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Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről
(2019/2543(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Venezueláról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a venezuelai 
elnökválasztásról szóló, 2018. május 3-i1, a Venezuelában kialakult migrációs válságról 
és humanitárius helyzetről szóló, 2018. július 5-i2 és a venezuelai helyzetről szóló 2018. 
október 25-i3 állásfoglalására,

– tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára,

– tekintettel Venezuela alkotmányára, különösen annak 233. cikkére,

– tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 
venezuelai helyzetről szóló 2018. április 19-i nyilatkozatára,

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

A. mivel a 2018. május 20-án tartott venezuelai elnökválasztás lebonyolítása nem felelt 
meg a hiteles választási folyamatra vonatkozó nemzetközi minimumszabályoknak, és 
annak során nem tartották be a politikai pluralizmus, a demokrácia, az átláthatóság és a 
jogállamiság elveit; mivel az EU és más demokratikus országok és regionális és 
nemzetközi szervezetek nem ismerték el a választást, annak eredményét és a 
törvénytelen folyamat révén felállított hatóságokat sem;

B. mivel Venezuela mindeddig példátlan társadalmi, gazdasági és humanitárius válsággal 
néz szembe a politikai válság következtében;

C. mivel 2019. január 10-én Nicolás Maduro jogellenesen és az alkotmányos rend 
megsértésével visszaélt az elnöki hatalommal a Legfelsőbb Bíróság előtt;

D. mivel 2019. január 23-án Juan Guaidó, a nemzetgyűlés legitim módon és 
demokratikusan megválasztott elnöke a venezuelai alkotmány 233. cikkével 
összhangban felesküdött Venezuela ideiglenes elnökének;

E. mivel az EU ismételten kérte a demokrácia és a jogállamiság hiteles politikai folyamat 
révén való helyreállítását Venezuelában;

1. szolidaritását fejezi ki Venezuela népével;

2. elismeri Juan Guaidót a Venezuelai Bolivári Köztársaság legitim ideiglenes elnökének a 
venezuelai alkotmány 233. cikkével összhangban;

1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0199.
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0313.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0436.
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3. felhívja az alelnököt/főképviselőt, az EU-t és a tagállamokat arra, hogy alakítsanak ki 
határozott egységes álláspontot, és az új választások bejelentéséig ismerjék el Juan 
Guaidót az ország egyedüli legitim ideiglenes elnökeként; üdvözli, hogy több 
demokratikus állam már elismerte az új ideiglenes elnökséget;

4. határozottan elítéli az elmúlt napok során fellángoló erőszakot, amely halálesetekhez és 
sérülésekhez vezetett, és őszinte részvétét fejezi ki az áldozatok rokonainak; sürgeti a 
venezuelai hatóságokat, hogy vessenek véget az emberi jogok mindennemű 
megsértésének, számoltassák el a felelősöket, valamint biztosítsák minden alapvető 
szabadságjog és emberi jog teljes mértékű tiszteletben tartását;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a 
Venezuelai Bolivári Köztársaság és nemzetgyűlése legitim ideiglenes elnökének, a 
Lima-csoport kormányainak és parlamentjeinek, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti 
Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.


