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B8-0728/2016 

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről 

(2016/2699(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a venezuelai helyzetről szóló korábbi és legutóbbi 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 az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára, 

– tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosának a venezuelai tiltakozók és politikusok 

fogva tartásáról szóló 2014. október 20-i nyilatkozatára, 

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

Federica Mogherini venezuelai választásokról szóló, 2015. december 7-i nyilatkozatára, 

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosa Hivatala szóvivője, Ravina Shamdasani 

2016. április 12-i nyilatkozatára, 

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

A. mivel mint minden más demokratikus országban a nemzeti önrendelkezés a venezuelai 

nép hatásköre, amelyet a nemzetgyűlés képvisel a venezuelai alkotmány 5. cikkében 

foglaltaknak megfelelően; 

B. mivel 2016. március 30-án a venezuelai nemzetgyűlés elfogadott egy törvényt, amely 

amnesztiát ad több mint 90 venezuelai politikai fogolynak, kikövezve az utat a 

nélkülözhetetlen párbeszéd és a nemzeti megbékélés felé; mivel ez a törvény megfelel 

az alkotmánynak, és kategorikusan tiltja az emberiesség elleni, a háborús és az emberi 

jogokat súlyosan sértő bűncselekményekkel kapcsolatos bűntettek megbocsátását az 

alkotmány 29. cikkében foglaltaknak megfelelően;  

C. mivel mind a venezuelai végrehajtó hatalom, mind a legfelső bíróság hátráltatta a 2015 

decemberében, az ellenzék többségi győzelmét követően beiktatott nemzetgyűlés 

jogalkotási hatásköreit; mivel a legfelső bíróság alkotmányellenesnek nyilvánította az 

amnesztiáról szóló törvényt;  

D. mivel 96 politikai fogoly továbbra is börtönben van, míg 2000 politikai foglyot 

próbaidőre bocsátottak; mivel 2014 óta több mint 4029, csak 2016 májusában 168 

politikai indíttatású bebörtönzésre került sor a Foro Penal Venezolano nem kormányzati 

szervezet szerint; mivel ellenzéki vezetőket is fogva tartanak, köztük Leopoldo Lópezt 

és a demokratikusan megválasztott polgármestereket, Antonio Ledezmát és Daniel 

                                                 
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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Ceballost;  

E. mivel a venezuelai végrehajtó hatalom 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 

jogállamra jellemző; 

F. mivel a venezuelai végrehajtó hatalom teljes mértékben ellenőrzése alatt tartja a sajtót 

és a médiát, nyilvánvalóan sértve a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő, minden 

demokratikus államban tiszteletben tartott alapjogot; 

G. mivel Zeid Raad el-Husszein, az ENSZ emberi jogi főbiztosa nyilvánosan kijelentette, 

hogy az amnesztiáról és a nemzeti megbékélésről szóló törvény megfelel a nemzetközi 

jognak, és a törvény elutasítása miatt csalódottságának adott hangot; mivel az Amerikai 

Államok Szervezetének főtitkára, Luis Almagro felszólította Nicolás Maduro elnököt az 

amnesztiáról és a nemzeti megbékélésről szóló törvény elfogadására; 

H. mivel a Venezuelai Központi Bank által közzétett adatok szerint 2015 végén az infláció 

elérte a 180,9%-ot és itt volt a legmagasabb a világon, továbbá mivel a leginkább 

érintett termékek, az élelmiszerek és az alkoholmentes italok esetében az infláció elérte 

a 315%-ot; mivel 2016-ra a Nemzetközi Valutaalap mintegy 700%-os inflációt jósol; 

I. mivel Venezuela súlyos humanitárius válsággal szembesül, amelyet az élelmiszer- és 

gyógyszerhiány okoz; mivel a nemzetgyűlés bejelentette, hogy „humanitárius 

egészségügyi és élelmiszerválság” áll fenn a gyógyszerek, gyógyászati eszközök és 

felszerelések általános hiánya következtében, és kérte az Egészségügyi Világszervezetet 

(WHO), hogy nyújtson humanitárius segítséget és tegyen látogatást a fent leírt állapotok 

igazolása érdekében;   

J. mivel a kormány megakadályozza a humanitárius segélyek bejutását az országba, és 

bojkottálja a civil társadalmat segítő különböző nemzetközi kezdeményezéseket, ahogy 

történt a Caritas és más nem kormányzati szervezetek esetében is; 

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

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

letöltését követően; mivel az Országos Választási Tanács e folyamat támogatásához 1,8 

millió aláírást gyűjtött össze, amely lényegesen több, mint a folyamat törvényességéhez 

