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Usnesení Evropského parlamentu o aktuálním vývoji situace ohledně Národního 
shromáždění ve Venezuele
(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, ze dne 16. ledna 2020 o situaci ve Venezuele po 
nelegálním zvolení nového předsedy a předsednictva Národního shromáždění 
(parlamentním převratu)2 a ze dne 10. července 2020 o humanitární situaci ve 
Venezuele a migrační a uprchlické krizi3,

– s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 6. ledna 2021 a 7. prosince 2020 
o Venezuele a ohledně voleb do Národního shromáždění, které se konaly dne 
6. prosince 2020, a na předchozí prohlášení mluvčího ze dne 4. a 16. června 2020 
o aktuálním vývoji situace ve Venezuele,

– 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, ze dne 16. června 2020, v němž se odmítá jako nelegitimní jmenování vedení 
Národní volební rady Nejvyšším soudem, a ze dne 24. června 2020 o zhoršení politické 
krize ve Venezuele,

– s ohledem na nedávná prohlášení Limské skupiny, zejména na prohlášení ze dne 
5. ledna 2021,

– s ohledem na prohlášení Výboru Evropského parlamentu pro zahraniční věci ze dne 
11. června 2020 o útocích proti venezuelskému Národnímu shromáždění,

– s ohledem na prohlášení spolupředsedů skupiny pro podporu demokracie a koordinaci 
voleb ze dne 2. prosince 2020 o neuznání parlamentních voleb ve Venezuele konaných 
dne 6. prosince 2020 ze strany Evropského parlamentu,

– s ohledem na nedávná prohlášení generálního tajemníka Organizace amerických států 
o situaci 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 
Venezuele4 a doplňuje 11 vedoucích venezuelských činitelů na seznam osob, na něž se 
vztahují omezující opatření,

– s ohledem na první zprávu nezávislé mezinárodní vyšetřovací mise OSN ohledně 
Bolívarovské republiky Venezuela zveřejněnou dne 16. září 2020,

1 Úř. věst. C 411, 27.11.2020, s. 185.
2 Přijaté texty, P9_TA(2020)0013.
3 Přijaté texty, P9_TA(2020)0193.
4 Úř. věst. L 205 I, 29.6.2020, s. 6.
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– s ohledem na mezinárodní dárcovskou konferenci jako výraz solidarity s venezuelskými 
uprchlíky a migranty v Latinské Americe a v Karibiku, která se konala dne 26. května 
2020,

– s ohledem na venezuelskou ústavu,

– s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

– s ohledem na zprávu Mezinárodního trestního soudu ze dne 14. prosince 2020 nazvanou 
„Předběžné vyšetřování (2020) – Venezuela I“,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že nelegální a nelegitimní parlamentní volby, které se konaly dne 
6. prosince 2020 ve Venezuele, nesplňovaly minimální mezinárodní standardy pro 
věrohodný proces a nerespektovaly zásady politického pluralismu, demokracie, 
transparentnosti a právního státu; vzhledem k tomu, že účast byla velmi nízká, a proto je 
zřejmé, že venezuelský lid tyto volby odmítá; vzhledem k tomu, že demokratické síly ve 
Venezuele se jednomyslně dohodly, že se do této volební frašky nezapojí; vzhledem 
k tomu, že tuto dohodu podepsalo dvacet sedm politických stran, včetně čtyř největších 
opozičních stran: Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática a Un Nuevo 
Tiempo; vzhledem k tomu, že volby nesplňovaly podmínky stanovené ve 
venezuelských právních předpisech;

B. vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství zahrnující Evropskou unii, mezinárodní 
kontaktní skupinu, Limskou skupinu a Spojené státy odmítlo uspořádání parlamentních 
voleb v roce 2020 kvůli absenci svobodných a spravedlivých podmínek a neuznalo 
výsledky tohoto volebního procesu jako legitimní a reprezentativní projev vůle 
venezuelského lidu; vzhledem k tomu, že tyto nelegální volby dále zúžily demokratický 
prostor v zemi na minimum a vytvořily zásadní překážky pro vyřešení politické krize ve 
Venezuele;

C. vzhledem k tomu, že dne 26. prosince 2020 legitimní Národní shromáždění z roku 
2015, kterému předsedal Juan Guaidó, přijalo právní předpisy s cílem prodloužit svůj 
ústavní a administrativní mandát o rok, dokud neproběhnou ve Venezuele svobodné, 
spravedlivé, ověřitelné a demokratické volby;

