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A venezuelai demokratikus ellenzék üldöztetése 

Az Európai Parlament 2014. december 18-i állásfoglalása a venezuelai demokratikus 
ellenzék üldöztetéséről (2014/2998(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a venezuelai helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, köztük a 
venezuelai Radio Caracas televíziós csatorna ügyéről szóló 2007. május 24-i1, a 
venezuelai politikai eltiltásokról szóló 2008. október 23-i2, a Manuel Rosales ügyéről 
szóló 2009. május 7-i3, a Venezueláról szóló 2010. február 11-i4, a Venezueláról, 
különösen Maria Lourdes Afiuni ügyéről szóló 2010. július 8-i5, a Venezuela Emberi 
Jogok Amerikaközi Bizottságából való kilépéséről szóló 2012. május 24-i6, valamint 
a venezuelai politikai helyzetről szóló 2014. február 27-i állásfoglalására7, 

– tekintettel Catherine Ashton főképviselő/alelnök szóvivője által a venezuelai 
helyzetről 2014. március 28-án és 2014. április 15-én kiadott sajtóközleményekre,

– tekintettel az ENSZ-Közgyűlés Emberi Jogi Bizottsága önkényes fogva tartással 
foglalkozó munkacsoportjának 2014. augusztus 26-i véleményére, 

– tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának a venezuelai tiltakozók és politikusok 
fogva tartásáról szóló 2014. október 20-i nyilatkozatára, 

– tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, amelyhez 
Venezuela is csatlakozott, 

– tekintettel az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,
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– tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) 
bekezdésére,

A. mivel a gazdasági válság, a korrupció magas aránya, az alapvető áruk állandó hiánya, 
az erőszak és a politikai megosztottság miatt 2014. februárjától békés tiltakozások 
indultak Nicolás Maduro kormánya ellen, melyek a mai napig is folytatódnak; mivel 
a tiltakozókkal szemben a rendőrség, a nemzeti gárda tagjai, valamint erőszakos és 
ellenőrizetlen kormánypárti fegyveres csoportok aránytalanul nagy erőket és 
erőszakot alkalmaztak; mivel a helyi és nemzetközi szervezetek szerint több mint 
1700 tiltakozó várja, hogy eljárást indítsanak ügyében, több mint 69 továbbra is 
börtönben van, és legalább 40 személyt megöltek a tiltakozások során, gyilkosaikat 
pedig továbbra sem vonták felelősségre; mivel az ENSZ Emberi Jogok Főbiztosának 
Hivatala megerősítette, hogy több mint 150 bejelentést kapott a fogva tartások ideje 
alatti bántalmazásokról, kínzásokat is beleértve; mivel több forrás szerint a 
biztonsági erők továbbra is üldözik a demokratikus ellenzéket; 

B. mivel a véleménynyilvánítás szabadsága és a békés tüntetéseken való részvétel joga a 
demokrácia sarokkövei, melyeket a venezuelai alkotmány is elismer; mivel a 
mindenkit megillető egyenlőség és igazságosság ellehetetlenül az alapvető 
szabadságjogok és az állampolgári jogok tiszteletben tartása híján; mivel számos
jelentés megerősíti, hogy a média egyre fokozottabb cenzúrának és megfélemlítésnek 
van kitéve; mivel az American Press Association (IAPA) Santiago de Chilében 
tartott 70. közgyűlése alkalmával a szervezet kinyilvánította, hogy Venezuela nagy 
nyomás alatt tartja a független médiát, és szorgalmazta, hogy az ország tartsa 
tiszteletben a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint figyelmeztetett arra, hogy 
tovább csorbul a demokratikus szabadság; 

C. mivel Leopoldo López ellenzéki vezetőt 2014. február 18-án önkényesen 
letartóztatták és összeesküvéssel vádolták, aminek nyomán heves tiltakozásokra, 
gyújtogatásokra és anyagi károkozásra került sor; mivel letartóztatása óta fizikai és 
lelki kínzást kellett elszenvednie, és magánzárkába zárták; mivel Daniel Ceballos és 
Vincencio Scarano ellenzéki polgármestereket, valamint Salvatore Lucchese 
rendőrtisztet letartóztatták, mert városukban nem vetettek véget a tiltakozásoknak és 
polgári felkelésnek, és többéves börtönbüntetésre ítélték őket; mivel Juan Carlos 
Caldera, Ismael García és Richard Mardo ellenzéki kongresszusi képviselők ellen 
vizsgálat és eljárás folyik annak érdekében, hogy kongresszusi tagságukat 
felfüggesszék és kizárják őket; 

D. mivel diákvezetőket, például Sairam Rivast, a Venezuelai Központi Egyetem 
szociálismunkás-képző iskolája hallgatói központjának elnökét, Christian Gilt és 
Manuel Cotizt több mint 120 napig igazságtalanul fogva tartották a bolivári hírszerző 
szolgálat épületeiben, a 2014 februárja és májusa között tartott tiltakozásokkal 
összefüggésben kínozták és bántalmazták őket, valamint bűncselekményre való 
felbujtással és azzal vádolták őket, hogy kiskorúakkal követtettek el 
bűncselekményeket,  

