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Usnesení Evropského parlamentu o nedávném vývoji situace ve venezuelském 
Národním shromáždění
(2021/2508(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 31. 
ledna 2019 o situaci ve Venezuele1 a ze dne 16. ledna 2020 o situaci ve Venezuele po 
nelegálním zvolení nového předsedy a předsednictva Národního shromáždění 
(parlamentním převratu)2,

– s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Venezuele ze dne 6. ledna 2021 vydané 
jménem Evropské unie,

– s ohledem na prohlášení Mezinárodní kontaktní skupiny ze dne 8. prosince 2020 
o volbách do venezuelského Národního shromáždění, které se konaly dne 6. prosince 
2020,

– s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 7. prosince 2020 o volbách do 
venezuelského Národního shromáždění,

– s ohledem na prohlášení spolupředsedajících jeho skupiny pro podporu demokracie 
a koordinaci voleb ze dne 2. prosince 2020 o tom, že Evropský parlament neuznává 
parlamentní volby ve Venezuele konané dne 6. prosince 2020,

– s ohledem na nedávná prohlášení generálního tajemníka Organizace amerických států 
o situaci ve Venezuele,

– s ohledem na nedávná prohlášení Limské skupiny,

– s ohledem na prohlášení Mezinárodní kontaktní skupiny ze dne 16. června 2020 
o narušené důvěryhodnosti venezuelského volebního orgánu a ze dne 24. června 2020 
o zhoršující se politické krizi ve Venezuele,

– s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/898 ze dne 29. června 2020, kterým se 
mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve 
Venezuele3 a které doplnilo 11 vedoucích venezuelských činitelů na seznam osob, na 
něž se vztahují omezující opatření,

1 Úř. věst. C 411, 27.11.2020, s. 185.
2 Přijaté texty, P9_TA(2020)0013.
3 Úř. věst. L 205I, 29.6.2020, s. 6.
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– s ohledem na mezinárodní dárcovskou konferenci v solidaritě s venezuelskými 
uprchlíky a migranty v Latinské Americe a Karibiku, která se konala dne 26. května 
2020,

– s ohledem na venezuelskou ústavu,

– s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že parlamentní volby, které se konaly dne 6. prosince 2020, nesplnily 
minimální mezinárodní normy pro důvěryhodný proces a nerespektovaly politickou 
pluralitu, demokracii, transparentnost ani zásady právního státu; vzhledem k tomu, že 
EU spolu s dalšími regionálními organizacemi a demokratickými zeměmi neuznala ani 
tyto volby, ani Národní shromáždění, které z tohoto nelegitimního procesu vzešlo; 
vzhledem k tomu, že jiné síly venezuelské demokratické opozice se této volební frašky 
odmítly zúčastnit;

B. vzhledem k tomu, že dne 10. ledna 2019 si Nicolás Maduro nezákonně a v rozporu 
s ústavním pořádkem uzurpoval před Nejvyšším soudem prezidentské pravomoci;

C. vzhledem k tomu, že čtvrté volební období Národního shromáždění Bolívarovské 
republiky Venezuela započalo 5. ledna 2016 po volebním vítězství strany Mesa de 
Uninad Democrática (Kulatý stůl pro demokratickou jednotu), což bylo potvrzeno dne 
6. prosince 2015, a následně stvrzeno jmenováním Juana Guaidóa prozatímním 
prezidentem Venezuely dne 23. ledna 2019; vzhledem k tomu, že tyto volby byly jako 
jediné legitimní od chvíle, kdy se moci nezákonně ujal Nicolás Maduro, a to navzdory 
úsilí jeho režimu uspořádat podvodné a nezákonné parlamentní volby dne 6. prosince 
2020;

D. vzhledem k tomu, že dne 26. prosince 2020 schválilo Národní shromáždění, jemuž 
předsedal Juan Guiadó, částečnou reformu přechodového statutu, který upravuje 
fungování parlamentu, a stanovilo, že základními cíli je „prosazovat na vnitřní 
i mezinárodní úrovni konání svobodných, spravedlivých a ověřitelných parlamentních 
voleb“ a že Národní shromáždění má fungovat prostřednictvím pověřené komise až do 
5. ledna 2022 nebo do konání svobodných voleb;

E. vzhledem k tomu, že Evropský parlament udělil v roce 2017 Sacharovovu cenu za 
svobodu myšlení demokratické opozici a politickým vězňům ve Venezuele;