D. vzhledem k tomu, že dne 13. června 2020 nelegitimní Nejvyšší soud jmenoval nové 
členy Národní volební rady (CNE), přestože k tomu neměl zákonnou pravomoc; 
vzhledem k tomu, že podle článků 187 a 296 venezuelské ústavy má výlučnou 
pravomoc jmenovat členy Národní volební rady pouze Národní shromáždění, orgán 
demokraticky zvolený venezuelským lidem; vzhledem k tomu, že mezinárodní 
společenství neuznává žádné rozhodnutí nebo rozsudek jednostranně přijatý těmito 
nelegitimními orgány; vzhledem k tomu, že činitelé odpovědní za tato rozhodnutí byli 
rovněž zahrnuti na sankční seznam Rady;

E. vzhledem k tomu, že v červenci 2020 Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva, 
v jehož čele stojí Michelle Bacheletová, shledal, že „rozhodnutí Nejvyššího soudu 
snižují možnost vytvořit podmínky pro demokratické a důvěryhodné volební procesy“ 
a „jmenují nové vedení Národní volební rady, aniž se dosáhlo shody všech politických 
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sil“;

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

G. vzhledem k tomu, že dne 23. ledna 2019 se legitimně a demokraticky zvolený předseda 
Národního shromáždění Juan Guaidó složením přísahy ujal funkce prozatímního 
prezidenta Venezuely v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy;

H. vzhledem k tomu, že EU a Parlament opakovaně vyzývají k „obnovení demokracie 
a právního státu ve Venezuele prostřednictvím důvěryhodného politického procesu“; 
vzhledem k tomu, že Nicolás Maduro v reakci na žádosti místopředsedy Komise, 
vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, mezinárodní 
kontaktní skupiny a Parlamentu veřejně odmítl možnost bezodkladného uspořádání 
svobodných, spravedlivých, transparentních, inkluzivních a věrohodných 
prezidentských, parlamentních a komunálních voleb;

I. vzhledem k tomu, že Parlament uznal ve svém usnesení ze dne 31. ledna 2019 Juana 
Guaidóa za legitimního prozatímního prezidenta Bolívarovské republiky Venezuela 
v souladu s venezuelskou ústavou;

J. vzhledem k tomu, že 25 z 27 členských států uznalo Juana Guaidóa za jediného 
legitimního prozatímního prezidenta země až do svolání nových, svobodných, 
transparentních a důvěryhodných prezidentských voleb za účelem obnovení 
demokracie; vzhledem k tomu, že totéž učinila řada dalších demokratických států;

K. vzhledem k tomu, že dne 12. listopadu 2020 Rada prodloužila platnost omezujících 
opatření vůči Venezuele do 14. listopadu 2021; vzhledem k tomu, že tato opatření 
zahrnují embargo týkající se zbraní a materiálu použitelného k vnitřní represi, dále také 
zákaz vstupu a zmrazení majetku 36 venezuelských představitelů a vysokých 
funkcionářů;

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

M. vzhledem k tomu, že COVID-19 dále zhoršil již tak kritickou situaci ve Venezuele; 
vzhledem k tomu, že zhroucení zdravotnictví, hyperinflace, vážný nedostatek potravin 
a léků a zoufalá humanitární krize donutily nejméně jednu šestinu obyvatel opustit 
zemi, přičemž do konce roku 2020 se vystěhovalo více než pět a půl milionu 
Venezuelců;

N. vzhledem k tomu, že úřad žalobce Mezinárodního trestního soudu dne 14. prosince 
2020 před vydáním své předběžné zprávy a po podrobném vyhodnocení a rozboru 
dostupných informací oznámil, že existují oprávněné důvody se domnívat, že veřejné 
orgány, členové ozbrojených sil a jednotlivci podporující venezuelskou vládu nesou 
odpovědnost za „věznění, mučení, znásilňování nebo jiné formy sexuálního násilí a 
pronásledování skupiny nebo společenství z politických důvodů a mohli spáchat velmi 
závažné zločiny proti lidskosti“; vzhledem k tomu, že konečné rozhodnutí v této věci 
bude přijato v první polovině roku 2021; vzhledem k tomu, že dne 16. září 2020 
oznámila nezávislá mezinárodní vyšetřovací mise OSN ohledně Venezuely, že vláda 



