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B8-0225/2019
Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai szükséghelyzetről
(2019/2628(RSP))
Az Európai Parlament,
–

tekintettel a Venezueláról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a venezuelai
elnökválasztásról szóló 2018. május 3-i1, a Venezuelában és határain kialakult
migrációs válságról és humanitárius helyzetről szóló 2018. július 5-i2, valamint a
venezuelai helyzetről szóló 2018. október 25-i3 és 2019. január 31-i4 állásfoglalására,
melyek közül ez utóbbi elismeri Juan Guaidót Venezuela legitim ideiglenes elnökének,

–

tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai
főképviselőjének (alelnök/főképviselő) Venezueláról szóló 2019. január 10-i, 2019.
január 26-i és 2019. február 24-i nyilatkozataira,

–

tekintettel az Amerikai Államok Szervezete (OAS) tagállamainak Venezueláról szóló,
2019. január 24-i közös nyilatkozatára,

–

tekintettel a Lima-csoport 2019. február 25-i nyilatkozatára,

–

tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosa Venezueláról szóló 2019. január 25-i
nyilatkozatára,

–

tekintettel Venezuela alkotmányára és különösen annak 233. cikkére,

–

tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.

mivel Venezuela súlyos és mindeddig példátlan politikai, gazdasági, intézményes,
társadalmi és humanitárius válsággal, gyógyszer- és élelmiszerhiánnyal küzd, amihez
tömeges emberi jogi jogsértések, hiperinfláció, politikai elnyomás, korrupció és erőszak
társul; mivel a lakosság életkörülményei drasztikusan romlottak, és jelenleg a lakosság
87%-a szegénységben él; mivel Venezuelában a gyermekek 78%-át fenyegeti az
alultápláltság veszélye; mivel 1 000 gyermekből 31 meghal, mielőtt elérné az ötéves
kort;

B.

mivel 2019. február 23-án a Kolumbiában és Brazíliában tárolt humanitárius
segélyszállítmányt élesen visszautasította és katonai, illetve paramilitáris erők
segítségével néhány esetben meg is semmisítette Maduro de facto kormánya; mivel az
elnyomás számos ember halálát eredményezte, tucatnyian sebesültek meg és több száz
embert tartóztattak le; mivel a venezuelai katonai műveletek veszélyeztetik a térség,
különösen a szomszédos Kolumbia területének stabilitását;

C.

mivel egy tömeges áramszünet miatt több mint 100 órán keresztül nem volt áram
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Venezuelában, tovább súlyosbítva az egészségügy amúgy is drámai válságát, melynek
következtében a kórházakban nem volt ivóvíz, összeomlottak a szolgáltatások és
fosztogatásokra került sor; mivel a „Doctors for Health” szervezet szerint az
áramkimaradás miatt legalább 26 ember halt meg a kórházakban;
D.

mivel évek óta rendszeresek az áramkimaradások, ami a Nicolás Maduro rezsimje által
elkövetett visszaélések és korrupció, valamint annak a közvetlen következménye, hogy
a rezsim nem biztosította a karbantartást;

E.

mivel 2019 februárjában az Európai Néppárt (EPP) képviselőcsoportjának négy
képviselőjét, akiket hivatalos látogatásra hívott meg a nemzetgyűlés és az ideiglenes
elnök, Juan Guaidó, kiutasították az országból;

F.

mivel 2019. március 6-án a venezuelai kormány „a belügyekbe való ismételt
beavatkozás” vádjával felszólította a német nagykövetet az ország elhagyására; mivel
néhány külföldi és helyi újságírót is letartóztattak, médiaeszközeiket elkobozták és
szabadlábra bocsátásuk után kiutasították őket az országból;

G.

mivel Juan Guaidó az ország képviselőjeként Ricardo Hausmannt nevezte ki az
Amerikaközi Fejlesztési Bankba (IDB) és az Amerikaközi Befektetési Társaságba (IIC);

1.

