
 

RE\1166890HU.docx  PE624.198v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

Plenárisülés-dokumentum 
 

B8-0502/2018 

22.10.2018 

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY 

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselője nyilatkozatát követően 

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján 

a venezuelai helyzetről 

(2018/2891(RSP)) 

Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 



 

PE624.198v01-00 2/5 RE\1166890HU.docx 

HU 

B8-0502 

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről 

(2018/2891(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Venezueláról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a venezuelai 

helyzetről szóló, 2014. február 27-i1, a venezuelai demokratikus ellenzék üldöztetéséről 

szóló, 2014. december 18-i2, a venezuelai helyzetről szóló 2015. március 12-i3, a 

venezuelai helyzetről szóló 2016. június 8-i4, a venezuelai helyzetről szóló 2017. április 

27-i5, a venezuelai helyzetről szóló 2018. február 8-i6, a venezuelai elnökválasztásokról 

szóló, 2018. május 3-i7 állásfoglalására, valamint a Venezuelában, illetve Venezuela 

Kolumbiával és Brazíliával közös szárazföldi határain kialakult migrációs válságról és 

humanitárius helyzetről szóló, 2018. július 5-i állásfoglalására8, 

– tekintettel az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, 

– tekintettel a 2001. szeptember 11-én elfogadott Amerikaközi Demokratikus Chartára, 

– tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, 

– tekintettel a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, 

– tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára, 

– tekintettel az ENSZ szakértőinek a venezuelai egészségügyi rendszer válságáról szóló 

2018. október 1-jei nyilatkozatára, 

– tekintettel a Tanács Venezueláról szóló 2018. május 28-i következtetéseire, 

– tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 

(főképviselő/alelnök) szóvivőjének a legújabb venezuelai eseményekről szóló, 2018. 

augusztus 9-i nyilatkozatára, 

– tekintettel a főképviselő/alelnök szóvivőjének Fernando Albán venezuelai 

önkormányzati képviselő haláláról szóló, 2018. október 9-i nyilatkozatára, 

– tekintettel a Lima-csoport Venezueláról szóló 2018. szeptember 15-i együttes 

közleményére, 

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának a Venezuelai Bolivári Köztársaságban az 

                                                 
1 HL C 285., 2017.8.29., 145. o. 
2 HL C 294., 2016.8.12., 21. o. 
3 HL C 316., 2016.8.30., 190. o. 
4 HL C 86., 2018.3.6., 101. o. 
5 HL C 298., 2018.8.23., 137. o. 
6 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0041. 
7 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0199. 
8 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0313. 
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emberi jogok előmozdításáról és védelméről szóló 2018. szeptember 27-i határozatára, 

– tekintettel Emberi Jogi Albizottságának és Külügyi Bizottságának Fernando Albán 

haláláról szóló, 2018. október 10-i nyilatkozatára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel a venezuelai kormány 2018. augusztus 20-án új valuta bevezetését, nagy mértékű 

valutaleértékelést, az üzemanyagárak nemzetközi árszintre emelését, valamint a 

minimálbér 5900%-os emelését tartalmazó gazdasági tervet hirdetett meg; mivel ezek a 

közelmúltbeli gazdasági intézkedések súlyosbították a szabadesésben lévő gazdaság 

helyzetét, és megsemmisítő hatást gyakorolnak a kkv-kra; 

B. mivel a venezuelai gazdasági és társadalmi helyzet romlása egyebek mellett a 

nemzetközi szankciók miatt is folytatódik; mivel a venezuelai kormány szerint a 

nemzetközi pénzügyi szankciók bevezetését követően az Euroclear 1,2 milliárd eurót 

elérő értékű állami eszközöket fagyasztott be; mivel ezeket az összegeket arra 

különítették el, hogy gyógyszereket és élelmiszereket vásároljanak az ország számára, 

ahol a 90%-os a gyógyszerhiány, gyakoriak az áramkimaradások, és összeomlottak a 

közszolgáltatások; 

C. mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) ügyésze 2018. február 8-án bejelentette a 

Venezuelában 2017. áprilisa óta elkövetett állítólagos bűncselekmények előzetes 

vizsgálatának megindítását; mivel az állami biztonsági erők állítólag gyakran 

alkalmaztak túlzott erőszakot a tüntetések feloszlatására és letörésére, és több ezer vélt 

vagy valós ellenzékit letartóztattak, akik közül többen állítólag súlyos bántalmazást és 

rossz bánásmódot szenvedtek el fogva tartásuk alatt; mivel a beszámolók szerint a 

tiltakozók egyes csoportjai is erőszakos eszközökhöz folyamodtak, és ennek 

eredményeként a biztonsági erők néhány tagja is megsérült, illetve életét vesztette; 

