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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, valamint a venezuelai helyzetről szóló, 2018. október 
25-i3 és 2019. január 31-i állásfoglalására4,

– tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 
(alelnök/főképviselő) által a venezuelai helyzettel kapcsolatban, az EU nevében tett 
közelmúltbeli nyilatkozatokra,

– tekintettel a Tanács legutóbbi következtetéseire,

– tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára,

– tekintettel Venezuela alkotmányára és különösen annak 233. cikkére,

– tekintettel az Amnesty International 2019. február 20-i jelentésére5,

– tekintettel a Lima-csoport nyilatkozataira, különösen 2019. február 25-i nyilatkozatára6,

– tekintettel az Amerikai Államok Szervezete (OAS) főtitkárának a venezuelai 
humanitárius helyzet romlásáról szóló, 2018. április 20-i üzenetére7 és az OAS-
tagállamok Venezuelával kapcsolatos, 2019. január 24-i közös nyilatkozatára8,

– tekintettel az Emberi Jogok Amerikaközi Bizottsága (IACHR) által Juan Guaidó 
védelmében hozott elővigyázatossági intézkedésekre,

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának a Venezuelai Bolivári Köztársaságban 
fennálló emberi jogi helyzetről szóló, 2019. március 20-i szóbeli tájékoztatására,

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

A. mivel Venezuela súlyos humanitárius válsággal, gyógyszer- és élelmiszerhiánnyal küzd, 
amihez tömeges emberi jogi jogsértések, hiperinfláció, politikai elnyomás, korrupció és 

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.
5 „Venezuela: Hunger, punishment and fear, the formula for repression used by authorities under Nicolás 
Maduro”, Amnesty International, 2019. február 20..
6 https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2019/02/lima-group-declaration-february-25-2019.html
7 http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=S-013/18
8 https://usoas.usmission.gov/oas-member-states-issue-joint-statement-on-venezuela/

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/02/venezuela-hunger-punishment-and-fear-the-formula-for-repression-used-by-authorities-under-nicolas-maduro/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/02/venezuela-hunger-punishment-and-fear-the-formula-for-repression-used-by-authorities-under-nicolas-maduro/
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erőszak társul; mivel a lakosság életkörülményei drasztikusan romlottak és jelenleg a 
lakosság 87%-a szegénységben él;

B. mivel a közelmúltbeli országos áramszünet, amely néhány államot még mindig érint, 
hozzájárul az egészségügyi szolgáltatások, valamint az élelmiszer- és vízellátás további 
drámai romlásához; mivel az elkövetkező napokban a villamosenergia- és a vízellátás 
újabb kimaradásai fenyegetnek, és mivel ezeket a szolgáltatásokat a rezsim nem tudja 
garantálni saját lakossága számára;

C. mivel a villamosenergia-hiány tovább súlyosbította a drámai helyzetet a venezuelai 
kórházakban, ahol a gyógyszerhiány mellett a beruházások és a karbantartás sem 
biztosított; mivel az állami kórházakban több tucat ember halt meg az áramkimaradás 
alatt;

D. mivel fennáll a kockázata, hogy a már eleve szűkös venezuelai élelmiszerkészletek 
megromlanak; mivel az emberek küzdenek a vízhez, élelmiszerhez és gyógyszerhez 
jutásért;

E. mivel az áramkimaradások hátterében a Nicolás Maduro törvénytelen rezsimje által 
elkövetett visszaélések és korrupció áll, valamint az, hogy a rezsim nem biztosította a 
karbantartást;

F. mivel az Egyesült Nemzetek menekültügyi főbiztosa (UNHCR) és a Nemzetközi 
Migrációs Szervezet (IOM) szerint 2015 óta több mint 2,7 millió venezuelai hagyta el 
az országot, és számuk az év végéig 5 millióra emelkedhet, ha a válság tovább 
súlyosbodik;

G. mivel a venezuelai lakosság példa nélküli társadalmi, gazdasági és demokratikus 
válsággal néz szembe: több mint 3 millióan hagyták el az országot, és az infláció 
mértéke meghaladja az 1 650 000%-ot; mivel több mint 1 millió gyermek már nem jár 
iskolába;

H. mivel a brazil és kolumbiai határok mentén folytatódnak az összecsapások; mivel 
Venezuelának a Kolumbiával és Brazíliával, valamint Aruba, Bonaire és Curaçao 
szigetével közös szárazföldi és tengeri határai ténylegesen le vannak zárva;

I. mivel a kolumbiai és brazil határ mentén több helyszínen nemzetközi segélyt gyűjtöttek 
össze, amely az országba való bejutásra vár; mivel Nicolás Maduro többször is 
visszautasította a nemzetközi segélyt, hagyva, hogy annak egy része tönkremenjen, ami 
tovább növelte a lakosság szenvedését és a határokon uralkodó feszültséget;

