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B8-0724/2016 

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről 

(2016/2699(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a venezuelai helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 

venezuelai helyzetről szóló 2014. február 27-i1, valamint a venezuelai demokratikus 

ellenzék üldöztetéséről szóló 2014. december 18-i2, továbbá a venezuelai helyzetről 

szóló 2015. március 12-i3 állásfoglalására, 

– tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 

venezuelai helyzetről szóló, 2016. május 10-i nyilatkozatára, 

– tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára, 

– tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, amelyhez 

Venezuela is csatlakozott, 

– tekintettel az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának 2016. május 18-i levelére, 

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

A. mivel mind a venezuelai kormány, mind a Legfelsőbb Bíróság hátráltatták a 2015 

decemberében beiktatott nemzetgyűlés jogalkotási hatáskörét, amelyben a demokratikus 

ellenzék rendelkezik többséggel, veszélyeztetve ezáltal a hatalmi ágak közötti 

egyensúlyt, amely minden jogállamban elengedhetetlen; 

B. mivel az olyan döntéseket, mint a rendkívüli állapotot és a gazdasági szükségállapotot 

bevezető és megerősítő rendeletek, a nemzetgyűlés szakpolitikai ellenőrző hatáskörének 

megszüntetése, a nemzetgyűlés számára a Legfelsőbb Bíróság bíráinak visszahívására 

biztosított alkotmányos jog el nem ismerése, a venezuelai központi banki törvény 

reformjának alkotmányellenessé minősítése és a nemzetgyűlésben zajló vitára 

vonatkozó belső szabályzat cikkeinek felfüggesztése a nemzetgyűlés jogalkotási 

hatáskörének megsértésével hozták, nem tartva tiszteletben a hatalmi ágak közötti 

egyensúlyt, amely minden jogállamban elengedhetetlen; 

C. mivel 2016. március 29-én a nemzetgyűlés elfogadta az amnesztiáról és nemzeti 

megbékélésről szóló törvényt, amelynek célja a politikai foglyok szabadon bocsátása, 

akik többségét tárgyalás vagy vádemelés nélkül börtönözték be, és mivel 2016. április 

11-én a Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek minősítette ezt a törvényt; 

D. mivel a venezuelai kormány teljes mértékben ellenőrzése alatt tartja az ország 

igazságügyi rendszerét és a választási bizottságot, egyértelműen megszegve a hatalmi 

ágak függetlenségének és szétválasztásának elvét, amely minden demokratikus 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0176. 
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0106. 
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0080. 
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jogállamra jellemző; 

E. mivel a demokratikus ellenzék alkotmányosan elismert folyamatot indított, amely 

lehetővé teszi a köztisztviselők elmozdítását tisztségükből hivatali idejük 50%-ának 

betöltését követően, és 1,8 millió aláírást juttatott el az Országos Választási Tanácshoz, 

amely lényegesen több, mint a folyamat alkotmányos elfogadásához szükséges 198 000; 

F. mivel Luis Almagro, az Amerikai Államok Szervezetének főtitkára sürgette Venezuela 

elnökét, hogy hagyjon fel az ellenzék által vezetett parlament munkájának 

ellehetetlenítésével, „bocsássa szabadon az elveik miatt bebörtönzött polgárokat”, és 

tegye lehetővé a visszahívásról szóló népszavazás idei megtartását; 

G. mivel a politikai csatározások olyan helyzetben zajlanak, amely a legtöbb venezuelai 

polgár számára egyre növekvő gazdasági bizonytalanságot hoz, és amelyet az alapvető 

élelmiszerek és gyógyszerek hiánya, a csődbe jutó kórházak, a víz- és áramhiány, a 

nagymértékű korrupció és az égbeszökő infláció, valamint a növekvő (politikai) erőszak 

jellemeznek; 

1. mélyen aggódik a jogállamiság, a demokrácia és a társadalmi-gazdasági helyzet súlyos 

romlása miatt Venezuelában; 

2. határozottan elítéli, hogy az állam, és különösen az igazságszolgáltatási rendszer és az 

Országos Választási Tanács hatásköreit a venezuelai parlament által szabályosan 

elfogadott jogszabályok eltorzítására és semmibe vételére használják, ellentétben a 

venezuelai polgároknak a 2015. december 6-i választásokon kinyilvánított akaratával; 

3. felszólítja a venezuelai kormányt, hogy tartsa tiszteletben a jogállamiságot, az emberi 

jogokat – beleértve a békés tüntetésekhez való jogot – és a hatalmi ágak 

szétválasztásának elvét, amelyek a demokráciák jellemzői; 

4. sürgeti a venezuelai kormányt, hogy azonnal bocsásson szabadon minden politikai 

foglyot; 

5. sürgeti a kormányt és a venezuelai hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben az alkotmányt, 

beleértve a venezuelai alkotmányban az elnök 2016 vége előtt történő közjogi 

felelősségre vonása folyamatának elindítása tekintetében lefektetett jogszerű és elismert 

mechanizmusokat és eljárásokat; 

6. sürget minden érintett felet, hogy kerekedjen felül Venezuela jelenlegi kritikus 

helyzetén alkotmányos, békés, demokratikus és párbeszéden alapuló megoldás révén; 

7. sürgeti az alelnököt/főképviselőt, hogy működjön együtt a latin-amerikai országokkal, 

valamint regionális és nemzetközi szervezetekkel annak biztosítása érdekében, hogy 

Venezuela a párbeszédet, a nemzeti megbékélést és a közvetítést támogató 

mechanizmusokat léptessen életbe,  

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a 

Venezuelai Bolivári Köztársaság kormányának és nemzetgyűlésének, az Euro–Latin-

amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete 
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főtitkárának. 


