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B9-0064/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu o najnovšom vývoji v súvislosti s Národným 
zhromaždením Venezuely
(2021/2508(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenie 
z 31. januára 2019 o situácii vo Venezuele1 a zo 16. januára 2020 o situácii 
vo Venezuele po nezákonnom zvolení nových orgánov a predsedníctva Národného 
zhromaždenia (parlamentný prevrat)2,

– so zreteľom na vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie 
pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) v mene Európskej únie Josepa 
Borrella zo 6. januára 2021 o Venezuele,

– so zreteľom na vyhlásenie medzinárodnej kontaktnej skupiny z 8. decembra 2020 
o voľbách do Národného zhromaždenia Venezuely, ktoré sa konali 6. decembra 2020,

– so zreteľom na vyhlásenie PK/VP zo 7. decembra 2020 o voľbách do Národného 
zhromaždenia Venezuely,

– so zreteľom na vyhlásenie spolupredsedov skupiny na podporu demokracie a 
koordináciu volieb z 2. decembra 2020 o neuznaní parlamentných volieb vo Venezuele, 
ktoré sa konali 6. decembra 2020, Európskym parlamentom,

– so zreteľom na nedávne vyhlásenia generálneho tajomníka Organizácie amerických 
štátov o situácii vo Venezuele,

– so zreteľom na nedávne vyhlásenia Limskej skupiny,

– so zreteľom na vyhlásenia medzinárodnej kontaktnej skupiny zo 16. júna 2020 
o zníženej dôveryhodnosti venezuelského orgánu pre voľby a z 24. júna 2020 
o zhoršujúcej sa politickej kríze vo Venezuele,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/898 z 29. júna 2020, ktorým sa mení 
rozhodnutie (SZBP) 2017/2074 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu 
vo Venezuele3, ktorým bolo 11 vedúcich predstaviteľov Venezuely pridaných 
do zoznamu osôb, voči ktorým sa uplatňujú reštriktívne opatrenia,

– so zreteľom na medzinárodnú konferenciu darcov zo solidarity s venezuelskými 
utečencami a migrantmi v Latinskej Amerike a Karibiku, ktorá sa konala 26. mája 2020,

1 Ú. v. EÚ C 411, 27.11.2020, s. 185.
2 Prijaté texty, P9_TA(2020)0013.
3 Ú. v. EÚ L 205I, 29.6.2020, s. 6.
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– so zreteľom na ústavu Venezuely,

– so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (MTS),

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže parlamentné voľby, ktoré sa konali 6. decembra 2020, neboli v súlade 
s minimálnymi medzinárodnými normami pre dôveryhodný proces a nebola pri nich 
rešpektovaná politická pluralita, demokracia, transparentnosť ani zásady právneho štátu; 
keďže EÚ a ďalšie regionálne organizácie a demokratické krajiny neuznali tieto voľby 
ani Národné zhromaždenie, ktoré vzniklo na základe tohto nezákonného procesu; 
keďže ďalšie zložky demokratickej opozície vo Venezuele odmietli byť súčasťou tejto 
volebnej frašky;

B. keďže 10. januára 2019 si Nicolás Maduro nezákonne uzurpoval prezidentskú 
právomoc pred najvyšším súdom, čím porušil ústavný poriadok;

C. keďže 4. volebné obdobie Národného zhromaždenia Venezuelskej bolívarovskej 
republiky sa začalo 5. januára 2016 po volebnom víťazstve Okrúhleho stola 
za demokratickú jednotu (Mesa de Unidad Democrática), ktoré bolo potvrdené 
6. decembra 2015, a následne bolo 23. januára 2019 potvrdené aj vymenovanie 
dočasného prezidenta Venezuely Juana Guaidóa; keďže tieto voľby boli jedinými 
legitímnymi voľbami, ktoré sa konali odvtedy, ako sa Maduro protiprávne ujal moci, 
a to napriek snahám Madurovho režimu usporiadať 6. decembra 2020 zmanipulované 
a nezákonné parlamentné voľby;

D. keďže 26. decembra 2020 Národné zhromaždenie Venezuely, ktorému predsedal Juan 
Guaidó, schválilo čiastočnú reformu prechodného štatútu, ktorý upravuje fungovanie 
parlamentu a stanovuje, že základnými cieľmi je „vnútroštátna a medzinárodná podpora 
slobodných, spravodlivých a overiteľných prezidentských a parlamentných volieb“ 
a že Národné zhromaždenie má do 5. januára 2022 alebo do usporiadania slobodných 
volieb fungovať prostredníctvom delegovanej komisie;

