
3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż umowa ramowa sporządzona została wspólnie, we współpracy 
między HOSPEEM (Europejskim Stowarzyszeniem Szpitali i Pracodawców Ochrony Zdrowia) a EPSU (Euro
pejską Federacją Związków Zawodowych Służb Publicznych), które to organizacje zostały uznane przez 
Komisję Europejską za europejskich partnerów społecznych w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej; 

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż umowa ramowa zawiera klauzulę dotyczącą minimalnych stan
dardów bez uszczerbku dla już istniejących i przyszłych przepisów krajowych i wspólnotowych, które mogą 
być korzystniejsze dla pracowników; przypomina, że państwa członkowskie i/lub partnerzy społeczni 
powinni mieć możliwość podejmowania – i do tego należy ich zachęcać – dodatkowych kroków 
z korzyścią dla pracowników omawianego sektora; 

5. zaleca przyjęcie i wdrożenie w trybie pilnym środków określonych w zaproponowanej dyrektywie, 
ponieważ pracownicy sektora czekają już od ponad pięciu lat, odkąd Komisja po raz pierwszy zajęła się tą 
jakże ważną kwestią; 

6. wzywa Komisję Europejską do opracowania i wydania zbioru informacji o umowie oraz do udzielania 
pomocy w jej sprawnym wdrażaniu we wszystkich państwach członkowskich; 

7. wzywa Komisję Europejską do monitorowania procesu stosowania umowy oraz do regularnego 
informowania Parlamentu Europejskiego o jej wdrażaniu; 

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji Europej
skiej oraz partnerom społecznym będącym stronami umowy ramowej. 

Wenezuela 

P7_TA(2010)0031 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie Wenezueli 

(2010/C 341 E/14) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając poprzednie rezolucje w sprawie sytuacji w Wenezueli, a w szczególności rezolucje z dnia 
7 maja 2009, 23 października 2008 r. oraz 24 maja 2007 r., 

— uwzględniając art. 122 ust. 5 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że wolność i niezależność mediów są nierozerwalnie związane z podstawowym 
prawem do wolności wypowiedzi zapisanym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Narodów 
Zjednoczonych, 

B. mając na uwadze, że wolność mediów ma zasadnicze znaczenie dla demokracji i poszanowania podsta
wowych wolności ze względu na fundamentalną rolę, jaką odgrywa w gwarantowaniu swobody wyra 
żania poglądów i idei, poszanowaniu prawa mniejszości, w tym opozycji politycznej oraz przyczynianiu 
się do rzeczywistego udziału obywateli w procesach demokratycznych poprzez umożliwienie przepro
wadzenia wolnych i sprawiedliwych wyborów, 

C. mając na uwadze, że prawo obywateli do informacji z wielu źródeł leży u podstaw społeczeństwa 
demokratycznego oraz udziału obywateli w politycznym i społecznym życiu kraju, 

D. mając na uwadze, że spoczywające na wszystkich mediach, na mocy Ustawy o odpowiedzialności 
społecznej radia i telewizji, zobowiązanie do transmitowania całości przemówień głowy państwa nie 
jest zgodne z wyżej wspomnianą zasadą pluralizmu,
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E. mając na uwadze, że art. 57 i 58 wenezuelskiej konstytucji gwarantują swobodę wypowiedzi, komuni
kacji i informacji, 

F. mając na uwadze, że media winny przestrzegać przepisów prawa, a zamknięcie danej redakcji winno być 
ostatecznością, do której można posunąć się wyłącznie po zagwarantowaniu odpowiedniego postępo
wania, obejmującego prawo do obrony i apelacji w niezależnym sądzie, 

G. mając na uwadze, że w maju 2007 r. prezydent Hugo Chávez odebrał sieci Radio Caracas Televisión 
koncesję na nadawanie sygnału, a w związku z tym stacja ta została zmuszona do nadawania 
w międzynarodowym systemie telewizji kablowej, 