D. mivel 2018. szeptember 27-én az NBB részes államainak egy csoportja, nevezetesen az 

Argentin Köztársaság, Kanada, a Kolumbiai Köztársaság, a Chilei Köztársaság, a 

Paraguayi Köztársaság és a Perui Köztársaság az NBB ügyészi hivatala elé terjesztette a 

Venezuelai Bolivári Köztársaság helyzetének ügyét; mivel a beterjesztő államok a 

Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumának 14. cikke értelmében kérték, hogy az 

ügyész indítson vizsgálatot a Venezuela területén 2014. február 12. óta állítólagosan 

elkövetett emberiesség elleni bűncselekmények ügyében annak megállapítására, hogy 

indokolt-e vádat emelni egy vagy több személy ellen e bűncselekmények elkövetéséért; 

E. mivel a Tanács Venezueláról szóló, 2018. május 28-án elfogadott következtetéseiben 

újabb, nemzetközileg elismert demokratikus normák alapján megrendezett és az ország 

alkotmányos rendjét tiszteletben tartó elnökválasztás kiírására szólított fel; mivel 2018. 

június 25-én az Európai Tanács kiterjesztette a korlátozó intézkedések listáját összesen 

18 hivatali pozíciót betöltő venezuelai személyre, akik az emberi jogok megsértéséért, 

valamint a demokrácia és a jogállamiság aláásásáért felelősek Venezuelában; mivel 

ezek a intézkedések utazási tilalomra és a vagyoni eszközök befagyasztására is 

kiterjednek; 

F. mivel 2018. augusztus 4-én Maduro elnök a nemzeti hadsereg létrejöttének 81. 

évfordulója alkalmából mondott beszéde közben dróntámadás áldozatává vált; mivel az 
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EU és tagállamai elutasítják az erőszak valamennyi formáját, és elvárják a dróntámadás 

átfogó és átlátható kivizsgálását a tények megállapítása céljából, teljes mértékben 

tiszteletben tartva a jogállamiságot és az emberi jogokat; 

G. mivel a dróntámadást követően a venezuelai hírszerző szolgálat (SEBIN) őrizetbe vette 

Juan Requesenst, a Nemzetgyűlés tagját és Fernando Albán ellenzéki önkormányzati 

képviselőt; mivel a SEBIN által őrizetben tartott Fernando Albán 2018. október 8-án 

életét vesztette; mivel a nemzetközi közösség, köztük az Európai Külügyi Szolgálat és 

az Európai Parlament alapos és független vizsgálatot kért a képviselő halálát övező 

körülmények tisztázása érdekében; 

H. mivel a Foro Penal szerint jelenleg 183 politikai foglyot tartanak fogva az országban; 

mivel a venezuelai kormány 2018. október 12-én szabadlábra helyezte Lorent Saleh 

2014 óta fogva tartott diákvezetőt – aki részt vett a venezuelai ellenzéki mozgalomban, 

és egyike volt a Szaharov-díj 2017. évi kitüntetettjeinek –, és engedélyezte, hogy orvosi 

kezelés céljából Spanyolországba utazzon; 

I. mivel a nemzeti választási tanács (CNE) 2018. december 9-ére írta ki az önkormányzati 

választásokat az országban; mivel a CNE kihirdette, hogy 37 politikai párt vehet részt 

ezeken a választásokon: 21 országos párt, köztük öt új; 11 regionális párt; és öt 

őslakosokat képviselő párt; mivel a legnagyobb politikai pártok, az Acción Democrática 

(AD), a Primero Justicia (PJ), az Un Nuevo Tiempo (UNT) és a Voluntad Popular 

számára nem engedélyezték az indulást; 

J. mivel a Külügyek Tanácsa legutóbbi, 2018. október 15-i ülésén az EU és tagállamai 

megerősítették a venezuelai politikai válsággal kapcsolatos határozott álláspontjukat, és 

egyúttal kijelentették, hogy az ország jelenlegi válságát kizárólag demokratikus politikai 

úton lehet megoldani; mivel úgy határoztak, hogy feltárják egy olyan kapcsolattartó 

csoport létrehozásának lehetőségét, amelynek célja a legfontosabb regionális és 

nemzetközi szereplők által közösen irányított kezdeményezés előmozdítása a politikai 

folyamat feltételeinek megteremtése érdekében; 

1. rámutat arra, hogy a jelenlegi parlamenti ciklus alatt nyolc alkalommal nyilvánította ki 