és alkotmányos engedélyezéséhez eredetileg szükséges 198 000; 

L. mivel a 2003-as devizakorlátozás az egyik példa a sok közül a rossz állami 

gazdaságirányításra; mivel a gazdasági válságot csak tovább rontotta a Maduro elnök 

által nemrégiben bejelentett szükségállapot; mivel a válságot csak úgy lehet megoldani, 

ha létrejön a párbeszéd valamennyi kormányzati és társadalmi szinttel; 

M. mivel 2016. május 27-én a G7 országok nyilatkozatot adtak ki, amelyben sürgetik 

Venezuelát „a kormány és állampolgárai közötti párbeszéd feltételeinek kialakítására az 

egyre súlyosabb gazdasági és politikai válság megoldása érdekében”; 

1. súlyos aggodalmának ad hangot a venezuelai politikai, társadalmi és humanitárius 

válság és a növekvő politikai és szociális bizonytalanság miatt; 
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2. felszólítja a venezuelai kormányt a konstruktív hozzáállásra és a súlyos válság 

megoldására oly módon, hogy szoros és inkluzív párbeszédet indít a társadalom minden 

szektorával, ideértve a demokratikusan megválasztott ellenzéket is; 

3. felszólítja Maduro elnököt és kormányát, hogy együttműködve a demokratikusan 

megválasztott nemzetgyűléssel hajtsa végre a sürgős gazdasági reformokat a gazdasági 

és energiaválság, különösen az élelmiszer- és gyógyszerhiány konstruktív megoldása 

érdekében; 

4. felszólítja az EU-t, tagállamait és a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselőjét, Federica Mogherinit,  szorgalmazzák, hogy a 

venezuelai hatóságok engedjék be az országba a humanitárius segélyeket, továbbá 

tegyék lehetővé a bejutást azon nemzetközi szervezetek számára, amelyek a társadalom 

leginkább érintett csoportjain kívánnak segíteni; 

5. felszólítja az EU-t, tagállamait és a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselőjét, sürgessék, hogy a venezuelai kormány azonnal 

engedje szabadon a politikai foglyokat és az önkényesen fogvatartottakat, összhangban 

a számos  ENSZ-szerv és nemzetközi szervezet követeléseivel, valamint az 

amnesztiáról és a nemzeti megbékélésről szóló törvényben foglaltakkal; 

6. felszólítja az EU-t, tagállamait és a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselőjét, sürgessék, hogy a venezuelai kormány ratifikálja az 

amnesztiáról és a nemzeti megbékélésről szóló törvényt, továbbá hogy tartsa 

tiszteletben a nemzetközi szerződéseket, amelyek értelmében Venezuelának teljesítenie 

kell kötelezettségeit;   

7. felszólítja az EU-t, tagállamait és a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy támogassák azokat a nemzeti erőfeszítéseket, 

amelyek célja a párbeszéd és a megbékélés mechanizmusainak kialakítása, szorosan 

együttműködve a Dél-amerikai Nemzetek Uniójával a nemzetközi szervezetek 

jelenlétének megerősítése érdekében, hogy előmozdíthassák ezt a folyamatot és 

lehetséges biztosítékként és közvetítőként szolgálhassanak; 

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

és akadályozás helyett inkább könnyítsék meg a venezuelai alkotmányban rögzített, az 

elnök közjogi felelősségre vonását szolgáló választási folyamat működésbe lépésére 

vonatkozó törvényes és elismert mechanizmusokat és eljárásokat 2016 vége előtt; 

sürgeti a legfelső bíróságot a hatalmi ágak szétválasztásának és az alkotmányos 

törvényességnek a tiszteletben tartására; 

9. felszólítja az EU-t, tagállamait és a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy álljanak ki a 2003-ban Hugo Chávez korábbi 

elnök által bevezetett devizakorlátozás reformja mellett; 

10. felszólítja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy hatékonyan hajtsák végre a nemzetközi 

emberi jogi egyezményekben foglalt előírásokat, és vizsgálják meg a lehetőségét annak, 

hogy célzott szankciókat alkalmazzanak – ideértve a magánszemélyek vagyoni 

eszközeinek befagyasztását és az Unióba való beutazásuk tilalmát – azon venezuelai 

tisztviselőkkel szemben, akikről bebizonyosodott, hogy megsértették az emberi jogokat; 
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11. újra kéri, hogy induljon európai parlamenti küldöttség Venezuelába, és mielőbb 

kerüljön sor párbeszédre a konfliktus minden érintettjével; 

12. 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 

főtitkárának. 