H. mając na uwadze, że pierwsze protesty ruchów studenckich były konsekwencją zdjęcia z anteny 
programów tej stacji, 

I. mając na uwadze, że dnia 1 sierpnia 2009 r. rząd Hugo Cháveza nakazał zamknięcie 34 stacji radio
wych, odmawiając im odnowienia koncesji, 

J. mając na uwadze, że w styczniu 2010 r. prezydent Hugo Chávez nakazał zdjąć z anteny kanał RCTV 
International (RCTV-I) oraz pięć innych kablowych i satelitarnych kanałów TV (TV Chile, Ritmo Son, 
Momentum, America TV i American Network), po tym jak nie wyemitowały one oficjalnego przemó
wienia prezydenta wygłoszonego z okazji 52. rocznicy obalenia rządów Marcosa Péreza Jimeneza; oraz 
mając na uwadze, że dwie z powyższych stacji – America TV i RCTVI– wciąż obowiązuje zakaz 
nadawania, 

K. mając na uwadze, że dalsze zakazy nadawania wywołały kolejną falę protestów studenckich, ostro 
stłumionych przez policję w wielu stanach i miastach Wenezueli, a w wyniku tych wydarzeń śmierć 
poniosło dwóch studentów w mieście Mérida, wielu zaś protestujących zostało rannych, 

L. mając na uwadze, że środki te wprowadzono, by przejąć kontrolę nad mediami i zamknąć im usta, a w 
zasadzie ograniczyć demokratyczne prawo do wolności wypowiedzi i informacji, 

M. mając na uwadze, że Organizacja Państw Amerykańskich ostrzega za pośrednictwem Międzyamerykań
skiej Komisji Praw Człowieka, że niedawno podjęte działania zakazujące nadawania programów tych 
stacji w bardzo znaczący sposób odbiją się na prawie do wolności wypowiedzi, 

N. mając na uwadze, że prezydent Hugo Chávez oświadczył ostatnio, że korzystanie z serwisów społeczno 
ściowych takich jak Twitter czy Internet, jak również przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych 
w sieci komórkowej, aby krytykować jego rządy lub przeciwstawiać się im jest „działalnością terrory
styczną”, 

O. mając na uwadze, że w wenezuelskim Zgromadzeniu Narodowym toczy się obecnie debata nt. reformy 
prawa dotyczącego nauki i technologii, której celem jest regulacja „sieci informacyjnych” w sposób, który 
mógłby umożliwić cenzurę w Internecie, 

P. mając na uwadze, że Wenezuela jest sygnatariuszem Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, 
Społecznych i Kulturalnych oraz Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka, 

Q. mając na uwadze, że Wenezuela ma największe rezerwy energetyczne wśród wszystkich krajów Ameryki 
Łacińskiej oraz mając na uwadze, że środki takie jak arbitralna konfiskata oraz wywłaszczenie, 
w pewnym stopniu wpływające na interesy UE, godzą w podstawowe prawa społeczne 
i ekonomiczne obywateli, 

R. mając na uwadze, że niektórzy czołowi politycy blisko związani z prezydentem Hugo Chávezem, tacy 
jak wiceprezydent i minister obrony narodowej Ramón Carrizález, minister środowiska Yubiri Ortega 
oraz prezes banku centralnego Eugenio Vázquez Orellana złożyli ostatnio rezygnacje, 

S. mając na uwadze, że, zgodnie ze sprawozdaniem Transparency International za 2009 r., Wenezuela jest 
jednym z najbardziej skorumpowanych krajów świata, 