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

K. mivel az Európai Parlament és a nemzetközi közösség jelentős része 2019. január 31-én 
elismerte Juan Guaidót Venezuela legitim ideiglenes elnökeként, ugyanakkor Maduro 
fenntartja a fegyveres erők és az állami intézmények feletti ellenőrzést;

L. mivel Spanyolország, Franciaország, Németország, Hollandia, az Egyesült Királyság, 
Ausztria, Svédország, Dánia, Portugália, Finnország, Luxemburg, Lettország, Litvánia, 



PE637.672v01-00 4/7 RE\1180895HU.docx

HU

a Cseh Köztársaság és Észtország elismerte Juan Guaidót mint ideiglenes elnököt, 
miután Nicolás Maduro hivatalban lévő elnök nem jelezte, hogy újabb választásokat 
szándékozik kiírni; mivel mostanáig több mint 50 ország ismerte el Guaidót ideiglenes 
elnökként, 24 uniós tagállamot is beleértve;

M. mivel 2018. február 8-án a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyésze a venezuelai helyzettel 
kapcsolatban előzetes vizsgálatot indított;

N. mivel az elmúlt két évben az Unió több mint 67 millió euró humanitárius és fejlesztési 
segélyt nyújtott Venezuelának, és készen áll arra, hogy növelje ezt a támogatást;

O. mivel a tüntetések folytatódnak Venezuelában, elsősorban Caracasban; mivel a polgári 
lakossággal, az ellenzék tagjaival és a jogalkotókkal szembeni támadások és 
megfélemlítés egyre intenzívebbé válik mind a biztonsági erők, mind az irreguláris 
fegyveres csoportok részéről;

P. mivel az egykori tiszt és légi hadnagy, Ronald Dugarte által közzétett és az OAS-nek 
átadott videófelvételek részletesen ismertetik és bemutatják a 2018. december és 2019. 
február között nyilvántartásba vett kínzások eseteit, amelyek emberiesség elleni 
bűncselekménynek minősülnek;

Q. mivel 2019 eleje óta 40 újságírót vettek őrizetbe a vélemény- és sajtószabadsággal 
szembeni növekvő elnyomás részeként, amely már több éve tart, de 2019. január 10-e 
óta felerősödött;

R. mivel 2019. március 21-én Venezuela hírszerzési rendőri hatósága letartóztatta Juan 
Guaidó kabinetfőnökét, Roberto Marrerót, és erőszakkal behatolt Sergio Vergara, 
Táchira állam egyik nemzetgyűlési képviselőjének otthonába, megsértve annak 
parlamenti mentelmi jogát;

S. mivel a kubai rendőrség és katonai hírszerzés jelenti azt a stratégiai tényezőt, amely 
lehetővé teszi Maduro törvénytelen rezsimjének fennmaradását;

T. mivel január 23-án, szombaton az orosz légierőhöz tartozó két repülőgép érkezett a 
maiquetíai Simón Bolívar nemzetközi repülőtérre, fedélzetén legalább száz katonával, 
és mivel ilyen jellegű műveletekre az elmúlt hónapokban többször is sor került;

1. mély aggodalmát fejezi ki a Venezuelában uralkodó súlyos humanitárius vészhelyzet 
miatt, amely rendkívüli károkat okoz az ország lakosságának életére nézve;

2. támogatja Juan Guaidó ideiglenes elnököt a venezuelai alkotmány 233. cikkével 
összhangban, és kéri, hogy az alelnök/főképviselő valamennyi tagállammal együtt 
ismerje el Juan Guaidót a Venezuelai Bolivári Köztársaság legitim ideiglenes 
elnökeként, és támogassa a szabad, átlátható és hiteles új elnökválasztásra, valamint a 
demokrácia visszaállítására irányuló programját; üdvözli, hogy a nemzetközi közösség 
jelentős része és az uniós tagállamok többsége már elismerte az új ideiglenes 
elnökséget; sajnálatosnak tartja, hogy a Tanácsban nem alakult ki közös álláspont ebben 
a kérdésben;

3. ismételten teljes támogatásáról biztosítja a nemzetgyűlést, Venezuela jelenlegi egyetlen 
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legitim demokratikus testületét, amelynek hatásköreit helyre kell állítani és tiszteletben 
kell tartani, beleértve többek között a nemzetgyűlés tagjainak előjogait és biztonságát;

4. 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; üdvözli, hogy az 
Amerikaközi Fejlesztési Bank (IDB) és az Amerikaközi Befektetési Társaság (IIC) 
kormányzótanácsa elismerte Ricardo Hausmannt mint Venezuelát képviselő 
kormányzót ezekben a szervezetekben;

