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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie najnowszych wydarzeń w 
Zgromadzeniu Narodowym Wenezueli
(2021/2508(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Wenezueli, w szczególności 
rezolucję z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli1 i rezolucję z dnia 
16 stycznia 2020 r. w sprawie sytuacji w Wenezueli po nielegalnym wyborze nowego 
przewodniczącego i prezydium Zgromadzenia Narodowego (parlamentarnym zamachu 
stanu)2,

– uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego 
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie 
Wenezueli z 6 stycznia 2021 r.,

– uwzględniając oświadczenie międzynarodowej grupy kontaktowej z 8 grudnia 2020 r. w 
sprawie wyborów do Zgromadzenia Narodowego Wenezueli z 6 grudnia 2020 r.,

– uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego 
przedstawiciela z 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyborów do Zgromadzenia Narodowego 
Wenezueli,

– uwzględniając oświadczenie współprzewodniczących Zespołu ds. Wspierania 
Demokracji i Koordynacji Wyborów z 2 grudnia 2020 r. w sprawie nieuznawania przez 
Parlament Europejski wyborów parlamentarnych organizowanych w Wenezueli 6 
grudnia 2020 r.,

– uwzględniając niedawne oświadczenie sekretarza generalnego Organizacji Państw 
Amerykańskich w sprawie sytuacji w Wenezueli,

– uwzględniając niedawne oświadczenia Grupy z Limy,

– uwzględniając oświadczenia międzynarodowej grupy kontaktowej z 16 czerwca 2020 r. 
w sprawie podważonej wiarygodności wenezuelskiego organu wyborczego oraz z 24 
czerwca 2020 r. w sprawie pogłębiającego się kryzysu politycznego w Wenezueli,

– uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2020/898 z 29 czerwca 2020 r. zmieniającą 
decyzję (WPZiB) 2017/2074 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją 
w Wenezueli3, na mocy której środkami ograniczającymi objęto kolejnych 11 
czołowych wenezuelskich urzędników,

– uwzględniając międzynarodową konferencję darczyńców na rzecz solidarności z 

1 Dz.U. C 411 z 27.11.2020, s. 185.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0013.
3 Dz.U. L 205I z 29.6.2020, s. 6.
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wenezuelskimi uchodźcami i migrantami w krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów z 
26 maja 2020 r.,

– uwzględniając konstytucję Wenezueli,

– uwzględniając Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK),

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że wybory parlamentarne z 6 grudnia 2020 r. odbyły się bez 
poszanowania minimalnych standardów międzynarodowych dotyczących wiarygodnego 
procesu wyborczego i nie były zgodne z zasadami pluralizmu politycznego, demokracji, 
przejrzystości i praworządności; mając na uwadze, że UE wraz z innymi organizacjami 
regionalnymi i państwami demokratycznymi nie uznała ani tych wyborów, ani 
Zgromadzenia Narodowego wyłonionego w wyniku tego bezprawnego procesu; mając 
na uwadze, że inne siły demokratycznej opozycji w Wenezueli odmówiły udziału w tej 
farsie wyborczej;

B. mając na uwadze, że 10 stycznia 2019 r. Nicolás Maduro bezprawnie i z pogwałceniem 
porządku konstytucyjnego przejął władzę prezydencką przed Sądem Najwyższym;

C. mając na uwadze, że czwarta kadencja Zgromadzenia Narodowego Boliwariańskiej 
Republiki Wenezueli rozpoczęła się 5 stycznia 2016 r. po zwycięstwie wyborczym 
Koalicji na rzecz Jedności Demokratycznej (Mesa de Unidad Democrática) 
zatwierdzonym 6 grudnia 2015 r. oraz że 23 stycznia 2019 r. Zgromadzenie Narodowe 
potwierdziło objęcie przez Juana Guaidó urzędu tymczasowego prezydenta Wenezueli; 
mając na uwadze, że były to jedyne legalne wybory od czasu bezprawnego przejęcia 
władzy przez Nicolása Maduro pomimo starań jego reżimu, by przeprowadzić 
sfałszowane i nielegalne wybory parlamentarne 6 grudnia 2020 r.;

D. mając na uwadze, że 26 grudnia 2020 r. Zgromadzenie Narodowe Wenezueli pod 
przewodnictwem Juana Guaidó zatwierdziło częściową reformę tymczasowego statutu 
regulującego funkcjonowanie parlamentu, zgodnie z którą główne cele to propagowanie 
wewnątrz i na zewnątrz organizacji wolnych, uczciwych i weryfikowalnych wyborów 
prezydenckich i parlamentarnych oraz funkcjonowanie Zgromadzenia Narodowego za 
pośrednictwem delegowanej komisji do 5 stycznia 2022 r. albo do czasu 
przeprowadzenia wolnych wyborów;

