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Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai szükséghelyzetről
2019/2628 (RSP)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Venezueláról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a venezuelai 
választásokról szóló, 2018. május 3-i1, a Venezuelában, illetve Venezuela Kolumbiával 
és Brazíliával közös szárazföldi határain kialakult migrációs válságról és humanitárius 
helyzetről szóló, 2018. július 5-i2, a venezuelai helyzetről szóló, 2018. október 25-i3 és a 
venezuelai helyzetről szóló, 2019. január 31-i4állásfoglalására,

– tekintettel a főképviselőnek az EU nevében tett, a legutóbbi venezuelai eseményekről 
szóló 2019. február 24-i nyilatkozatára,

– tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 
(alelnök/főképviselő) az EU nevében tett, a venezuelai helyzetről szóló 2019. január 26-
i nyilatkozatára,

– tekintettel az alelnök/főképviselőnek az EU nevében tett, Nicolás Maduro elnök új 
mandátumáról szóló 2019. január 10-i nyilatkozatára,

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

A. mivel a politikai válság következtében Venezuelát eddig sose tapasztalt, több 
dimenziójú válság sújtja, amely egyre több venezuelait érint;

B. mivel az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa szerint több mint hárommillió venezuelai 
menekült el az országból 2014 óta; mivel Venezuelában a tömeges kivándorlás fő oka 
egy humanitárius válság, ám számos venezuelai a kormányzat erőszakos fellépése miatt 
menekült el, amely több ezer önkényes letartóztatáshoz, több száz polgár elleni 
eljárásokhoz a katonai bíróságokon, valamint a fogva tartottak kínzásához és az ellenük 
elkövetett egyéb jogsértésekhez vezetett;

C. mivel a venezuelaiak a gyógyszerek, az orvosi ellátás és az élelmiszerek akut hiányával 
szembesülnek, ami súlyosan veszélyezteti az egészséghez és az élelemhez való jogukat, 
és az anya- és csecsemőhalandóság szintjének növekedéséhez, a fertőző betegségek 
számának drámai megugrásához, valamint az élelmiszer-ellátás bizonytalanságának és a 
gyermekek alultápláltságának magas szintjéhez vezet;

D. mivel a rezsim elutasítja a nemzetközi humanitárius szükséghelyzet elismerését, ami a 
múlt hónapban a feszültségek növekedéséhez vezetett; mivel aggasztó hírek érkeztek 
zavargásokról, erőszakos összecsapásokról és növekvő számú áldozatról, különösen a 

1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0199.
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0313.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0436.
4 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0061.
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határközeli területeken;

E. mivel a kora márciusi országos áramszünet hozzájárult az egészségügyi szolgáltatások, 
valamint az élelmiszerellátás és a tiszta víz elérhetőségének további romlásához;

F. mivel 2019. március 21-én elmaszkírozott titkosügynökök letartóztatták Roberto 
Marrerót, Venezuela ideiglenes elnöke, Juan Guaidó kabinetfőnökét és egyik 
kulcsemberét; mivel Marrerót azzal vádolják, hogy „szabotázscselekményeket” 
tervezett tisztviselőkkel szemben, továbbá terrorizmussal gyanúsítják;

G. mivel Billy Six német újságírót a hírek szerint 2018. november közepén letartóztatták, 
és katonai börtönben tartották fogva kémkedés, lázadás és a biztonsági zónák 
megsértésének vádjával; mivel bizonyos feltételek mellett 2019. március 15-én 
szabadon engedték, és elhagyhatta az országot; mivel csak 2019-ben legalább 19 
újságírót tartottak fogva; mivel 2019. március 15-i hírek szerint Tomasz Surdel, a 
Gazeta Wyborcza lengyel újság tudosítója erőszakos támadás áldozata lett, állítólag a 
venezuelai országos rendőrség akciócsoportja támadta meg, miközben Caracasban 
autóját vezette;

H. mivel 2019. március 6-án a venezuelai kormány felszólította a német nagykövetet az 
ország elhagyására „a belügyekbe való ismételt beavatkozás” vádjával;

I. mivel a nemzetközi és regionális partnerek, többek az EU elkötelezték magukat egy 
békés, hiteles és inkluzív politikai folyamathoz szükséges feltételek megteremtésének 
elősegítése mellett az érintett venezuelai szereplők körében;

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

K. mivel 2019. március 23-án két orosz katonai repülőgép landolt Venezuela fő 
repülőterén, a beszámolók szerint több tucat katonával és nagy mennyiségű 
felszereléssel a fedélzeten;

1. mélyen aggasztja a venezuelai helyzet további romlása; ismét kifejezi szolidaritását 
Venezuela népével;

2. megismétli, hogy elismeri Juan Guaidót a Venezuelai Bolivári Köztársaság legitim 
ideiglenes elnökének, és teljes mértékben támogatja ütemtervét; ismételten teljes 
támogatásáról biztosítja a nemzetgyűlést, Venezuela egyetlen legitim demokratikus 
testületét, amelynek hatásköreit helyre kell állítani és tiszteletben kell tartani;

3. nyomatékosan sürgeti a bűnüldöző és biztonsági testületeket, hogy tanúsítsanak 
mérsékletet, kerüljék az erő alkalmazását, és engedélyezzék a humanitárius segély 
bevitelét; elítéli, hogy irreguláris fegyveres csoportokat vetnek be arra, hogy 
megfélemlítsék a segélyek elosztásában részt vevő polgárokat és törvényhozókat;

4. üdvözli, hogy az Unió több mint 60 millió eurónyi humanitárius és fejlesztési segélyt 
nyújtott az elmúlt évben, és felszólítja az Uniót és tagállamait, hogy a jövőben is 
folytassák a támogatás nyújtását;
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5. elítéli Roberto Marrero letartóztatását és felszólít azonnali szabadon bocsátására;

6. üdvözli Billy Six német újságíró szabadon bocsátását; elítéli több, a Venezuelában 
uralkodó helyzetről tudósító újságíró fogva tartását és kéri azonnali szabadon 
bocsátásukat; elítéli a Tomasz Surdel lengyel újságíró elleni erőszakos támadást, és 
felszólítja a venezuelai hatóságokat, hogy késlekedés nélkül vizsgálják ki a célzott 
támadást és azonosítsák az elkövetőket;

7. elítéli a venezuelai német nagykövet kiutasítását;

8. megismétli felhívását egy elfogadott menetrenden, az összes szereplőre vonatkozó 
tisztességes feltételeken és átláthatóságon alapuló, valamint nemzetközi megfigyelők 
jelenlétében zajló szabad, átlátható és hiteles elnökválasztásra;

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 és nemzetgyűlése legitim ideiglenes elnökének, a 
Lima-csoport kormányainak és parlamentjeinek, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti 
Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.


