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B8-0504/2018 

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről 

(2018/2891(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Venezuelában fennálló helyzetről szóló, 2018. február 8-i állásfoglalására1, 

a Venezuelában tartott választásokról szóló, 2018. május 3-i állásfoglalására2, valamint 

a Venezuelában, illetve Venezuela Kolumbiával és Brazíliával közös szárazföldi 

határain kialakult migrációs válságról és humanitárius helyzetről szóló, 2018. július 5-i 

állásfoglalására3, 

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

venezuelai helyzetről szóló, 2018. április 19-i nyilatkozatára, 

– tekintettel az európai külügyi szolgálat (EKSZ) szóvivőjének a Venezuelában 

bekövetkezett legutóbbi eseményekről szóló, 2018. augusztus 9-i, valamint Fernando 

Albán önkormányzati tanácsos haláláról szóló, 2018. október 9-i nyilatkozatára,  

– tekintettel Külügyi Bizottságának és az Emberi Jogi Albizottság Fernando Albán 

haláláról szóló, 2018. október 10-i nyilatkozatára, 

– tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára, 

– tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, amelynek 

Venezuela is részes fele, 

– tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) Római Statútumára, 

– tekintettel Fatou Bensouda, az NBB ügyészének a venezuelai helyzet előzetes 

vizsgálatának megindításáról szóló, 2018. február 8-i nyilatkozatára, valamint a 

statútum hat részes államának a Venezuelában fennálló helyzettel kapcsolatos 

kérelméről szóló, 2018. szeptember 27-i nyilatkozatára, 

– tekintettel Venezuela alkotmányára, 

– tekintettel arra irányuló határozatára, hogy a 2017. évi Szaharov-díjat a venezuelai 

demokratikus ellenzéknek ítélte oda, 

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

A. mivel az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság helyzete továbbra is jelentős 

mértékben romlik Venezuelában; mivel a politikai válság következtében Venezuela 

példátlan társadalmi, gazdasági és humanitárius válsággal néz szembe, ami rengeteg 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0041. 
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0199. 
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0313. 
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emberéletet követel, és ami miatt több millió ember kénytelen elhagyni az országot; 

B. mivel a venezuelai lakosság nagy részét szegénység sújtja; mivel az élelmiszerek, 

gyógyszerek és egyéb orvosi felszerelések egyre fogynak, és az egészségügyi rendszer 

működésképtelen; mivel az anyai halálozás 60%-kal, a csecsemőhalandóság pedig 30%-

kal nőtt az elmúlt évben; mivel a nemzetközi közösség felkészültsége ellenére a 

venezuelai kormány sajnálatos módon továbbra sem hajlandó nyíltan átvenni a 

nemzetközi humanitárius segélyt, illetve elősegíteni annak szétosztását; 

C. mivel 2018. október 5-én Fernando Albán ellenzéki önkormányzati képviselőt 

letartóztatták, miután New York-ból hazatért, ahol a venezuelai válsággal kapcsolatban 

folytatott megbeszéléseket és családját látogatta meg; mivel a kormány azt állítja, hogy 

tavaly augusztusban kihallgatták őt a drónincidensben való esetleges érintettsége 

kapcsán; mivel október 8-án Fernando Albánt holtan találták a Nemzeti Hírszerző 

Szolgálat (SEBIN) helyiségében, ahol őrizetben tartották; mivel halálának körülményei 

nagyon gyanúsak voltak, és arról a venezuelai tisztviselők ellentmondó nyilatkozatokat 

tettek; mivel az ENSZ és az EU felhívásai ellenére a hatóságok megtagadták a halála 

okainak független kivizsgálását, ideértve egy független igazságügyi munkacsoport által 

végzett nemzetközi kórbonctani vizsgálatot is; 

D. mivel 2018. október 13-án a 2017. évi Szaharov-díj kitüntetettjét, Lorent Saleht 

szabadon engedték, és kényszerszáműzetés keretein belül azonnali hatállyal 

kiutasították az országból Spanyolországba; mivel négy éven át tárgyalás nélkül fogva 

tartották és kínozták; mivel vallomásai a venezuelai politikai foglyokkal szembeni 

kegyetlen és embertelen bánásmódról tanúskodnak; mivel a több mint kétszáz politikai 

fogoly továbbra is börtönben van Venezuelában; 

E. mivel 2018. február 8-án a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyésze a venezuelai helyzettel 

kapcsolatban előzetes vizsgálatokat indított; mivel 2018. szeptember 27-én hat részes 

állam (Argentína, Kanada, Kolumbia, Chile, Paraguay és Peru) azt kérte, hogy az 

ügyész indítson nyomozást a Venezuela területén elkövetett emberiesség elleni 

bűncselekmények ügyében; mivel Franciaország és Costa Rica is támogatta a 

kivizsgálást; mivel ez volt az első eset, hogy a részes államok egy csoportja egy másik 

részes állam területén fennálló helyzettel kapcsolatban nyújtott be kérvényt; 