T. mając na uwadze, że niewypowiedziany brak poczucia bezpieczeństwa oraz poziom przestępczości 
i przemocy, które sprawiają, że Wenezuela i jej stolica Caracas stały się jednym 
z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie, przyczyniają się do zaniepokojenia wśród obywateli tego 
kraju,
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U. mając na uwadze, że powtarzające się obraźliwe traktowanie, groźby i ataki kierowane przez prezydenta 
Hugo Cháveza pod adresem krajowych i międzynarodowych liderów politycznych przyczyniły się do 
zaniepokojenia i często występujących niepotrzebnych napięć, które w niektórych przypadkach dopro
wadziły nawet do mobilizacji wojsk w obliczu zagrażającej wojny z Kolumbią, 

1. jest zbulwersowany z powodu śmierci dwóch studentów Yonisio Carrillo i Marcosa Rosalesa podczas 
protestów w Méridzie oraz wzywa władze do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie śmierci tych dwóch 
młodych mężczyzn, jak również wzywa do postawienia winnych przed wymiarem sprawiedliwości; 

2. ubolewa nad decyzją rządu, w wyniku której wspomniane stacje nie mogą nadawać w Wenezueli 
i wzywa do przywrócenia emisji ich programów; 

3. wzywa władze Wenezueli do ponownego rozważenia tej decyzji i wymogu transmitowania całości 
przemówień głowy państwa; 

4. przypomina rządowi Boliwariańskiej Republiki Wenezueli o jego zobowiązaniu do poszanowania 
prawa do wolności wypowiedzi i wyrażania opinii, jak również wolności prasy, zgodnie 
z postanowieniami konstytucji Wenezueli i różnych międzynarodowych i regionalnych konwencji i kart, 
których Wenezuela jest sygnatariuszem; 

5. zwraca się do rządu Wenezueli, by w imię zasady bezstronności państwa zagwarantował jednakowe 
traktowanie w świetle przepisów prawa wszystkich mediów, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w tym 
Internetu, niezależnie od wszelkich racji politycznych lub ideologicznych; 

6. wyraża przekonanie, że wenezuelskie media winny ukazywać różnorodność politycznego 
i społecznego życia w Wenezueli; 

7. wyraża przekonanie, że Krajowa Komisja Telekomunikacji winna wykazać swoją niezależność od 
władz politycznych i gospodarczych i w zrównoważony sposób dbać o zróżnicowanie w mediach; 

8. wzywa rząd Wenezueli do przestrzegania zasad praworządności oraz do promowania, ochrony 
i poszanowania prawa do wolności wypowiedzi, również w Internecie oraz wolności zgromadzeń; 

9. przypomina, że zgodnie z Międzyamerykańską kartą demokratyczną Organizacji Państw Amerykań
skich w demokracji, oprócz niepodlegającego wątpliwości prawowitego dojścia do władzy, popartego 
i uzyskanego w drodze wyborów, władza ta musi być również prawowicie sprawowana, przy poszanowaniu 
różnorodności i przestrzeganiu ustalonych zasad postępowania, obowiązującej konstytucji, przepisów prawa 
i zasad praworządności będących gwarancją w pełni demokratycznego działania, które powinno koniecznie 
obejmować demokratyczne i pokojowe poszanowanie przeciwników politycznych, zwłaszcza jeżeli zostali 
oni wybrani głosami oddanymi przez wyborców; 

10. wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że rząd prezydenta Hugo Cháveza, którego posunięcia 
zmierzają do osłabienia opozycji demokratycznej i ograniczania praw i wolności obywatelskich, wykazuje 
tendencje autorytarne; 

11. w związku z wyborami parlamentarnymi w dniu 26 września 2010 r., wzywa rząd Wenezueli do 
poszanowania zasad demokracji i wolności wypowiedzi, zgromadzeń, wolności zrzeszania się i wolnych 
wyborów; 

12. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji Europejskiej, 
Wysokiej Przedstawiciel ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, rządowi i Zgromadzeniu Narodowemu 
Boliwariańskiej Republiki Wenezueli, zgromadzeniu parlamentarnemu EUROLAT oraz sekretarzowi gene
ralnemu Organizacji Państw Amerykańskich.
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