E. mając na uwadze, że w 2017 r. Parlament przyznał Nagrodę im. Sacharowa za wolność 
myśli opozycji demokratycznej i więźniom politycznym w Wenezueli;

F. mając na uwadze, że ludność Wenezueli jest pogrążona w bezprecedensowym kryzysie 
społecznym, gospodarczym, zdrowotnym i demokratycznym, w wyniku którego ponad 
5 mln osób wyemigrowało, a sytuację pogarszają jeszcze skutki pandemii COVID-19;

G. mając na uwadze, że reżim Maduro publicznie odrzucił możliwość pilnego 
przeprowadzenia wolnych, uczciwych, przejrzystych, pluralistycznych i wiarygodnych 
wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych w odpowiedzi na wnioski 
wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela, międzynarodowej grupy 
kontaktowej i Parlamentu;
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H. mając na uwadze, że 31 stycznia 2019 r. Parlament Europejski uznał Juana Guaidó za 
prawowitego tymczasowego prezydenta Boliwariańskiej Republiki Wenezueli zgodnie 
z konstytucją Wenezueli; mając na uwadze, że Rada również opowiedziała się za 
uznaniem Juana Guaidó za tymczasowego prezydenta, co w głosowaniu poparło 25 z 27 
państw członkowskich;

I. mając na uwadze, że wiele demokratycznych państw nie uznało nielegalnego 
Zgromadzenia Narodowego Nicolása Maduro utworzonego po niedemokratycznych 
wyborach z 6 grudnia 2020 r.;

J. mając na uwadze, że w szczegółowych wnioskach niezależnej międzynarodowej misji 
dochodzeniowej przeprowadzonej przez ONZ 15 września 2020 r. w celu oceny 
sytuacji w zakresie praw człowieka w Wenezueli stwierdzono, że rząd i siły 
bezpieczeństwa reżimu, za wiedzą prezydenta Maduro i niektórych jego ministrów, 
popełniły zbrodnie przeciwko ludzkości, przeprowadzając egzekucje i dopuszczając się 
tortur; mając na uwadze, że w sprawozdaniu wezwano do pociągnięcia sprawców do 
odpowiedzialności i do zadośćuczynienia ofiarom, a także zaapelowano do innych 
jurysdykcji, zgodnie z ich prawem krajowym, i do MTK, by rozważyły podjęcie 
kroków prawnych przeciwko osobom odpowiedzialnym za naruszenia i przestępstwa 
wskazane przez Radę Praw Człowieka ONZ (UNHRC);

K. mając na uwadze, że 3 stycznia 2021 r. więzień polityczny z grupy etnicznej Pemón 
Salwador Franco zmarł w więzieniu wenezuelskim z powodu choroby, nie otrzymawszy 
żadnej opieki medycznej mimo sądowego nakazu przewiezienia go do szpitala;

L. mając na uwadze, że od 5 stycznia 2021 r. reżim nasilił ataki i prześladowania wobec 
nielicznych wolnych i niezależnych mediów, które nadal pozostają w kraju, konfiskując 
ich majątek i narzędzia pracy oraz zmuszając je do natychmiastowego zaprzestania 
działalności;

M. mając na uwadze, że według doniesień prasowych i działaczy na rzecz praw człowieka 
w ostatnim czasie w starciach między policją a gangami w stolicy Wenezueli Caracas 
zginęły co najmniej 23 osoby, a rząd musi się poddać międzynarodowej kontroli i 
śledztwu w sprawie zabójstw popełnionych przez siły bezpieczeństwa kraju;

N. mając na uwadze, że w sprawozdaniu z dochodzenia ONZ potwierdzono też brak 
stosowania na szczeblu międzynarodowym mechanizmów „skuteczność poprzez presję” 
przeciwko reżimom dopuszczającym się bezprawnych działań o charakterze 
przestępczym; mając na uwadze, że ten brak skuteczności sprzyja nie tylko pogłębianiu 
się politycznej i społecznej niestabilności oraz erozji legitymacji instytucji rządowych, 
ale i powstaniu autorytarnego i antydemokratycznego reżimu we wszystkich sektorach 
społecznych, w tym siłach znanych jako przeciwnicy reżimu; mając na uwadze, że z 
czasem erozja ta doprowadziła do obecnego stanu hegemonicznego autorytaryzmu i 
anomii społecznej w Wenezueli, co znacznie ograniczyło przestrzeń dla prawdziwej 
alternatywy demokratycznej;