F. mivel 2017. november 13-án a Tanács úgy határozott, hogy elfogadja a fegyverekre, 

valamint az azokhoz kapcsolódó, belső elnyomás céljára alkalmas felszerelésekre 

vonatkozó, Venezuelával szembeni embargóról szóló határozatot; mivel 2018. január 

22-én a Tanács egyhangúlag úgy határozott, hogy hét, hivatalos tisztséget betöltő 

venezuelai személlyel szemben a demokratikus elvek be nem tartása miatt szankciókat 

szab ki, többek között utazási tilalmat és vagyoni eszközeik befagyasztását; mivel 2018. 

június 25-én a szankciókat további 11 venezuelai tisztviselőre kiterjesztették; 

G. mivel a Külügyek Tanácsának 2018. október 15-i ülése vitát folytatott a jelenlegi válság 

politikai megoldásáról, megvizsgálva egy kapcsolattartó csoport létrehozásának 

lehetőségét a politikai folyamat előmozdítása érdekében; 

1. mélységes aggodalmát fejezi ki az alapvető szabadságok és a jogállamiság helyzetének 

folyamatos romlása miatt Venezuelában; elítéli az emberi jogi jogvédők ezreivel, az 

ellenzék megválasztott tagjaival és a független  társadalmi szervezetekkel szemben 
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alkalmazott önkényes fogva tartást, bírósági eljárásokat és közigazgatási zaklatást, 

amely tovább rontja Venezuela demokratikus szerkezetét; 

2. mély aggodalommal tölti el a Venezuelában tapasztalható súlyos humanitárius 

helyzetet, valamint az, hogy a kulcsfontosságú alapellátásban, a gyógyszerekben és az 

élelmiszerekben rendszerszintű hiány mutatkozik; különösen aggasztónak tartja, hogy a 

gyermekek alultápláltsága 2017 óta egyre terjedő jelenség; 

3. őszinte részvétét fejezi ki Fernando Albán családjának és barátainak; alapos és 

független vizsgálatot kér tragikus halála körülményeinek tisztázása érdekében, beleértve 

egy nemzetközi és független igazságügyi szakértői csoport által végzett kórbonctani 

vizsgálatot is; 

4. sürgeti a venezuelai hatóságokat, hogy biztosítsák valamennyi polgári személy 

védelmét bármilyen megfélemlítéssel, rágalmazással, fenyegetéssel vagy fizikai 

támadással szemben, valamint hogy hozzanak hatékony intézkedéseket a 

véleménynyilvánítás szabadságához és a gyülekezési szabadsághoz fűződő jogukat 

gyakorló személyek védelmére; 

5. megismétli korábbi felhívását, hogy biztosítsák a fogva tartott személyek biztonságát és 

testi épségét, hogy azonnal és feltételek nélkül bocsássák szabadon az önkényesen 

fogva tartott személyeket – köztük valamennyi politikai foglyot –, valamint hogy tartsák 

jobban tiszteletben a demokratikusan megválasztott testületeket és az emberi jogokat; 

6. sürgeti a venezuelai hatóságokat, hogy ismerjék el a jelenlegi válságot, akadályozzák 

meg annak további elmélyülését, és segítsenek elő politikai és gazdasági megoldásokat 

a civilek biztonságának és az ország és a régió stabilitásának biztosítása érdekében; 

7. felszólítja az EU-t, nevezetesen a Tanácsot és az alelnököt/főképviselőt annak 

biztosítására, hogy a politikai megoldás felé tett további lépések a következő 

megkérdőjelezhetetlen követelményeket foglalják magukban: valamennyi politikai 

fogoly azonnali szabadon bocsátása, valamint a politikai ellenzék és az emberi jogi 

aktivisták kínzásának, bántalmazásának és zaklatásának beszüntetése; a nemzetgyűlés 

által választott új, független Nemzeti Választási Tanács létrehozása; szabad és 

tisztességes választások megtartása a politikai pluralizmust tiszteletben tartó és hiteles 

eljárást biztosító nemzetközi normákkal összhangban, nemzetközi demokratikus 

megfigyelők jelenlétében; a legitim nemzetgyűlés elismerése; az ideiglenes 

nemzetgyűlés feloszlatása; 

8. teljes mértékben támogatja, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) vizsgálatot 

indított a venezuelai rezsim által elkövetett súlyos bűncselekmények és elnyomó 

intézkedések miatt; sürgeti az EU-t, hogy csatlakozzon az NBB részes államainak 

kezdeményezéséhez a venezuelai kormány által Venezuela területén elkövetett 

emberiesség elleni bűncselekmények kivizsgálása és az elkövetők felelősségre vonása 

céljából; 

9. üdvözli, hogy az  illegitim és nemzetközileg nem elismert 2018. május 20-i választások 

kapcsán az EU késlekedés nélkül további célzott és visszafordítható szankciókat 

vezetett be, amelyek azonban nem ártanak a venezuelai lakosságnak; sürgeti e 

szankciók szigorítását abban az esetben, ha az emberi jogok és a demokrácia helyzete az 
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országban tovább romlik; 

10. 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. 

 