E. keďže Parlament udelil v roku 2017 Sacharovovu cenu za slobodu myslenia 
demokratickej opozícii a politickým väzňom vo Venezuele;

F. keďže venezuelské obyvateľstvo čelí bezprecedentnej sociálnej, hospodárskej, 
zdravotnej a demokratickej kríze, pričom viac ako 5 miliónov ľudí emigrovalo 
do zahraničia, čo sa ešte zhoršuje v dôsledku pandémie COVID-19;

G. keďže Madurov režim verejne odmietol možnosť bezodkladne uskutočniť slobodné, 
spravodlivé, transparentné, inkluzívne a vierohodné prezidentské, parlamentné 
a komunálne voľby v reakcii na žiadosti PK/VP, medzinárodnej kontaktnej skupiny 
a Parlamentu;

H. keďže Parlament 31. januára 2019 uznal Juana Guaidóa za legitímneho dočasného 
prezidenta Venezuelskej bolívarovskej republiky v súlade s venezuelskou ústavou; 
keďže Rada tiež hlasovala o uznaní Juana Guaidóa za dočasného prezidenta a 25 z 27 
členských štátov hlasovalo za;
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I. keďže mnohé demokratické štáty odmietli nezákonné Madurovo Národné 
zhromaždenie, ktoré vzniklo po nedemokratických voľbách 6. decembra 2020;

J. keďže v podrobných záveroch nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej misie, ktorú OSN 
uskutočnila 15. septembra 2020 s cieľom posúdiť situáciu v oblasti ľudských práv 
vo Venezuele, sa uvádza, že vláda a bezpečnostné sily režimu s vedomím prezidenta 
Madura a niektorých jeho ministrov spáchali zločiny proti ľudskosti vrátane popráv a 
mučenia; keďže v správe sa požaduje, aby páchatelia boli braní na zodpovednosť 
a aby sa obetiam poskytla spravodlivosť, a vyzýva, aby ostatné jurisdikcie v súlade s ich 
vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako aj Medzinárodný trestný súd zvážili prijatie 
právnych krokov proti jednotlivcom zodpovedným za porušovanie a zločiny, ktoré 
zistila Rada OSN pre ľudské práva (RĽP);

K. keďže Salvádor Franco, politický a domorodý väzeň z etnickej skupiny Pemón, napriek 
súdnemu príkazu na jeho prevoz do nemocnice 3. januára 2021 zomrel vo venezuelskej 
väznici v dôsledku choroby bez toho, aby mu bola poskytnutá lekárska starostlivosť;

L. keďže režim od 5. januára 2021 zintenzívnil útoky na niekoľko slobodných 
a nezávislých médií, ktoré zostávajú v krajine, a ich prenasledovanie, pričom 
skonfiškoval ich majetok a prostriedky a prinútil ich k ukončeniu činnosti;

M. keďže podľa tlačových správ a aktivistov za ľudské práva bolo nedávno počas zrážky 
medzi políciou a gangmi vo venezuelskom hlavnom meste Caracas zabitých najmenej 
23 ľudí a vláda čelí medzinárodnej kontrole a vyšetrovaniu v súvislosti s vraždami 
spáchanými bezpečnostnými silami krajiny;

N. keďže absencia mechanizmov na dosiahnutie „účinnosti vyvíjaním tlaku“, ktoré sa 
používajú na medzinárodnej úrovni proti režimom nezákonnej a trestnej povahy, bola 
potvrdená aj v správe OSN o vyšetrovaní; keďže uvedený nedostatok účinnosti 
umožňuje prehlbovanie politickej a sociálnej nestability a narúšanie legitimity 
vo všetkých vládnych inštitúciách, pričom podporuje vytváranie autoritárskeho a 
antidemokratického režimu vo všetkých sociálnych sektoroch vrátane síl, ktoré sú 
známe ako odporcovia režimu; keďže toto narúšanie časom viedlo k súčasnému stavu 
hegemónneho autoritárstva a sociálnej anómie vo Venezuele, čím sa značne obmedzil 
priestor pre skutočnú demokratickú alternatívu;