5. megdöbbentőnek találja a visszaélések, az elégtelen beruházások és a korrupció 
következtében kialakult súlyos villamosenergia-válságot, amely 2019. március elején 
több mint 100 órás, az egész országot érintő áramszünetet idézett elő, ami tovább 
súlyosbította a humanitárius válságot, számos emberéletet követelt, káoszt idézett elő az 
országban, továbbá megbénította a repülőtereket, a kórházakat, a telefon- és 
internetszolgáltatást és a vízellátást;

6. elítéli a törvénytelen Maduro-rezsim égetően szükséges humanitárius 
segélyszállítmányokra vonatkozó blokádját; ismételten hangsúlyozza, hogy a 
humanitárius segítségnyújtásnak akadálytalanul be kell jutnia az országba és el kell 
jutnia a szélsőségesen kiszolgáltatott körülmények között élő rászorulókhoz; elítéli a 
Maduro-kormány 2019. február 23-i fellépését, amellyel megakadályozta, hogy a 
számos országból származó és a kolumbiai és brazil határon összegyűjtött humanitárius 
segély bejusson az országba, sőt ezeket meg is semmisítette;

7. támogatja a venezuelai hadsereg azon tagjait, akik a válság alatt megtagadták a polgári 
lakosság elleni fellépést és dezertáltak; elismeri a kolumbiai hatóságok munkáját a 
dezertőrök védelme és támogatása tekintetében; sürgeti a katonai állomány tagjait, 
különösen a vezető parancsnoki pozícióban lévőket, hogy tagadják meg azokat a 
parancsokat, amelyek az emberi jogok megsértésével járnak és támogassák a Juan 
Guaidó ideiglenes elnök által kijelölt alkotmányos utat;

8. melegen üdvözli és határozottan támogatja a nemzetközi szervezetek, például a 
Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, a Nemzetközi Migrációs Szervezet, az ENSZ 
Menekültügyi Főbiztosának Hivatala és más nem kormányzati szervek erőfeszítéseit, 
hogy segítséget nyújtsanak a többek között a szomszédos Kolumbiában és Brazíliában 
tartózkodó venezuelai migránsoknak és menekülteknek;

9. rendkívül aggasztónak tartja azokat a jelentéseket, amelyek szerint a szervezett bűnözés 
venezuelai jelenléte, terjedése és határon átnyúló tevékenységei, különösen Kolumbia 
irányában, veszélyeztetik a térség stabilitását;

10. sürgeti a demokratikusan megválasztott nemzetgyűlés jogköreinek helyreállítását és 
tiszteletben tartását; szorgalmazza a nemzetgyűlés valamennyi tagja, valamint Juan 
Guaidó elnök számára az alkotmányban meghatározott mentelmi jog, szabadság és 
biztonság tiszteletben tartását;

11. elítéli a Maduro titkos szolgálatai által végrehajtott razziákat és Roberto Marrerónak, 
Juan Guaidó ideiglenes elnök kabinetfőnökének letartóztatását, továbbá a Sergio 
Vergara képviselő házába nemrégiben történt erőszakos behatolást; sürgeti Marrero 



PE637.672v01-00 6/7 RE\1180895HU.docx

HU

azonnali szabadon bocsátását; elítéli Juan Requesens nemzetgyűlési képviselő elrablását 
és sürgeti szabadon bocsátását;

12. tudomásul veszi a nemzetközi kapcsolattartó csoport európai uniós kezdeményezésre 
történő létrehozását, melynek feladata, hogy megteremtse a körülményeket egy 
előrehozott elnökválasztáshoz és megkönnyítse a humanitárius segítség országba 
történő eljuttatását; szorgalmazza, hogy a kezdeményezés hatékony mechanizmusként 
működjön, amely rövid távú, kézzelfogható eredményeket hoz, különösen az elmúlt 
hetekben országszerte kialakult válsághelyzetet és a március 7-én Montevideóban 
megrendezett ülést követően; sürgeti a nemzetközi kapcsolattartó csoportot, hogy 
akadályozza meg, hogy a Maduro-rezsim stratégiai eszközként használja fel a válság 
megoldásának elodázására, és hogy haladéktalanul találjon módot a venezuelai lakosság 
legsürgetőbb szükségleteinek kielégítésére, továbbá fokozza azoknak a venezuelai 
menekülteknek a támogatását, akik a térség országaiba és távolabbi országokba 
távoztak; jelzi, hogy a nemzetközi kapcsolattartó csoport tevékenységét össze kell 
hangolni az Európai Parlament annak állásfoglalásaiban megfogalmazott álláspontjaival 
és a csoportnak együtt kell működnie a Lima-csoporttal, mivel ez utóbbi az a regionális 
szereplő, amely a Maduro-kormánnyal szembeni ellenzéket vezeti;