E. mivel 2014. október 20-án az ENSZ emberi jogi főbiztosa Zeid Raad al-Husszein 
aggodalmának adott hangot a tiltakozók fogva tartása miatt, és kérte, hogy a békés 
tüntetéshez való joguk gyakorlásáért fogva tartott személyeket engedjék szabadon; 
mivel 2014. október 8-án az ENSZ önkényes fogva tartással foglalkozó 
munkacsoportja Leopoldo López fogva tartását jogellenesnek, önkényesnek és 



politikai okkal indokolhatónak nyilvánította, valamint kérte López és a többi 
önkényesen fogva tartott személy szabadon bocsátását; 

F. mivel a venezuelai kormány különös felelősséget visel a jogállamiság és a 
nemzetközi jogszabályok betartásának tekintetében, mivel 2014. október 16. óta az 
ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagja; 

G. mivel az ENSZ Kínzás Elleni Bizottsága a Venezuelai Bolivári Köztársaságról szóló 
közelmúltbeli jelentésében kifejezett aggályokat fogalmazott meg a büntetlenség, a 
politikai foglyok kínzása és bántalmazása, a túlzott erőszak alkalmazása, a 
kormánypárti fegyveres csoportok fellépésének ösztönzése és a velük való cinkosság, 
az önkényes fogva tartások és az alapvető eljárási biztosítékok hiánya miatt; mivel 
ebben a jelentésben kérték az önkényesen fogvatartottak, köztük Leopoldo López és 
Daniel Ceballos haladéktalan szabadon bocsátását, akiket azért tartóztattak le, mert 
gyakorolták a véleménynyilvánításhoz és a békés tiltakozáshoz való jogukat, a 
jelentésben továbbá aggályokat fogalmaztak meg az újságírókat és emberi jogi 
aktivistákat ért támadások, valamint a független igazságszolgáltatás teljes hiánya 
miatt; 

H. mivel José Miguel Insulza, az Amerikai Államok Szervezetének főtitkára kérte a 
tiltakozásokban való részvétel miatt bebörtönzöttek szabadon bocsátását; mivel az 
Emberi Jogok Amerikaközi Bizottsága mélységes aggodalmának adott hangot az 
egyesülés és a véleménynyilvánítás szabadságának venezuelai helyzetét illetően; 

I. mivel 2013. szeptember 10-én lépett hatályba Venezuela azon döntése, hogy kilép az 
Emberi Jogok Amerikai Egyezményből; mivel a fenti intézkedés következtében a 
Venezuelában élők nem nyújthatnak be panaszt az Amerikaközi Emberi Jogi 
Bírósághoz; 

J. mivel 2014 márciusában María Corina Machadót, a nemzetgyűlés azon tagját, aki 
Venezuelában a legtöbb választási szavazatot kapta, jogszerűtlenül és önkényesen 
eltávolította hivatalából, megfosztotta mandátumától és kizárta a parlamentből a 
nemzetgyűlés elnöke, Diosdado Cabello, aki María Corina Machadót hazaárulással 
vádolta, mert az Amerikai Államok Szervezetének Állandó Tanácsa előtt tiltakozott 
az emberi jogok Venezuelában zajló súlyos és rendszeres megsértése ellen; 

K. mivel María Corina Machadót politikai és parlamenti tevékenysége során több 
alkalommal büntetőjogi eljárás alá vonták, politikailag üldözték, fenyegették, 
megfélemlítették, zaklatták, sőt a kormány támogatói a nemzetgyűlés üléstermében 
fizikailag is bántalmazták; mivel legutóbb azzal vádolták, hogy kísérletet tett Maduro 
elnök meggyilkolására, és akár 16 éves börtönbüntetés várhat rá; 

L. mivel az igazságszolgáltatás nem képes a kormánytól független hatalmi ágként 
működni; mivel ettől az igazságügyi rendszertől nem várható el, hogy pártatlan 
vizsgálatokat végezzen vagy tisztességes ítéleteket hozzon az ellenzék elleni állítások 
tekintetében; 

M. mivel csak az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartása és a tolerancia 
szellemében folytatott építő jellegű és a tiszteleten alapuló párbeszéd segíthet 
Venezuelának abban, hogy kiutat találjon e súlyos válságból és legyőzze a jövőben 
felmerülő nehézségeket;



N. mivel 2014 áprilisában „Mesa de Diálogo” (tárgyalóasztal) címmel tárgyalás 
kezdődött a kormány és az ellenzék között a tiltakozásokról, de sajnálatos módon egy 
hónappal később félbeszakadt anélkül, hogy bármilyen eredmény született volna; 

O. mivel a latin-amerikai országok közül Venezuela rendelkezik a legnagyobb 
energiatartalékkal; mivel a Venezuelában élő embereket az alapvető árucikkek súlyos 
hiánya sújtja, az élelmiszerárak megduplázódtak, és jegyrendszert vezettek be; mivel 
az olajárak továbbra is jelentős mértékben csökkennek, súlyosbítva a gazdasági 
visszaesést, és fenyegetve az ország olajtól függő, törékeny gazdaságát; 

