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B9-0010/2019

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

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Venezueláról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a venezuelai 
helyzetről szóló, 2018. február 8-i1, a venezuelai választásokról szóló, 2018. május 3-i2, 
a Venezuelában, illetve Venezuela Kolumbiával és Brazíliával közös szárazföldi 
határain kialakult migrációs válságról és humanitárius helyzetről szóló, 2018. július 5-i3, 
a venezuelai helyzetről szóló, 2018. október 25-i4, a venezuelai helyzetről szóló, 2019. 
január 31-i5 és a venezuelai szükséghelyzetről szóló, 2019. március 28-i 
állásfoglalására6,

– tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának Venezueláról szóló, 2019. július 4-i 
jelentésére,

– tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének (alelnök/főképviselő) Venezueláról szóló 2019. január 10-i, 2019. 
január 26-i, 2019. február 24-i, 2019. március 28-i, 2019. április 30-i és 2019. június 18-
i nyilatkozatára,

– tekintettel az Amerikai Államok Szervezetének (AÁSZ) a venezuelai migránsokról és 
menekültekről szóló, 2019. március 8-i jelentésére,

– tekintettel a Quitói folyamat 2019. július 4–5-én, Buenos Airesben tartott IV. 
nemzetközi műszaki értekezletére,

– tekintettel a Lima-csoport 2019. április 30-i nyilatkozatára,

– tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

– tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára,

– tekintettel Venezuela alkotmányára, különösen annak 233. cikkére,

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

A. mivel a 2018. május 20-án tartott elnökválasztások lebonyolítása nem felelt meg a 
hiteles folyamatra vonatkozó nemzetközi minimumszabályoknak; mivel az EU és más 
regionális szervezetek és demokratikus országok sem a választásokat, sem az ezen 
illegitim eljárás révén létrehozott hatóságokat nem ismerték el;

1 HL L 463., 2018.12.21., 61. o.
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0199.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0313.
4 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0436.
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0061.
6 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0327.
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B. mivel 2019. január 10-én Nicolás Maduro jogellenesen és az alkotmányos rend 
megsértésével visszaélt az elnöki hatalommal a Legfelsőbb Bíróság előtt; mivel 2019. 
január 23-án Juan Guaidó, a nemzetgyűlés legitim módon és demokratikusan 
megválasztott elnöke a venezuelai alkotmány 233. cikkével összhangban letette az esküt 
Venezuela ideiglenes elnökeként;

C. mivel Venezuelában az emberi jogok, a jogállamiság és a demokrácia helyzete súlyosan 
romlott Nicolás Maduro 2013-as megválasztása óta; mivel 2018 és 2019 között 
jelentősen súlyosbodott Venezuelában a politikai, gazdasági, intézményi, társadalmi és 
sokrétű humanitárius válság; mivel az emberek életét egyre nagyobb mértékű 
gyógyszer- és élelmiszerhiány, tömeges emberi jogi jogsértések, hiperinfláció, politikai 
elnyomás, korrupció és erőszak veszélyezteti, és arra kényszeríti őket, hogy 
elmeneküljenek az országból;

D. mivel Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa 2019. június 19. és 21. között 
látogatást tett az országban; mivel sürgette Venezuela de facto kormányát, hogy tegyen 
azonnali és konkrét intézkedéseket az országban dokumentált súlyos emberi jogi 
jogsértések megállítása és orvoslása céljából;

E. mivel több mint 7 millió ember szorul humanitárius segítségre Venezuelában; mivel a 
Maduro-rezsim nem tett érdemi kísérletet a riasztó mértékű és kiterjedt humanitárius 
válság kezelésére, figyelmen kívül hagyva ezzel saját polgáraival szembeni azon 
kötelezettségét, hogy védelmezze őket és gondoskodjon róluk; mivel a rezsim 
megsértette az élelemhez való jogot, ezen belül az állam azon kötelezettségét, hogy 
megakadályozza a népesség éhezését; mivel az ENSZ szerint 3,7 millió venezuelai 
ember alultáplált, és köztük gyermekek és terhes nők is vannak;