F. vzhledem k tomu, že obyvatelstvo Venezuely čelí nebývalé sociální, hospodářské 
a zdravotní krizi, jakož i krizi demokracie, v jejichž důsledku více než 5 milionů 
Venezuelanů opustilo zemi, a že situaci ještě zhoršují důsledky pandemie COVID-19;

G. vzhledem k tomu, že Madurův režim v reakci na žádosti místopředsedy Komise, 
vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Mezinárodní 
kontaktní skupiny a Parlamentu veřejně odmítl možnost naléhavého uspořádání 
svobodných, spravedlivých, transparentních, inkluzivních a důvěryhodných 
prezidentských, parlamentních a místních voleb;
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H. vzhledem k tomu, že Parlament dne 31. ledna 2019 uznal Juana Guaidóa legitimním 
prozatímním prezidentem Bolívarovské republiky Venezuela v souladu s venezuelskou 
ústavou; vzhledem k tomu, že Rada rovněž hlasovala o uznání Juana Guaidóa 
prozatímním prezidentem a 25 z 27 členských států se vyslovilo kladně;

I. vzhledem k tomu, že řada demokratických států odmítla Madurovo nelegitimní Národní 
shromáždění sestavené po nedemokratických volbách ze dne 6. prosince 2020;

J. vzhledem k tomu, že v podrobných závěrech nezávislé mezinárodní vyšetřovací mise 
OSN provedené dne 15. září 2020 za účelem posouzení situace v oblasti lidských práv 
ve Venezuele bylo oznámeno, že vláda a bezpečnostní síly režimu s vědomím 
prezidenta Madura a některých jeho ministrů spáchaly zločiny proti lidskosti, včetně 
poprav a mučení; vzhledem k tomu, že zpráva vyzývá k tomu, aby byli pachatelé hnáni 
k odpovědnosti, a také k tomu, aby se obětem dostalo spravedlnosti, a vyzývá další 
jurisdikce, aby v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a Mezinárodním 
trestním soudem zvážily právní kroky proti osobám odpovědným za porušování práv 
a trestné činy zjištěné Radou OSN pro lidská práva;

K. vzhledem k tomu, že navzdory soudnímu příkazu k převozu do nemocnice zemřel 
Salvador Franco, politický vězeň z řad původního obyvatelstva z etnické skupiny 
Pemón, na následky nemoci ve venezuelském vězení dne 3. ledna 2021, aniž by se mu 
dostalo lékařské péče;

L. vzhledem k tomu, že od 5. ledna 2021 režim zintenzivnil své útoky na několik málo 
zbývajících svobodných a nezávislých sdělovacích prostředků v zemi a jejich perzekuci, 
zabavil jejich majetek a vybavení a donutil je zastavit činnost;

M. vzhledem k tomu, že podle tiskových zpráv a aktivistů v oblasti lidských práv bylo 
nedávno při střetu mezi policií a gangy ve venezuelském hlavním městě Caracasu 
zabito nejméně 23 lidí, a to v době, kdy vláda čelí mezinárodnímu vyšetřování 
a vyšetřování vražd spáchaných bezpečnostními silami země;

N. vzhledem k tomu, že ve vyšetřovací zprávě OSN byl potvrzen nedostatek mechanismů 
„účinnosti nátlaku“ používaných na mezinárodní úrovni proti nelegitimním a zločinným 
režimům; vzhledem k tomu, že uvedená nedostatečná účinnost přispěla k prohloubení 
politické a sociální nestability a k narušení legitimity napříč vládními institucemi 
a podpořila zavedení autoritářského a protidemokratického režimu ve všech sociálních 
odvětvích, včetně sil, o nichž se ví, že jsou odpůrci režimu; vzhledem k tomu, že toto 
narušení vedlo v průběhu času k současnému stavu hegemonického autoritářství 
a sociální anomie ve Venezuele, což značně zmenšilo prostor pro skutečnou 
demokratickou alternativu,