álláspontját Venezueláról, a legutóbb 2018. július 5-én fogadott el állásfoglalást a 

Venezuelában, illetve Venezuela Kolumbiával és Brazíliával közös szárazföldi határain 

kialakult migrációs válságról és humanitárius helyzetről, 

2. újólag hangsúlyozza mély aggodalmát az alapvető jogok és szabadságok Venezuelában 

történő ismételt megsértése miatt, és együttérzését fejezi ki valamennyi venezuelai 

polgárnak; sürgeti a venezuelai hatóságokat annak biztosítására, hogy haladéktalanul 

vessenek véget az emberi jogok mindennemű megsértésének, beleértve a polgári 

lakosság sérelmére elkövetett jogsértéseket is, valamint hogy teljes mértékben tartsák 

tiszteletben az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat, így a véleménynyilvánítás 

szabadságát, a sajtószabadságot és a gyülekezési szabadságot; sürgeti a venezuelai 

hatóságokat, hogy tartsanak tiszteletben minden demokratikusan megválasztott 

intézményt, nevezetesen a Nemzetgyűlést, bocsássanak szabadon minden politikai 

foglyot, valamint juttassák érvényre a demokratikus elveket, a jogállamiságot és az 

emberi jogokat; 

3. elutasítja az erőszak minden formáját, és részvétét nyilvánítja Fernando Albán 
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családjának; emlékeztet arra, hogy a fogva tartott személyek biztonságának és testi 

épségének biztosítása az állam kötelessége, és támogatja, hogy indítsanak alapos és 

független vizsgálatot a Fernando Albán halálát övező körülmények tisztázására; 

4. mély aggodalmát fejezi ki a humanitárius helyzet romlása miatt Venezuelában, 

amelynek eredményeként súlyos hiány lépett fel az élelmiszerek és az alapvető 

gyógyszerek terén, és példátlan és erősödő menekülthullám indult meg a szomszédos és 

távolabbi országokba; kéri, hogy azonnal állapodjanak meg az országba irányuló 

humanitárius segélyek célba juttatását biztosító tervről, és felszólítja a venezuelai 

hatóságokat, hogy sürgősen engedjék be az országba a humanitárius segélyeket, továbbá 

tegyék lehetővé a bejutást a lakosságot segíteni kívánó nemzetközi szervezetek 

számára; szorgalmazza rövid távú válaszintézkedések gyors végrehajtását az 

alultápláltság elleni fellépés érdekében; 

5. hangsúlyozza, hogy teljes mértékben tiszteletben tartja az ICC ügyészének 

függetlenségét annak értékelése során, hogy a Római Statútum lehetővé teszi-e vizsgálat 

megindítását Venezuela ügyében; emlékeztet az EU multilateralizmus melletti 

elkötelezettségére, valamint az NBB szerepére az emberiesség ellen elkövetett súlyos 

bűncselekmények büntetlensége elleni harcban és az elkövetők bíróság elé állításában; 

6. támogatja a főképviselő/alelnök által 2018. október 15-én meghatározott, kettős célt 

követő uniós stratégiát Venezuelával kapcsolatban; megerősíti az emberi jogok 

megsértéséért felelős személyekkel kapcsolatos álláspontját, és támogatja azt a 

kezdeményezést, amely a regionális és nemzetközi partnerekkel folytatott tájékozódó 

jellegű kapcsolatfelvételre irányul annak érdekében, hogy felmérje egy kapcsolattartó 

csoport létrehozásának lehetőségét; emlékeztet arra, hogy a venezuelai válságot 

kizárólag politikai, demokratikus, és tárgyalásos úton lehet megoldani; 

7. megismétli, hogy kizárólag új választások megrendezésével lehet visszaállítani az 

ország fő intézményeinek legitimitását; emlékeztet arra, hogy a nemzetközi közösség 

nem fogja elfogadni a választási eredményeket, amíg ellenzéki vezetők vannak 

börtönben, és megtiltják politikai pártok indulását; emlékeztet korábbi felhívásaira, 

amelyekben szorgalmazta valamennyi politikai fogoly szabadon bocsátását, valamint a 

demokratikus elvek, a jogállamiság és az emberi jogok érvényre juttatását; 

8. emlékeztet arra, hogy 2018 májusában küldöttséget indított Venezuela Kolumbiával és 

Brazíliával közös határára, és kéri eseti küldöttség indítását 2019 folyamán Peruba, a 

venezuelai migrációs válság hatásának helyszíni értékelése céljából; 

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a 

Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának és nemzetgyűlésének, az Euro–Latin-

amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete 

főtitkárának. 

 