13. ismételten támogatását fejezi ki a politikai válság békés és demokratikus megoldása 
iránt; 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 
szabad, átlátható és hiteles elnökválasztás;

14. elismeri a Lima-csoport jelentőségét és a tagországai által kifejtett erőfeszítéseket, és 
hogy olyan regionális mechanizmusról van szó, amely Juan Guaidó, Venezuela 
törvényes ideiglenes elnökének vezetésével a válság demokratikus megoldására 
törekszik;

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

16. ismételten hangsúlyozza, hogy a humanitárius válság politikai válságból fakad; 
határozottan sürgeti a venezuelai hatóságokat annak biztosítására, hogy haladéktalanul 
vessenek véget az emberi jogok mindennemű megsértésének és a polgári lakossággal 
szemben elkövetett jogsértéseknek, valamint hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben 
az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat, így a véleménynyilvánítás szabadságát, 
a sajtószabadságot és a gyülekezési szabadságot;

17. határozottan elítéli a rezsim ellenzői és bírálói, köztük a katonaság, orvosok, 
közalkalmazottak, politikai ellenfelek, tudósok és diákok, az igazságszolgáltatás tagjai, 
az őshonos közösségek, például a pemon nép, valamint a civil társadalom tagjai elleni 
erőszakos fellépést és a gyilkosságokba és halálesetekbe torkolló erőszakot; 
együttérzéséről biztosítja a venezuelai embereket, és őszinte részvétét nyilvánítja az 
áldozatok családjainak és barátainak; sürgeti a de facto venezuelai hatóságokat, hogy 
vessenek véget az emberi jogok mindennemű megsértésének, vonják felelősségre ennek 
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felelőseit, és biztosítsák valamennyi alapvető szabadság és emberi jog maradéktalan 
tiszteletben tartását;

18. haladéktalanul szorgalmazza valamennyi politikai fogoly azonnali szabadon bocsátását, 
beleértve a Szaharov-díjas Leopoldo Lópezt és számos újságírót, akik közül néhányan 
uniós országok állampolgárai;

19. határozottan támogatja az ENSZ főtitkárának arra irányuló felhívását, hogy végezzenek 
független és teljes körű vizsgálatot a bejelentett halálesetekre vonatkozóan; emlékeztet 
az Uniónak az ENSZ alapelvei keretében tett, multilateralizmus iránti 
kötelezettségvállalására, amely az ENSZ tagállamai által közösen elfogadott 
kötelezettségvállalást jelent a súlyosabb következményekkel járó humanitárius 
katasztrófa elkerülése érdekében; ismételten kijelenti, hogy teljes mértékben támogatja 
egyrészt a Nemzetközi Büntetőbíróságnak a büntetlenség elleni küzdelemben és az 
erőszakos cselekmények és az emberi jogi jogsértések elkövetőinek bíróság elé 
állításában játszott szerepét, másrészt a Maduro-rezsim által elkövetett, bizonyos 
esetekben az emberiesség elleni súlyos bűncselekményeknek számító cselekményekkel 
kapcsolatos előzetes vizsgálatot követő vizsgálatok megindítását;

20. sürgeti a Tanácsot, hogy haladéktalanul fogadjon el további célzott szankciókat a 
törvénytelen venezuelai rezsim azon képviselőivel szemben, akik az emberi jogok 
megsértéséért és a demokrácia és a jogállamiság ellehetetlenítéséért felelősek, és 
terjessze ki azokat családtagjaikra is; kéri, hogy a Tanács vizsgálja meg szankciók 
bevezetését az állami tulajdonban lévő PDVSA venezuelai olajvállalattal szemben;

21. sürgeti a nemzetközi közösséget, hogy fogadjon el minden szükséges intézkedést a 
„védelmi felelősség” érvényre juttatása érdekében, amely az ENSZ valamennyi 
tagállamának felelősségét jelenti a Maduro-rezsim által elkövetett, emberiesség elleni 
bűncselekmények és az emberi jogi válsághelyzet fokozódása tekintetében;

22. sürgeti a Kubai Köztársaság kormányát, hogy vessen véget a Venezuelai Bolivári 
Köztársasággal kapcsolatos beavatkozásnak, mivel ez hatással van a Kuba és az Európai 
Unió közötti kapcsolatokra;

23. 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 
nemzetközi kapcsolattartó csoportnak, a Lima-csoport országai kormányainak és 
parlamentjeinek, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az 
Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.