F. mivel a venezuelai egészségügyi rendszer az összeomlás szélén áll, és a kórházakban 
nincs elegendő személyzet, felszerelés, gyógyszer és villamos energia, aminek 
következtében 2018 novembere és 2019 februárja között legalább 1557 haláleset 
következett be; mivel Venezuela négy nagyvárosában, köztük Caracasban 60 és 100% 
közötti hiány van az alapvető gyógyszerekből; mivel növekedett az anyák halálozási 
aránya, és sok nő volt kénytelen elhagyni az országot, hogy máshol szüljön; mivel az 
egészségügyi rendszer súlyos állapota miatt olyan, korábban felszámolt betegségek 
jelentek meg ismét és terjedtek el Venezuelában, mint a malária, a Chagas-kór, a 
dengue-láz, a Zika-szindróma és a chikungunya-láz; mivel ezek a súlyosbodó járványok 
Venezuela határain túl is elterjedhetnek és regionális szintű közegészségügyi 
szükséghelyzetet okozhatnak;

G. mivel jelenleg úgy vélik, hogy az elmúlt négy évben mintegy 4 millió ember hagyta el 
az országot az élelmiszerek, gyógyszerek és alapvető szolgáltatások súlyos hiánya, az 
erőszak és a bűnözés fokozódása, valamint a rezsim által gyakorolt elnyomás miatt;  
mivel e népességvándorlás következtében különösen nagy nyomás nehezedik a 
szomszédos országokra, valamint – egyre nagyobb mértékben – az Európai Unióra és a 
karibi térségben fekvő európai területekre is; mivel 2019 végére a Venezuelát elhagyni 
kényszerülő személyek teljes száma meghaladja az 5 millió főt, ami így a világ második 
legnagyobb migrációs és menekültügyi válsága lesz;

H. mivel 22 parlamenti képviselőt – köztük a nemzetgyűlés elnökét – megfosztottak 
parlamenti mentelmi jogától; mivel két parlamenti képviselőt fogva tartanak, 16 
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képviselő pedig nagykövetségeken kért védelmet, elhagyta az országot vagy 
rejtőzködik;

I. mivel Venezuelában az elmúlt másfél évben folytatott biztonsági műveletek során közel 
7000 személyt gyilkoltak meg; mivel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa (EJT) 2019. július 
4-én kiadott jelentésének megállapításai szerint a hatóságok a venezuelai országos 
rendőrség különleges akciócsoportját (FAES) és más biztonsági erőket vetnek be azon 
politikájuk részeként, hogy félelmet ébresszenek a lakosság körében és hogy a 
társadalmat folyamatos ellenőrzés alatt tartsák; mivel a tiltakozások során meggyilkolt 
személyek családtagjai továbbra sem gyakorolhatják az igazsághoz, az 
igazságszolgáltatáshoz és a kártérítéshez való jogukat;

J. mivel a rezsim rendszerszintű eszközként használja a kínzást a tüntetők 
megfélemlítésére és megbüntetésére, és ezzel a terror légkörét teremti meg; mivel az 
EJT jelentése megállapította, hogy a biztonsági és hírszerző szolgálatok, különösen a 
SEBIN (bolivári hírszerző szolgálat) és a DGCIM (katonai kémelhárítási főigazgatóság) 
rutinszerűen folyamodnak ilyen gyakorlatokhoz; mivel Venezuelában a politikai 
foglyokat, különösen a DGCIM által fogva tartottakat jelen pillanatban is kínzásnak 
vetik alá és teljes elkülönítésben tartják, így nincs lehetőségük kapcsolatba lépni 
ügyvédjükkel és családtagjaikkal, akik aggódnak életükért és testi épségükért;

K. mivel 2019. június 29-én a Nicolás Maduro elleni gyilkossági kísérlettel megvádolt, 
letartóztatott és megkínzott hajóskapitány, Rafael Acosta Arévalo meghalt a fogva tartás 
során; mivel egy kiszivárgott boncolási jegyzőkönyv szerint halála előtt megverhették 
és áramütést szenvedhetett; mivel Acosta kapitány testét kormányzati tisztviselők a 
családja beleegyezése nélkül temették el;

