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Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről
(2019/2730(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Venezueláról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a venezuelai 
helyzetről szóló 2014. február 27-i1, a venezuelai demokratikus ellenzék üldöztetéséről 
szóló 2014. december 18-i2, a venezuelai helyzetről szóló 2015. március 12-i3, a 
venezuelai helyzetről szóló 2016. június 8-i4, a venezuelai helyzetről szóló 2017. április 
27-i5, a venezuelai helyzetről szóló 2018. február 8-i6, a venezuelai választásokról szóló 
2018. május 3-i7, a Venezuelában, illetve Venezuela Kolumbiával és Brazíliával közös 
szárazföldi határain kialakult migrációs válságról és humanitárius helyzetről szóló 2018. 
július 5-i8, továbbá a venezuelai helyzetről szóló 2018. október 25-i9, a venezuelai 
helyzetről szóló 2019. január 31-i10, valamint a venezuelai szükséghelyzetről szóló 
2019. március 28-i11 állásfoglalására,

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának a Venezuelai Bolivári Köztársaságban 
fennálló emberi jogi helyzetről szóló, 2019. július 5-i jelentésére,

– tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének legutóbbi, 2019. április 4-i, április 30-i és június 18-i nyilatkozatára,

– tekintettel a nemzetközi kapcsolattartó csoport és a Lima-csoport együttes ülésének a 
venezuelai helyzetről kiadott 2019. június 3-i nyilatkozatára,

– tekintettel a Lima-csoport 2019. május 3-i nyilatkozatára,

– tekintettel a venezuelai korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/2074 határozat 
módosításáról szóló, 2018. november 6-i (KKBP) 2018/1656 tanácsi határozatra12, 
amely 2019. november 14-ig meghosszabbítja a jelenleg hatályos célzott korlátozó 
intézkedéseket,

– tekintettel a venezuelai polgároknak a régióban történő vándorlásáról szóló, 2018. 
szeptember 4-i Quitói Nyilatkozatra,

– tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

1 HL C 285., 2017.8.29., 145. o.
2 HL C 294., 2016.8.12., 21. o.
3 HL C 316., 2016.8.30., 190. o.
4 HL C 86., 2018.3.6., 101. o.
5 HL C 298., 2018.8.23., 137. o.
6 HL C 463., 2018.12.21., 61. o.
7 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0199.
8 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0313.
9 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0436.
10 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0061.
11 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0327.
12 HL L 276., 2018.11.7., 10. o.
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– tekintettel a 2001. szeptember 11-én elfogadott Amerikaközi Demokratikus Chartára,

– tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

– tekintettel a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

– tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára,

– tekintettel Venezuela alkotmányára,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a venezuelai humanitárius válság egyre súlyosabb, és az emberi jogok, a 
demokrácia és a jogállamiság helyzete tovább romlik; mivel jelenleg 7 millió ember 
szorul sürgős segítségre, a lakosság 94%-a a szegénységi küszöb alatt, 62%-uk pedig 
mélyszegénységben él; mivel a gyermekek 70%-a nem jár iskolába, naponta 5 000 
ember hagyja el az országot, és a becslések szerint az év végéig 5,2 millió venezuelai 
migráns lesz;

B. mivel az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR) szerint „alapos okkal 
feltételezhető, hogy Venezuelában súlyosan megsértik a gazdasági és szociális jogokat, 
többek között az élelemhez és az egészséghez való jogot”; mivel az is megállapítást 
nyert, hogy Venezuela több mint egy évtizede olyan jogszabályokat, politikákat és 
gyakorlatokat fogad el és hajt végre, amelyek korlátozzák a demokratikus teret, 
gyengítik az állami intézményeket és negatívan érintik az igazságszolgáltatás 
függetlenségét;

C. mivel ez lehetővé tette a kormány számára, hogy számos emberi jogi jogsértést 
kövessen el, melyek közé tartozik a politikai alapú üldözés, a törvénytelen kivégzések, 
kínzás alkalmazása, az önkényes letartóztatások, valamint az őslakos népek elleni 
fenyegetés és az ellenük elkövetett erőszak; mivel a kormány elismerte, hogy 2018-ban 
5 287 személyt végeztek ki „a hatósággal szembeni engedetlenség” miatt és 2019 
januárja és májusa között további 1 569 ilyen kivégzést hajtottak végre; mivel az 
OHCHR által elemzett információk arra utalnak, hogy e kivégzések közül sok bírósági 
eljárás nélküli, törvénytelen kivégzésnek minősülhet;