1. opakovane zdôrazňuje, že kým sa vo Venezuele neuskutočnia skutočne slobodné, 
vierohodné, inkluzívne, transparentné a plne demokratické voľby, bude naďalej 
považovať Národné zhromaždenie zvolené v decembri 2015 a jeho predsedu Juana 
Guaidóa za jediný legitímny demokratický reprezentatívny politický orgán 
vo Venezuele; žiada Radu a členské štáty, aby jednoznačne uznali Národné 
zhromaždenie zvolené v roku 2015 a jeho predsedu Juana Guaidóa ako jediný legitímny 
orgán zastupujúci venezuelských demokratov;

2. vyhlasuje, že z dôvodu nedostatočnej demokratickej legitimity a nízkej volebnej účasti 
venezuelských občanov nebude brať do úvahy žiadne politické dôsledky podvodného 
procesu, ku ktorému došlo 6. decembra 2020, a neuzná žiadne iné rozhodnutie 
vyplývajúce z tohto nevierohodného procesu vrátane nezákonného, nelegitímneho 
a nedemokratického vytvorenia nového zákonodarného orgánu;
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3. plne podporuje Medzinárodný trestný súd pri vyšetrovaní rozsiahlych zločinov 
a represií spáchaných venezuelským režimom; vyzýva Európsku úniu, aby podporila 
iniciatívu zmluvných štátov MTS na začatie vyšetrovania údajných zločinov proti 
ľudskosti spáchaných Madurovým režimom s cieľom vyvodiť zodpovednosť voči 
príslušným osobám;

4. vyzýva dočasného prezidenta Juana Guaidóa a jeho Národné zhromaždenie, 
aby zabezpečili úplnú transparentnosť pri hospodárení s finančnými prostriedkami, 
ako aj udržiavaní kontaktov s členmi nezákonného režimu, ktorý OSN obvinila 
z mimoriadne závažných trestných činov;

5. je hlboko znepokojený súčasným členstvom Venezuely v RĽP;

6. vyzýva predsedu Európskej rady, PK/VP, Komisiu a delegácie EÚ, aby v mene 
členských štátov bezodkladne požiadali OSN o okamžité zrušenie členstva 
autoritárskych režimov Venezuely, Kuby, Číny a Ruska v Rade pre ľudské práva; 
domnieva sa, že vzhľadom na nahlásené prípady zneužívania a porušovania ľudských 
práv uvedenými krajinami je ich samotná účasť v RĽP nielen nelegitímna, ale aj 
oslabuje základné zásady a hodnoty OSN;

7. vyzýva predsedu Európskej rady, PK/VP, Komisiu a delegácie EÚ, 
aby na nadchádzajúcom Valnom zhromaždení OSN navrhli preskúmanie hlasovacieho 
systému OSN, ktorý v rozpore s pôvodným cieľom z roku 1945 zachovať svetový mier 
a bezpečnosť umožňuje a akceptuje začlenenie a spolurozhodovanie krajín, ktoré 
samotná organizácia označila za systematických porušovateľov ľudských práv, ako aj 
páchateľov zločinov proti ľudskosti;

8. v súlade so svojimi predchádzajúcimi uzneseniami dôrazne podporuje výzvu 
generálneho tajomníka OSN, aby sa uskutočnilo úplné a nezávislé vyšetrovanie 
prípadov zabitia;

9. odsudzuje smrť politického väzňa a domorodého vodcu etnickej skupiny Pemón 
Salvádora Franca v policajnej väzbe a bez lekárskej starostlivosti, ku ktorej došlo 
v dôsledku podvýživy a chorôb súvisiacich s nehygienickými podmienkami, v ktorých 
bol držaný;

10. žiada bezpodmienečné a okamžité prepustenie viac ako 350 politických väzňov 
zadržiavaných vo Venezuele, ktorých počet potvrdili Foro Penal Venezolano 
(Venezuelské trestnoprávne fórum) a Organizácia amerických štátov;

11. zdôrazňuje význam pokračujúcej úzkej spolupráce s novou vládou USA s cieľom oživiť 
rozsiahle medzinárodné diplomatické úsilie o obnovenie demokracie, právneho štátu a 
prosperity venezuelského ľudu; ďalej vyzýva na konzultácie na vysokej úrovni medzi 
EÚ a USA zamerané na komplexnejší strategický prístup k medzinárodnému 
diplomatickému úsiliu a na dôkladné posúdenie situácie vo Venezuele, ktorá sa znovu 
zhoršuje;

12. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, PK/VP, 
legitímnemu dočasnému prezidentovi republiky a Národnému zhromaždeniu 
Venezuelskej bolívarovskej republiky, Juanovi Guaidóovi, vládam a parlamentom 
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krajín Limskej skupiny, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu 
a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.