megerősíti, hogy elismeri Juan Guaidót a Venezuelai Bolivári Köztársaság legitim
ideiglenes elnökének; teljes mértékben támogatja a visszaélések megszüntetésére, egy
nemzeti átmeneti kormány létrehozására és az előrehozott elnökválasztásra irányuló
programját; felszólítja azokat a tagállamokat, amelyek ezt még nem tették meg, hogy
haladéktalanul ismerjék el Juan Guaidót ideiglenes elnökként;

2.

ismételten komoly aggodalmát fejezi ki a súlyos válsághelyzet miatt, amely romboló
hatással van a venezuelai lakosság életére nézve;

3.

ismételten felszólít arra, hogy a Venezuelai Bolivári Köztársaság legitim ideiglenes
elnöke, Juan Guaidó által az Európai Unióba és tagállamaiba kinevezett diplomáciai
képviselőket teljes mértékben ismerjék el nagykövetekként;

4.

elítéli a gyilkosságokat és sebesüléseket eredményező brutális elnyomást és erőszakot;
együttérzéséről biztosítja az venezuelai embereket, és őszinte részvétét nyilvánítja az
áldozatok családjainak és barátainak;

5.

elítéli a bűnüldőző szervek által elkövetett visszaéléseket és a biztonsági szervek által
folytatott brutális elnyomást, akik megakadályozzák a humanitárius segély bejutását az
országba; elítéli, hogy irreguláris fegyveres csoportokat vetnek be a célból, hogy
megtámadják és megfélemlítsék a segélyek elosztásában részt vevő polgárokat és
törvényhozókat;

6.

határozottan elítéli a venezuelai emberi jogi helyzetről tudósító számos újságíró
zaklatását, fogva tartását és kiutasítását;

7.

ismételten hangsúlyozza, hogy az ország számára az egyedüli megoldás egy
meghatározott menetrenden, az összes szereplőre vonatkozó tisztességes feltételeken és
átláthatóságon alapuló, valamint hiteles nemzetközi megfigyelők jelenlétében zajló
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szabad, átlátható és hiteles elnökválasztás;
8.

elismeri a Lima-csoport tagországai által kifejtett erőfeszítéseket, amelyek regionális
mechanizmusként a válság demokratikus megoldását célozzák Juan Guaidó, Venezuela
törvényes ideiglenes elnökének vezetésével;

9.

felhívja a figyelmet az egész térséget érintő fokozódó migrációs és menekültválságra és
elismeri a szomszédos országok, különösen Kolumbia által tett erőfeszítéseket és az
általuk tanúsított szolidaritást; kéri a Bizottságot, hogy folytassa a velük folytatott
együttműködést nem csak humanitárius segítségnyújtás révén, hanem további
forrásokkal és fejlesztéspolitikai eszközökkel;

10.

további, az illegitim állami hatóságok külföldi vagyonát, valamint az emberi jogok
megsértéséért és elnyomásáért felelős személyeket célzó szankciókat szorgalmaz; úgy
véli, hogy ebből következően az uniós hatóságoknak korlátoznia kell ezen személyek,
valamint közeli hozzátartozóik mozgását és be kell fagyasztani pénzeszközeiket és
vízumaikat;

11.

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a kapcsolattartó csoport mindezidáig nem ért el konkrét
eredményeket; emlékeztet arra, hogy a csoport egyedüli célja az, hogy megteremtse a
feltételeket egy előrehozott elnöki választáshoz;

12.

felszólítja a tagállamokat, az alelnököt/főképviselőt, valamint a régió országait, hogy
vizsgálják meg egy nemzetközi donorkonferencia megrendezésének lehetőségét,
melynek célja a helyreállítást és a demokratikus átmenetet elősegítő széleskörű
pénzügyi támogatás biztosítása lenne;

13.

elítéli a kubai rezsim venezuelai befolyását, amely ügynökei révén hozzájárult a
demokrácia destabilizálásához és az ellenzékkel szembeni fokozódó politikai
elnyomáshoz; szorgalmazza, hogy fontolják meg a beavatkozás szankcionálását az EU
és Kuba közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás
keretében;

14.

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.
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