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B8-0080/2018 

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai helyzetről 

(2018/2559(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára, 

– tekintettel a 2001. szeptember 11-én elfogadott Amerikaközi Demokratikus Chartára,  

– tekintettel Venezuela alkotmányára, különösen annak 298. cikkére, 

– tekintettel a venezuelai helyzetről 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 , továbbá a venezuelai helyzetről 

szóló 2017. április 27-i állásfoglalására5, 

– tekintettel a Külügyi Bizottság, a Mercosur országaival fenntartott kapcsolatokért 

felelős küldöttség és az EuroLat Parlamenti Közgyűlés elnökei által a jelenlegi 

venezuelai helyzettel kapcsolatban tett 2017. július 12-i nyilatkozatra, 

– tekintettel az EU Latin-Amerikával fenntartott politikai kapcsolatairól szóló, 2017. 

szeptember 13-i állásfoglalására6, 

– tekintettel a főképviselőnek az Európai Unió nevében tett, egyes harmadik országoknak 

a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekhez történő 

csatlakozásáról szóló, 2017. december 7-i nyilatkozatára, 

– tekintettel a Tanács Venezuelára vonatkozó, 2017. december 13-i következtetéseire, 

– tekintettel a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 

2017/2063 rendelet végrehajtásáról szóló, 2018. január 22-i (EU) 2018/88 tanácsi 

végrehajtási rendeletre7, 

– tekintettel a Lima-csoport 2018. január 23-i IV. nyilatkozatára, 

– tekintettel a főképviselőnek az Európai Unió nevében tett, a legutóbbi venezuelai 

fejleményekről szóló, 2018. január 26-i nyilatkozatára, 

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

                                                 
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 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0269. 
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0200. 
6 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0345. 
7 HL L 161., 2018.1.22., 6. o. 

http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/12/07/declaration-hr-in-view-of-the-situation-in-venezuela/
http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/12/07/declaration-hr-in-view-of-the-situation-in-venezuela/
http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/12/07/declaration-hr-in-view-of-the-situation-in-venezuela/
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A. mivel Venezuela alkotmányozó nemzetgyűlése (ANC) 2018. január 23-án bejelentette, 

hogy jóváhagyott egy rendeletet, amely felkéri a Nemzeti Választási Tanácsot (CNE), 

hogy tartson elnökválasztást 2018. április 30. előtt;  

B. mivel az emberi jogi szervezetek szerint az ANC-nek a 2018. április végéig tartandó 

választásra felhívó rendelete sérti a venezuelai alkotmány 298. cikkét, amely 

egyértelműen kimondja: „A választási folyamatokat szabályozó törvény semmiféle 

módon nem módosítható a választás napját közvetlenül megelőző hat hónapban”; 

C. mivel 2018. január 23-án a Lima-csoport nyilatkozatot adott ki, amelyben elutasítja a 

2018 első negyedévében választások kiírására irányuló egyoldalú döntést; mivel az EU 

az ANC-t nem ismerte el; 

D. mivel Venezuela legfelsőbb bírósága megtiltotta, hogy a fő ellenzéki koalíció, a 

Demokratikus Egység Kerekasztal (MUD) jelöltet indítson a soron következő 

választásokon; mivel Leopoldo Lópezt és Henrique Caprilest eltiltották bármilyen 

választáson való indulástól; mivel a MUD-ot a Parlament 2017-ben a 

gondolatszabadságért járó Szaharov-díjjal tüntette ki;  

E. mivel a választás dátuma és az ahhoz vezető folyamat a Santo Domingóban a kormány 

és az ellenzék között tartott tárgyalás fő témái közé tartoztak; mivel az összes fontos 

politikai döntést, így a rendkívüli választások kiírására vonatkozó döntést is nemzeti 

párbeszéd keretében kell meghozni; mivel az ilyen választásokon való részvételnek 

egyenlő, méltányos és átlátható feltételek mellett kell megvalósulnia, egy 

kiegyensúlyozott Nemzeti Választási Tanács felügyelete alatt, valamennyi résztvevő 

számára megfelelő garanciákkal, beleértve a független nemzetközi megfigyelők 

jelenlétét is; 

F. mivel 2017 decembere óta a venezuelai kormány és az ellenzék egyes frakciói magas 

rangú nemzetközi megfigyelők és a dominikai elnök jelenlétében párbeszédet folytatnak 

a Dominikai Köztársaságban, hogy megoldást találjanak a venezuelai politikai válságra; 

mivel jelenleg a tárgyalások újabb fordulója zajlik ugyanezen a helyszínen;  

G. mivel 2017. augusztus 5-én a Mercosur demokratikus záradékát alkalmazva 

felfüggesztette Venezuela tagságát; mivel az ANC-választásokat követően az USA új 

pénzügyi szankciókat és utazási korlátozásokat vezetett be Venezuelával szemben; 

mivel Kanada és Mexikó szintén szankciókat vezettek be venezuelai tisztviselőkkel 

szemben; mivel 2018. január 22-én az EU célzott szankciókat fogadott el a venezuelai 

kormány hét magas rangú tisztviselőjével szemben;  