RC\1222711CS.docx 5/7 PE662.838v01-00 }
PE662.848v01-00 }
PE662.849v01-00 } RC1

CS

a bezpečnostní síly režimu s vědomím prezidenta Madura a některých jeho ministrů 
spáchaly zločiny proti lidskosti zahrnující popravy a mučení, a uvedla, že venezuelský 
stát musí pohnat k odpovědnosti osoby odpovědné za mimosoudní popravy, 
nedobrovolná zmizení, svévolné zadržování a mučení a zabránit tomu, aby docházelo 
k dalším skutkům podobné povahy;

O. vzhledem k tomu, že nejnovější zpráva institutu CASLA ze dne 14. ledna 2021 přináší 
důkazy o strategickém plánování systematických represí a o přetrvávajícím páchání 
zločinů proti lidskosti představiteli režimu a odhaluje nové formy mučení, nárůst počtu 
nezákonných tajných středisek pro zadržování a mučení a zapojení dalších států do 
podněcování k těmto zločinům a do jejich provádění; vzhledem k tomu, že tato zpráva 
rovněž upozorňuje, že političtí vězni jsou zadržováni pod zemí v nelidských 
podmínkách a jsou vystaveni neustálému fyzickému a psychickému mučení, což je 
v rozporu s minimálními normami stanovenými v Pravidlech pro zacházení s vězni 
přijatých prvním kongresem OSN pro předcházení trestné činnosti a zacházení 
s pachateli v roce 1955 v Ženevě a schválených Hospodářskou a sociální radou 
v rezolucích 663 C (XXIV) ze dne 31. července 1957 a 2076 (LXII) ze dne 13. května 
1977;

P. vzhledem k tomu, že dne 3. ledna 2021 zemřel ve venezuelské věznici v důsledku 
nemoci politický vězeň a příslušník domorodé etnické skupiny Pemónů Salvador 
Franco, aniž by se mu dostalo lékařské péče, a to navzdory skutečnosti, že od listopadu 
2020 měl soudní příkaz ke svému přemístění do nemocnice, který byl ignorován;

Q. vzhledem k tomu, že od 5. ledna 2021 režim zintenzivnil své útoky a pronásledování 
namířené proti několika málo svobodným a nezávislým sdělovacím prostředkům, které 
v této zemi ještě zbyly, zabavuje jejich majetek a vybavení a nutí je k okamžitému 
zastavení činnosti;

R. vzhledem k tomu, že podle novinových zpráv a lidskoprávních aktivistů zemřelo 
v poslední době při střetech mezi policií a gangy ve venezuelském hlavním městě 
Caracasu nejméně 23 osob a vláda je podrobována mezinárodní kontrole a čelí 
vyšetřování v souvislosti s osobami zabitými bezpečnostními složkami;

1. připomíná, že dokud Venezuela neuspořádá skutečně svobodné, důvěryhodné, 
inkluzivní, transparentní a plně demokratické volby, bude Parlament i nadále považovat 
Národní shromáždění zvolené v prosinci 2015, jeho předsedu Juana Guaidóa a jeho 
delegovanou komisi, které rovněž předsedá Juan Guaidó, za jediný legitimní 
demokratický zastupitelský politický orgán ve Venezuele vzešlý z posledního 
svobodného vyjádření vůle Venezuelanů ve volebním procesu; vyzývá Radu a členské 
státy, aby jednoznačně uznaly ústavnost pokračování legitimního Národního 
shromáždění Venezuely ustaveného na základě voleb v roce 2015 a legitimního 
prozatímního prezidenta Venezuely Juana Guaidóa;

2. vyjadřuje politování nad nezákonným, nelegitimním a nekalým průběhem 
parlamentních voleb konaných dne 6. prosince 2020, jejichž výsledek odmítá, a znovu 
opakuje, že volební proces nesplňoval mezinárodně přijímané podmínky a normy ani 
venezuelské zákony, nebyl svobodný ani spravedlivý a nepředstavuje vůli 
venezuelského lidu; neuznává ani legitimitu a zákonnost Národního shromáždění, které 
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bylo dne 5. ledna 2021 na základě těchto nedemokratických voleb ustaveno;