L. mivel 2019. július 2-án egy 16 éves venezuelai fiú, Rufo Chacón elvesztette a látását, 
miután egy üzemanyaghiány miatt tartott tüntetésen a de facto kormány tisztviselői 
arcon lőtték;

M. mivel a 2005 szeptemberében tartott ENSZ-világcsúcson valamennyi tagállam 
hivatalosan elfogadta, hogy minden állam felelős lakosságának az emberiesség elleni 
bűncselekményekkel szembeni védelméért; mivel a tagállamok egyetértettek abban is, 
hogy ha egy állam nem tesz eleget ennek a felelősségnek, a nemzetközi közösség 
köteles segítséget nyújtani az e bűncselekmények által fenyegetett lakosság védelme 
érdekében;

1. megismétli, hogy teljes mértékben támogatja Juan Guaidót mint legitim ideiglenes 
elnököt a venezuelai alkotmány 233. cikkével összhangban; ismételten teljes 
támogatásáról biztosítja a nemzetgyűlést, Venezuela jelenlegi egyetlen legitim módon 
megválasztott demokratikus testületét, amelynek hatásköreit helyre kell állítani és 
tiszteletben kell tartani, beleértve többek között a nemzetgyűlés tagjainak előjogait és 
biztonságát; felszólítja az összes uniós tagállamot, hogy ismerjék el Juan Guaidót 
Venezuela legitim ideiglenes elnökének;

2. ismételten mély aggodalmának ad hangot a súlyos politikai, gazdasági és humanitárius 
válságok miatt, amelyek alapvetően veszélyeztetik a venezuelaiak életét és amelyek 
hatásai a régióba is továbbgyűrűznek;
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3. határozottan elítéli a bűnüldöző és biztonsági szervek által polgári személyekkel és a 
demokratikus ellenzékkel szemben gyakorolt durva elnyomást és erőszakot, amelyek 
önkényes fogva tartásokat, sérüléseket és haláleseteket eredményeztek; együttérzéséről 
biztosítja a venezuelai embereket, és őszinte részvétét nyilvánítja az áldozatok 
családjainak és barátainak;

4. felhívja a figyelmet arra, hogy Nicolás Maduro és az illegitim rezsimjét szolgáló 
fegyveres és hírszerzési erők közvetlenül felelősek a rezsim demokratikus és békés 
ellenzékének elnyomására irányuló, válogatás nélkül alkalmazott erőszakért; minden 
körülmények között elítéli az önkényes fogva tartásokat, kínzást és bírósági eljárás 
nélküli kivégzéseket, amelyeket nemzetközi egyezmények tiltanak, beleértve azokat is, 
amelyeknek Venezuela is részes fele;

5. elítéli az élelemhez és az orvosi ellátáshoz való jog megsértését; sürgősen felszólít, 
hogy biztosítsák az élelmiszerek, gyógyszerek és egészségügyi szolgáltatások 
rendelkezésre állását és hozzáférhetőségét, különös tekintettel az anyák és gyermekek 
részére nyújtott szolgáltatásokra; felszólítja a Maduro-rezsimet, hogy azonnal nyisson 
humanitárius csatornát, amelyen a segélyek bejuthatnak az országba;

6. hangsúlyozza, hogy meg kell szüntetni, nyilvánosan el kell ítélni, büntetni kell és meg 
kell akadályozni a politikai okokból történő üldözés és szelektív elnyomás minden 
formáját; felszólítja a hatóságokat, hogy garantálják a Venezuelában fogva tartott 
valamennyi személy biztonságát és jogait, és bocsássanak szabadon valamennyi 
önkényesen fogva tartott személyt;

7. riasztónak tartja az egész térséget érintő egyre súlyosabb migrációs válságot; kéri a 
Bizottságot, hogy továbbra is működjön együtt a venezuelai migránsokat fogadó 
szomszédos országokkal, és nem csupán humanitárius segítségnyújtás révén, hanem 
azáltal is, hogy fejlesztéspolitikája keretében még több forrást bocsát rendelkezésre;