H. mivel az említett uniós szankciókra válaszul a venezuelai kormány kiutasította 

Spanyolország caracasi nagykövetét;  

I. mivel a humanitárius helyzet tovább romlik; mivel közel 2 millió venezuelai menekült 

el az országból; mivel a befogadó országokra egyre nagyobb nyomás nehezedik az új 

érkezőknek nyújtott segítség és szolgáltatások tekintetében; 

J. mivel a Caritas Venezuela szerint az akut alultápláltság miatt mostanra humanitárius 

vészhelyzet alakult ki az országban; mivel 100 gyermek közül 15 súlyosan alultáplált; 

mivel a gyógyszerhiány becsült mértéke 91–95% közötti; mivel az Egészségügyi 
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Világszervezet (WHO) szerint Venezuela a malária előfordulása tekintetében az első 

helyen áll az amerikai kontinensen; mivel a diftéria visszatérőben van, és a HIV-betegek 

semmiféle gyógyszerhez nem jutnak hozzá; 

1. szolidaritását és teljes támogatását fejezi ki a súlyos humanitárius válság hatásaitól 

szenvedő venezuelai nép iránt,  felhívja mind a kormányt, mind pedig az ellenzéket, 

hogy azonnal állapodjanak meg egy, az országba irányuló humanitárius segélyek 

célbajuttatását biztosító tervről; felhívja az uniós intézményeket, hogy tegyenek meg 

minden tőlük telhetőt az EU helyszíni segítségnyújtásának biztosítása érdekében; 

2. ismételten kijelenti – az el nem ismert ANC létrejöttének eredményeként elfogadott 

uniós szankcióktól függetlenül –, hogy a válságból az egyetlen kiutat a párbeszéd és a 

tárgyalások jelentik; támogatását fejezi ki egy tárgyaláson alapuló politikai megoldás 

mellett, mivel csak így biztosítható az ország tartós stabilitása és az, hogy képes legyen 

kezelni a mélyen gyökerező válságot és reagálni a lakosság sürgető igényeire;  

3. üdvözli a Dominikai Köztársaságban jelenleg zajló párbeszédet, és teljes mértékben 

támogatja a közvetítésre irányuló erőfeszítéseket; felhívja az EU-t, hogy támogassa a 

nemzetközi tárgyalási folyamatot, és hangsúlyozza, hogy készen áll mérlegelni, hogy a 

Parlament közvetítési támogatást nyújtson a folyamatban lévő erőfeszítések fokozására, 

egy koherens általános uniós megközelítés részeként; 

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 2018. első negyedévi választásra vonatkozó döntést 

egyoldalúan hozták meg; emlékeztet az elnökválasztások dátumáról és feltételeiről való 

megállapodás fontosságára a Santo Domingóban zajló jelenlegi tárgyalások tükrében; 

hangsúlyozza, hogy szükséges garantálni a választások szabadságát, átláthatóságát és 

hitelességét; 

5. kitart amellett, hogy a politikai pártok részvételét nem szabad akadályozni vagy 

feltételekhez kötni; emlékeztet arra, hogy a hiteles választási folyamat érdekében az 

alábbi feltételeknek kell teljesülniük: jóváhagyott választási menetrend, a CNE 

kiegyensúlyozott összetétele és a folyamat nemzetközi megfigyelők általi felügyelete; 

emlékeztet arra, hogy készen áll választási megfigyelő missziót küldeni Venezuelába, 

ha ezt a venezuelai hatóságok igénylik; 

6. kéri, hogy a venezuelai kormány azonnal rendezze diplomáciai kapcsolatait 

Spanyolországgal; emlékeztet arra, hogy az EU és tagállamai kifejezték 

szolidaritásukat, és ezt az egyetlen állam elleni támadást az Európai Unió egésze elleni 

támadásnak tekintik; 

7. megismétli korábbi felhívásait valamennyi politikai fogoly szabadon bocsátására, a 

demokratikusan választott szervek tiszteletben tartására, az emberi jogok 

védelmezésére, és ami a legfontosabb, a venezuelai nép szenvedésének enyhítésére 

vonatkozóan; 

8. felhívja a venezuelai kormányt, hogy gondoskodjon az országból elmenekült 

venezuelaiak társadalombiztosítási jogainak, például nyugdíjjogosultságának 

fenntartásáról; 

9. felhívja az EU-t, hogy nyújtson segítséget a szomszédos országoknak, főként 
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Kolumbiának a venezuelai menekültek helyzetének kezelésében; megismétli a 

tagállamok kormányaihoz intézett azon felhívását, hogy a lehető legnagyobb 

nagylelkűséggel és gyorsasággal kezeljék a venezuelai állampolgárok uniós letelepedés 

iránti kérelmeit; 

10. újra kéri, hogy mielőbb induljon európai parlamenti küldöttség Venezuelába, hogy 

párbeszédet folytasson a konfliktus valamennyi érintettjével; 

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

Európai Külügyi Szolgálatnak (EKSZ), 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. 