1. opakuje, že dokud se ve Venezuele neuskuteční skutečně svobodné, důvěryhodné, 
inkluzivní, transparentní a plně demokratické volby, bude i nadále považovat Národní 
shromáždění zvolené v prosinci 2015 a jeho předsedu Juana Guaidóa za jediný legitimní 
demokratický zastupitelský politický orgán ve Venezuele; žádá Radu a členské státy, 
aby jednomyslně uznaly Národní shromáždění zvolené v roce 2015 a jeho předsedu 
Juana Guaidóa jediným legitimním orgánem reprezentujícím venezuelské demokraty;
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2. prohlašuje, že nebude brát v potaz žádné politické důsledky podvodného procesu, 
k němuž došlo dne 6. prosince 2020, kvůli jeho nedostatečné demokratické legitimitě 
a nízké volební účasti venezuelských občanů, a že neuzná žádné další rozhodnutí vzešlé 
z tohoto zfalšovaného procesu, včetně nezákonného, nelegitimního a nedemokratického 
sestavení nového zákonodárného orgánu;

3. vyjadřuje plnou podporu vyšetřování vedenému Mezinárodním trestním soudem ve věci 
zločinů a represivních postupů, jichž se ve velkém měřítku dopustil venezuelský režim; 
vyzývá Evropskou unii, aby podpořila iniciativu smluvních stran Mezinárodního 
trestního soudu, jejímž cílem je zahájit vyšetřování údajných zločinů proti lidskosti, 
jichž se dopustil Madurův režim, s cílem pohnat k odpovědnosti osoby odpovědné za 
spáchání těchto trestných činů;

4. vyzývá prozatímního předsedu Juana Guaidóa a jeho Národní shromáždění, aby zajistili 
plnou transparentnost řízení svých finančních prostředků a své politiky pro kontakt 
s členy nelegitimního režimu, který byl OSN obviněn z nejzávažnějších zločinů;

5. vyjadřuje silné znepokojení ohledně stávajícího členství Venezuely v Radě pro lidská 
práva;

6. vyzývá předsedu Evropské rady, místopředsedu Komise a vysokého představitele Unie, 
Komisi a delegace EU, aby neprodleně apelovaly na OSN jménem členských států 
s cílem okamžitě zrušit členství autoritářských režimů Venezuely, Kuby, Číny a Ruska 
v Radě pro lidská práva; v souvislosti s nahlášenými případy špatného zacházení 
a porušování lidských práv výše uvedených zemí, má za to, že pouhá jejich účast 
v Radě pro lidská práva je nejen nelegitimní, ale zároveň podrývá základní zásady 
a hodnoty OSN;

7. vyzývá předsedu Evropské rady, místopředsedu Komise a vysokého představitele Unie, 
Komisi a delegace EU aby během příštího Valného shromáždění OSN navrhly přezkum 
systému hlasování OSN, který v rozporu s cílem z roku 1945 udržet mezinárodní mír 
a bezpečnost umožňuje a akceptuje začlenění a rozhodovací kapacitu zemí, které sama 
organizace řadí mezi systematické porušovatele lidských práv a pachatele zločinů proti 
lidskosti;

8. rozhodně podporuje výzvu generálního tajemníka OSN ke kompletnímu a nezávislému 
vyšetření případů násilných úmrtí, a to v souladu se svými dříve přijatými usneseními;

9. odsuzuje úmrtí politického vězně a vedoucího představitele původních obyvatel 
z etnické skupiny Pemón Salvadora Franca v policejní vazbě a bez lékařské péče, 
k němuž došlo v důsledku podvýživy a onemocnění souvisejících se špatnými 
hygienickými podmínkami místa jeho věznění;

10. požaduje bezpodmínečné a okamžité propuštění více než 350 politických vězňů 
držených ve Venezuele, což je číslo, které ověřily organizace Foro Penal Venezolano 
a Organizace amerických států;

11. opakuje význam pokračující úzké spolupráce s novou vládou USA s cílem vlít novou 
energii do rozsáhlého mezinárodního diplomatického úsilí o opětovné nastolení 
demokracie, právního státu a prosperity pro obyvatele Venezuely; dále vyzývá ke 
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konzultacím mezi EU a USA na vysoké úrovni usilujícím o komplexnější strategický 
přístup k mezinárodnímu diplomatickému úsilí a vyzývá k důkladnému posouzení 
opětovného vyhrocení situace ve Venezuele;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi 
Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
legitimnímu prozatímnímu prezidentovi republiky a Národnímu shromáždění 
Bolívarovské republiky Venezuela Juanu Guaidóovi, vládám a parlamentům zemí 
Limské skupiny, Parlamentnímu shromáždění EU – Latinská Amerika a generálnímu 
tajemníkovi Organizace amerických států.