8. rámutat arra, hogy a folyamatban lévő párbeszédnek a venezuelai nemzetgyűlés által 
elfogadott ütemterven kell alapulnia; ragaszkodik ahhoz, hogy a párbeszéd fő céljának a 
demokráciába való békés átmenetnek kell lennie, amelynek során megteremtik a 
feltételeket egy rögzített menetrenden, az összes szereplőre vonatkozó tisztességes 
feltételeken és átláthatóságon alapuló, hiteles nemzetközi megfigyelők jelenlétében 
zajló szabad, átlátható és hiteles elnökválasztáshoz;

9. emlékezteti a Venezuelában hatalmi tevékenységet gyakorlókat arra, hogy felelősségük 
megvédeni a venezuelai lakosságot többek között az emberi jogi visszaélésektől és az 
emberiesség elleni bűncselekményektől; továbbá emlékezteti a nemzetközi közösséget, 
különösen az EU-t és tagállamait a „védelmi felelősség” elvére, vagyis arra, hogy a 
venezuelai lakosságot védelmezni kell az állam által elkövetett, emberiesség elleni 
bűncselekményekkel szemben; emlékeztet arra, hogy ez egy, az ENSZ-tagállamok által 
elfogadott közös kötelezettségvállalás a súlyosabb következményekkel járó 
humanitárius katasztrófa elkerülése érdekében; felszólítja a nemzetközi közösséget, 
hogy összehangolt módon, az ENSZ keretein belül vizsgáljon meg valamennyi 
diplomáciai, humanitárius és békés lehetőséget a „védelmi felelősség” elvének érvényre 
juttatása érdekében;

10. felszólítja a Tanácsot, hogy vezessen be további szankciókat az illegitim állami 
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hatóságok külföldi eszközeire, illetve az emberi jogi jogsértésekért és az elnyomásért 
felelős személyekre vonatkozóan, és e szankciókat terjessze ki az utóbbiak 
családtagjaira is; úgy véli, hogy az uniós hatóságoknak korlátozniuk kell ezen 
személyek, valamint legközelebbi hozzátartozóik mozgását, be kell fagyasztaniuk 
pénzeszközeiket és fel kell függeszteniük vízumaikat; kéri, hogy a Tanács sürgősen 
fontoljon meg további gazdasági jellegű intézkedéseket, beleértve az állami tulajdonban 
lévő olajtársasággal, a Petróleos de Venezuela, S.A.-val (PDVSA) szembeni szankciók 
kivetését;

11. továbbra is teljes mértékben támogatja, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) 
vizsgálja ki a venezuelai rezsim által elkövetett kiterjedt bűncselekményeket és 
elnyomó intézkedéseket, amelyek némelyike emberiesség elleni bűncselekménynek 
minősül; sürgeti az EU-t és tagállamait, hogy csatlakozzanak az NBB több részes 
államának arra irányuló kezdeményezéséhez, hogy kivizsgálják a de facto Maduro-
kormány által elkövetett emberiesség elleni bűncselekményeket a felelősök felelősségre 
vonása érdekében;

12. támogatja azt a kezdeményezést, hogy vizsgálóbizottságot állítsanak fel az ENSZ 
Emberi Jogi Tanácsával (EJT) együtt az emberi jogok venezuelai rendszerszintű 
megsértéséért egyénileg felelős személyek meghatározása céljából; továbbá támogatja 
az EJT arra irányuló felhívását, hogy a nemzetközi közösség támogatásával hozzanak 
létre egy pártatlan és független nemzeti mechanizmust, amely kivizsgálja a biztonsági 
műveletek során végrehajtott, bírósági eljárás nélküli kivégzéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a felelősöket felelősségre vonják, és hogy az áldozatok hozzátartozói 
jogorvoslatban részesüljenek és számukra védelmet biztosítsanak a megfélemlítéssel és 
a megtorlásokkal szemben;

13. 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.