P. mivel annak következtében, hogy az állam nem képes a közrend fenntartására, 
Venezuela egyike lett a világ azon országainak, ahol a legtöbb erőszakos 
bűncselekményt követik el; mivel az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala szerint 
a jelenlegi venezuelai politikai és gazdasági válság hozzájárult az emberölések 
számának jelentős mértékű emelkedéséhez és a polgárok bizonytalanságérzetének 
fokozódásához;

1. súlyosan aggódik a romló venezuelai helyzet miatt, és elítéli a békés tiltakozók, 
diákok és ellenzéki vezetők bebörtönzését; szorgalmazza az önkényesen fogva tartott 
foglyok azonnali szabadon bocsátását, összhangban számos ENSZ-szerv és 
nemzetközi szervezet követelésével; 

2. súlyosan elítéli a demokratikus ellenzék politikai üldözését és elnyomását, a 
véleménynyilvánítás és a demonstratív tiltakozás szabadságának megsértését, 
valamint a média és az internet cenzúráját;

3. súlyosan elítéli a tiltakozók elleni erőszakot; őszinte részvétét fejezi ki az áldozatok 
családtagjainak; felszólítja a venezuelai hatóságokat e bűncselekmények 
kivizsgálására és a felelősök teljes elszámoltatására, kizárva a büntetlenség 
legcsekélyebb lehetőségét; 

4. ösztönzi valamennyi felet, hogy folytassanak békés párbeszédet, a venezuelai 
társadalom összes szegmensét megszólítva, annak érdekében, hogy közös pontokat 
határozzanak meg, és lehetővé tegyék a politikai szereplők számára az ország előtt 
álló legsúlyosabb problémák megvitatását; felszólít minden érintett felet az erőszak 
fokozódásának elkerülésére, és emlékezteti Venezuela kormányát, hogy nem 
lehetséges építő jellegű párbeszédet folytatni addig, amíg az ellenzéki vezetőket 
önkényesen fogva tartják; 

5. felszólítja a venezuelai hatóságokat, hogy azonnali hatállyal szereljék le és oszlassák 
fel a minden kontroll nélkül működő kormánypárti fegyveres egyesületeket és 
csoportokat, és vessenek véget ezek büntetlenségének; 

6. emlékezteti Venezuela kormányát, hogy felelősség terheli annak biztosításáért, hogy 
valamennyi tárgyalás megfeleljen a nemzetközi követelményeknek; emlékeztet arra, 
hogy a hatalmi ágak szétválasztása elvének tiszteletben tartása alapvető fontosságú 
egy demokráciában, és hogy a hatóságok az igazságszolgáltatási rendszert nem 
használhatják a demokratikus ellenzék politikai üldözésének és elnyomásának 
eszközeként; felszólítja a venezuelai hatóságokat az ellenzéki politikusok elleni 
megalapozatlan vádak és elfogatóparancsok visszavonására és az ország valamennyi 



állampolgára biztonságának garantálására, politikai nézetüktől vagy 
hovatartozásuktól függetlenül; 

7. felszólítja Venezuela kormányát, hogy tartsa tiszteletben saját alkotmányát és 
nemzetközi kötelezettségeit az igazságszolgáltatás függetlensége és a 
véleménynyilvánítás, az egyesülés és a békés gyülekezés szabadságához, valamint a 
politikai pluralizmushoz fűződő jogok tekintetében, mivel mindez a demokrácia 
sarokkövét képezi, továbbá hogy ne vonják büntetőjogilag felelősségre azokat, akik a 
békés gyülekezéshez és a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jogaikat 
gyakorolják; 

8. felszólítja Venezuela kormányát, hogy tartsa tiszteletben az emberi jogokat, 
hatékonyan vizsgálja ki az emberi jogok megsértésének állítólagos eseteit, és tegye 
lehetővé olyan környezet létrejöttét, amelyben az emberijog-védők és a független 
nem kormányzati szervezetek el tudják végezni az emberi jogokat és a demokráciát 
támogató legitim munkájukat; 

9. kéri az EKSZ-t és az EU küldöttségét, valamint a tagállami küldöttségeket, hogy 
folytassák a vizsgálatok és az ellenzéki vezetők bírósági meghallgatásának 
megfigyelését; 

10. felszólítja Venezuela kormányát, hogy az emberi jogokról kezdjen intenzív és nyílt 
párbeszédet az Európai Unióval; 

11. felszólítja az EU-t, az uniós tagállamokat és Federica Mogherini 
főképviselőt/alelnököt, hogy követelje a tiltakozások kezdete óta önkényesen fogva 
tartott tiltakozók azonnali szabadon bocsátását; 

12. emlékeztet arra a kérésére, hogy a venezuelai helyzet értékelése céljából mielőbb 
európai parlamenti eseti küldöttség utazzon az országba, és folytasson megbeszélést 
a konfliktusban részt vevő valamennyi féllel;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek, a Venezuelai Bolivári Köztársaság 
kormányának és nemzetgyűlésének, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti 
Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.