D. mivel Venezuela gazdasága, különösen olajipara és élelmiszer-termelési rendszerei már 
korábban, azaz az ágazati szankciók kivetése előtt is válságban voltak; mivel a 
legutóbbi gazdasági szankciók tovább súlyosbítják a gazdasági válság és a humanitárius 
helyzet hatásait; mivel a kormány elfogadta, hogy az ENSZ kinevezzen egy 
humanitárius koordinátort, ami egyenértékű azzal, hogy a kormány elismerte a 
humanitárius válság fennállását;

E. mivel a humanitárius helyzet jelentősen romlott az állami infrastruktúra 
karbantartásának hiánya miatt előforduló hosszú áramkimaradások, az erőforrások rossz 
elosztása, a korrupció, valamint a beruházások igen alacsony szintje miatt; mivel 
mindez a közszolgáltatások, például a tömegközlekedés, valamint a villamos 
energiához, a vízhez és a földgázhoz való hozzáférés összeomlásához vezetett; mivel a 
szociális programokat – többek között az élelmiszerosztást és az orvosi ellátáshoz való 
hozzáférést – a társadalmi ellenőrzés eszközeként használják fel és megkülönböztető 
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módon hajtják végre, ami politikai alapon történik, és aránytalan mértékben érinti a 
nőket; mivel számos őslakos nép gazdasági és szociális jogait aránytalan mértékben 
érinti a humanitárius helyzet, különösen Venezuela határainak 2019. februári lezárása, 
ami súlyos következményekkel járt az olyan őslakos csoportokra nézve, mint a wayuu, 
illetve a pemon, amelyek hagyományos területei a határ mentén találhatóak;

F. mivel az EU a válságra adott válaszintézkedésként 117,6 millió eurót mozgósított 
sürgősségi segély és fejlesztési támogatás formájában, amely a kiszolgáltatott 
népességre irányul Venezuelában (a finanszírozás 60%-a) és a szomszédos országokban 
(a finanszírozás 40%-a); mivel az ENSZ által a regionális menekültügyi és migrációs 
reagálási terv keretében eddig összegyűjtött támogatás az igényelt teljes összegnek 
csupán mintegy 22%-át teszi ki (a 738 millió USD összegű felhívás nyomán 159 millió 
USD-t sikerült összegyűjteni);

G. mivel az EU továbbra is meg van győződve arról, hogy a békés, politikai, demokratikus 
megoldás az egyetlen fenntartható kiút a venezuelai válságból, és a nemzetközi 
kapcsolattartó csoport és különleges tanácsadója révén részt vesz a venezuelai 
tájékoztatási tevékenységekben és párbeszédet tart fenn valamennyi érintett szereplővel; 
mivel az Oslóban megtartott két tárgyalási fordulót követően július 8-án Barbadoson 
folytatódtak a de facto kormány és az ellenzék közötti megbeszélések; mivel az EU 
megerősítette, hogy támogatja a Norvégia által irányított közvetítési folyamatot, 
amelynek célja, hogy a válságra politikai és demokratikus megoldást találjanak, 
amelynek nemzetközi megfigyelés mellett tartott, szabad és tisztességes választásokat 
kell eredményeznie;

H. mivel Rafael Acosta Arévalo korvettkapitány a venezuelai biztonsági erők őrizetében 
2019. június 29-én meghalt; mivel az EU úgy ítélte meg, hogy ez további bizonyíték 
arra, hogy az ország igazságszolgáltatási rendszerét önkényesen működtetik, valamint 
hogy az őrizetbe vett személyek számára nem biztosítanak semmilyen garanciákat, 
illetve jogokat;

1. szolidaritását fejezi ki a súlyos politikai és humanitárius válság hatásaitól szenvedő 
venezuelai nép iránt és teljes támogatásáról biztosítja őket;