1. uważa, że dopóki w Wenezueli nie odbędą się prawdziwie wolne, wiarygodne, 
pluralistyczne, przejrzyste i w pełni demokratyczne wybory, będzie nadal uznawać 
Zgromadzenie Narodowe wybrane w grudniu 2015 r. i jego przewodniczącego Juana 
Guaidó za jedyny prawomocny demokratyczny organ polityczny w Wenezueli; zwraca 
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się do Rady i państw członkowskich o jednoznaczne uznanie Zgromadzenia 
Narodowego wybranego w 2015 r. i jego przewodniczącego Juana Guaidó za jedyny 
prawowity organ reprezentujący wenezuelskich demokratów;

2. oświadcza, że zignoruje wszelkie polityczne konsekwencje nielegalnego procesu, który 
miał miejsce 6 grudnia 2020 r., ze względu na brak legitymacji demokratycznej i niski 
udział obywateli Wenezueli w wyborach oraz że nie uzna żadnych innych decyzji 
wynikających z tego fałszywego procesu, w tym nielegalnego, bezprawnego i 
niedemokratycznego utworzenia nowego organu ustawodawczego;

3. w pełni popiera dochodzenia MTK w sprawie rozlicznych przestępstw i aktów represji 
popełnionych przez reżim wenezuelski; wzywa Unię Europejską, aby wsparła 
inicjatywę państw-stron MTK, której celem jest wszczęcie postępowania w sprawie 
domniemanych zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych przez reżim Maduro, aby 
pociągnąć winnych do odpowiedzialności;

4. wzywa tymczasowego prezydenta Juana Guaidó i jego Zgromadzenie Narodowe do 
zapewnienia całkowitej przejrzystości zarówno w zarządzaniu funduszami, jak i w 
polityce kontaktów z członkami bezprawnego reżimu, któremu ONZ zarzuca najcięższe 
zbrodnie;

5. jest głęboko zaniepokojony obecnym członkostwem Wenezueli w UNHRC;

6. wzywa przewodniczącego Rady Europejskiej, wiceprzewodniczącego Komisji / 
wysokiego przedstawiciela, Komisję i delegacje UE, aby niezwłocznie zaapelowali do 
ONZ w imieniu państw członkowskich o natychmiastowe odwołanie członkostwa 
reżimów autorytarnych Wenezueli, Kuby, Chin i Rosji w UNHR; uważa, w świetle 
doniesień o nadużyciach i naruszeniach praw człowieka popełnianych przez te reżimy, 
że sam ich udział w UNHRC nie tylko jest bezprawny, ale i podważa podstawowe 
zasady i wartości ONZ;

7. wzywa przewodniczącego Rady Europejskiej, wiceprzewodniczącego Komisji / 
wysokiego przedstawiciela, Komisję i delegacje UE, aby na następnym Zgromadzeniu 
Ogólnym ONZ zaproponowali przegląd systemu głosowania ONZ, który – wbrew 
pierwotnemu celowi z 1945 r., jakim było utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa 
międzynarodowego – umożliwia i akceptuje udział w procesie decyzyjnym krajów 
sklasyfikowanych przez samą organizację jako podmioty systematycznie naruszające 
prawa człowieka i dopuszczające się zbrodni przeciwko ludzkości;

8. zdecydowanie popiera apel sekretarza generalnego ONZ o przeprowadzenie pełnego i 
niezależnego dochodzenia w sprawie popełnionych zabójstw, zgodnie z jego 
wcześniejszymi rezolucjami;

9. wyraża ubolewanie w związku ze śmiercią więźnia politycznego i lokalnego przywódcy 
grupy etnicznej Pemón Salwadora Franco w areszcie policyjnym i bez opieki 
medycznej, w wyniku niedożywienia i chorób związanych z niespełniającym wymogów 
sanitarnych miejscem przetrzymywania;

10. wnioskuje o bezwarunkowe i natychmiastowe uwolnienie ponad 350 więźniów 
politycznych przetrzymywanych w Wenezueli, których liczbę potwierdziła organizacja 
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Foro Penal Venezolano i Organizacja Państw Amerykańskich;

11. podkreśla znaczenie stałej i ścisłej współpracy z nową administracją USA w celu 
ożywienia szeroko zakrojonych międzynarodowych wysiłków dyplomatycznych na 
rzecz przywrócenia mieszkańcom Wenezueli demokracji, praworządności i dobrobytu; 
apeluje ponadto o przeprowadzenie przez UE i USA konsultacji na wysokim szczeblu w 
celu wypracowania bardziej kompleksowego podejścia strategicznego do 
międzynarodowych wysiłków dyplomatycznych oraz o dogłębną ocenę ponownego 
pogorszenia sytuacji w Wenezueli;

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi, 
prawowitemu tymczasowemu prezydentowi i Zgromadzeniu Narodowemu 
Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, rządom i parlamentom państw Grupy z Limy, 
Europejsko-Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu oraz sekretarzowi 
generalnemu Organizacji Państw Amerykańskich.