3. znovu opakuje, že jediným udržitelným řešením mnohovrstvé krize ve Venezuele, jež 
dopadá na celý region, jsou politické, mírové a demokratické kroky včetně 
důvěryhodných, inkluzivních, svobodných, spravedlivých a transparentních 
prezidentských, parlamentních, regionálních a místních voleb, jež budou respektovat 
mezinárodní normy, se zárukou rovných podmínek a volné účasti všech politických 
stran i kontroly ze strany objektivních mezinárodních pozorovatelů;

4. vyjadřuje solidaritu a plnou podporu venezuelskému lidu, který trpí důsledky závažné 
humanitární a politické krize, jež je v současnosti ještě prohloubena pandemií COVID-
19; upozorňuje na alarmující migrační krizi, která dopadá na celý region, a oceňuje úsilí 
a solidaritu sousedních zemí;

5. žádá o bezpodmínečné okamžité propuštění více než 350 politických vězňů držených ve 
Venezuele, jejichž počet potvrdily organizace Foro Penal Venezolano a Organizace 
amerických států;

6. připomíná povinnost zaručit v plné míře dodržování a ochranu lidských práv ve 
Venezuele a zavazuje se, že bude věnovat mimořádnou pozornost veškerým projevům 
represe, zejména vůči příslušníkům demokratických sil; odmítá hrozby 
místopředsedkyně nezákonně vytvořeného Národního shromáždění Iris Varelaové, že 
vydá příkaz k zatčení a stíhání členů opozice a prezidenta Juana Guaidóa, k zabavení 
jejich majetku a k odnětí jejich státního občanství;

7. odsuzuje nedávné útoky režimu na svobodu projevu a uzavření redakcí novin 
a sdělovacích prostředků, které politicky nepodporují Madurův režim;

8. vítá rozhodnutí Rady z června 2020 o rozšíření cílených sankcí na 11 dalších osob, což 
nepoškozuje obyvatele Venezuely, a vyzývá k okamžitému zpřísnění a rozšíření těchto 
sankcí; domnívá se, že orgány EU musí v souvislosti s těmito sankcemi omezit pohyb 
osob uvedených na seznamu a jejich nejbližších rodinných příslušníků a zmrazit jejich 
majetek a víza; dále vyzývá k okamžitému zákazu obchodování s krvavým zlatem 
z Venezuely a jeho oběhu v EU;

9. znovu opakuje, že je důležité pokračovat v úzké spolupráci s mezinárodními spojenci, 
zejména s novou vládou USA a Limskou skupinou, s cílem oživit rozsáhlé mezinárodní 
diplomatické úsilí o navrácení demokracie, právního státu a prosperity venezuelskému 
lidu; vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele a Radu ke koordinovanému 
postupu na vysoké úrovni spolu s USA a Limskou skupinou s cílem přispět ke 
komplexnějšímu strategickému přístupu v rámci mezinárodního diplomatického úsilí 
a opětovně vyostřenou situaci ve Venezuele důkladně vyhodnotit;

10. vyzývá legitimní Národní shromáždění a jeho předsedu Juana Guaidóa, aby zajistili 
plnou transparentnost při správě finančních prostředků s cílem zaručit plnou 
odpovědnost;

11. připomíná, že krize ve Venezuele je nejvíce podfinancovaná krize na světě, a vyzývá 
mezinárodní společenství, aby dostálo svým finančním závazkům a uvolnilo částky, 
které na humanitární krizi ve Venezuele přislíbilo na dárcovské konferenci;
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12. 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 zločinů proti lidskosti, jichž se měl 
dopustit Madurův režim, a pohnat tak příslušné osoby k odpovědnosti;

13. v souladu se svými předchozími usneseními rozhodně podporuje výzvu generálního 
tajemníka OSN k plnému, nezávislému vyšetření případů zabití;

14. žádá, aby byla vytvořena kontaktní skupina mezi poslanci Evropského parlamentu 
a demokraticky zvolenými zástupci delegované komise Národního shromáždění, s cílem 
usnadnit pravidelný kontakt a dialog s legitimními demokratickými silami ve 
Venezuele;

15. 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 předsedovi Národního shromáždění 
Bolívarovské republiky Venezuela Juanu Guaidóovi, vládám a parlamentům zemí 
Limské skupiny, Parlamentnímu shromáždění EU – Latinská Amerika, generálnímu 
tajemníkovi Organizace amerických států a generálnímu tajemníkovi OSN.