2. emlékeztet korábbi álláspontjára, miszerint kategorikusan elutasít minden olyan, a 
válság megoldására irányuló javaslatot vagy kísérletet, amely erőszak vagy katonai 
beavatkozás alkalmazását vonhatja magával; ismételten megerősíti, hogy a békés, 
demokratikus és inkluzív megoldás jelenti az egyetlen fenntartható kiutat a jelenlegi 
politikai patthelyzetből és az abból fakadó súlyos társadalmi és humanitárius válságból;

3. támogatja a Norvégia által irányított, jelenleg is zajló közvetítési folyamatot, és üdvözli, 
hogy a felek megállapodtak abban, hogy állandó párbeszédet folytatnak a béke 
érdekében; hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy egy közvetítési folyamat sikeres legyen, 
életbe kell léptetni legalább a következő bizalomépítő intézkedéseket: a politikai 
foglyok szabadon bocsátása és annak a tilalomnak a feloldása, hogy az ellenzéki 
politikusok nem pályázhatnak közhivatalra; a nemzetgyűlés alkotmányos szerepének 
elismerése és tiszteletben tartása; az Országos Választási Tanács kiegyensúlyozott 
összetételének biztosítása és az országos választói névjegyzék aktualizálása; a 
választásokon való egyenlő részvétel előtt álló akadályok megszüntetése annak 
biztosítása révén, hogy valamennyi politikai szereplő azonos feltételek mellett 
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indulhasson, valamint annak szükségessége, hogy a választások győztesét az 
egyenlőség, a méltányosság és a nemzetközi megfigyelés feltételei mellett el kell 
ismerni;

4. felszólítja a venezuelai hatóságokat annak biztosítására, hogy a humanitárius segélyeket 
politikai elfogultság nélkül juttassák el a teljes lakossághoz; emlékeztet arra, hogy a 
venezuelai hatóságoknak minden állampolgárt védelmezniük kell emberi jogaik teljes 
körű tiszteletben tartása mellett, valamint hogy be kell tartaniuk a jogállamiság és az 
alapvető szabadságok tiszteletben tartása iránti nemzetközi kötelezettségvállalásaikat; 
ennek fényében ragaszkodik ahhoz, hogy a milíciákat és a félkatonai csoportokat a 
lehető leghamarabb korlátozzák és fegyverezzék le;

5. ismételten teljes támogatásáról biztosítja a nemzetgyűlést, Venezuela legitim 
demokratikus testületét, amelynek hatásköreit helyre kell állítani és tiszteletben kell 
tartani, ideértve többek között a nemzetgyűlés tagjainak előjogait és biztonságát; elítéli, 
hogy 22 parlamenti képviselőnek visszavonták a mentelmi jogát és hogy két parlamenti 
képviselőt bebörtönöztek;

6. elismeri a régió kormányainak arra irányuló erőfeszítéseit, hogy az úgynevezett quitói 
folyamat keretében megfelelően fogadják a venezuelai polgárokat az emberi mobilitás 
során; üdvözli a Buenos Aires-i fejezet útitervét, amely többek között az 
emberkereskedelemmel, az egészségügyi ellátás biztosításával és a felsőfokú 
képesítések elismerésével kapcsolatos konkrét intézkedésekből áll; felhívja az EU-t, 
hogy ösztönözze és támogassa ezeket a kezdeményezéseket, hogy biztosítsa a Latin-
Amerika által irányított válaszintézkedéseket;

7. emlékeztet arra, hogy az őslakos népek, köztük vezetőik megfélemlítését és az ellenük 
irányuló támadásokat meg kell szüntetni, és hogy a hatóságoknak biztosítaniuk kell 
védelmüket, és minden szükséges intézkedést meg kell tenniük egyéni és kollektív 
jogaik védelme érdekében, ideértve a földhöz való jogukat is;

8. felszólítja a venezuelai hatóságokat, hogy indítsanak teljes körű és független vizsgálatot 
Rafael Acosta Arévalo korvettkapitány halála ügyében;

9. emlékeztet azon javaslataira, hogy hivatalos európai parlamenti küldöttséget küldjön az 
országba tényfeltáró látogatásra, amennyiben a feltételek ezt lehetővé teszik; emlékeztet 
arra, hogy készen áll figyelemmel kísérni a jövőbeli választási folyamatot;

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


