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B8-0083/2018 

Az Európai Parlament állásfoglalása Venezueláról 

(2018/2559(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az Európai Unió 

nevében a venezuelai fejleményekről 2018. január 26-án tett nyilatkozatára, 

– tekintettel a Venezueláról szóló korábbi állásfoglalásaira, 

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

A. mivel 2017 decembere óta a venezuelai kormány és az ellenzék bizonyos frakciói 

magas rangú nemzetközi megfigyelők és a dominikai elnök jelenlétében párbeszédet 

folytattak a Dominikai Köztársaságban, hogy megoldást találjanak a venezuelai 

politikai válságra; 

B. mivel jelenleg a tárgyalások újabb fordulója zajlik ugyanezen a helyszínen; 

C. mivel a Demokratikus Egység Kerekasztal (MUD) egyes frakciói nem vesznek részt e 

párbeszédben; 

D. mivel az összes fontos politikai döntést, így a rendkívüli választások kiírására 

vonatkozó döntést is nemzeti párbeszéd keretében kell meghozni; 

E. 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 tartanak attól, hogy a mindkét oldalról jövő állandó konfrontáció dinamikája 

gátolja egy olyan stabilitást hozó megoldás elfogadását, amelyet az ország 

demokratikusan legitimál; 

1. meggyőződése, hogy Venezuela jövője a venezuelai nép kezében van, és hogy a 

jelenlegi többszörös válságra megoldást, illetve politikai stabilitást csak békés 

tárgyalások útján lehet találni; 

2. üdvözli a Dominikai Köztársaságban Danilo Medina elnök és José Luis Rodríguez 

Zapatero, volt spanyol miniszterelnök szervezésében jelenleg zajló párbeszédet; teljes 

mértékben támogatja a közvetítés érdekében eddig tett erőfeszítéseket, amelyekhez 

Chile, Nicaragua, Bolívia, valamint Saint Vincent és Grenadine-szigetek is hozzájárult, 

és amelyek Caracasban folytatódnak a 2018. február 5-én kezdődő héten, és reményét 

fejezi ki arra nézve, hogy minden nemzeti és nemzetközi szereplő támogatja ezt a 

folyamatot; 

3. megdöbbenésének ad hangot a Parlament által 2017-ben a gondolatszabadság 

védelméért Szaharov-díjjal kitüntetett Julio Borgesnek, a nemzetgyűlés elnökének azon 
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javaslata kapcsán, hogy vegyék igénybe a katonaságot a kormány megdöntése 

érdekében, és emlékeztet arra, hogy a Szaharov-díjat kizárólag a demokráciáért és az 

emberi jogokért folytatott békés küzdelemért ítélik oda;  

4. felhívja mind a belföldi, mind az országon kívüli valamennyi szereplőt, hogy legyenek 

óvatosak és türelmesek és tartózkodjanak az olyan erőszakos és arra felszólító 

cselekedetektől, nem beszélve a katonai beavatkozásról, amelyek tovább destabilizálnák 

és végül tönkretennék az országot; 

5. ismét sürgeti, hogy minden békés eszközt felhasználva mozdítsák elő és alakítsák ki a 

valóban tartós nemzeti párbeszédet, többek között minden érintett fél bevonásával 

annak érdekében, hogy megegyezésen alapuló megoldást találjanak a Venezuelában 

fennálló ellentétes érdekekre és a bizalom szellemében oldják meg a közhatalom 

különböző ágai közötti vitákat; 

6. a helyzet stabilizálása érdekében határozottan ajánlja egy gazdaságpolitikáról szóló 

nemzeti megállapodás e politikai párbeszédbe történő belefoglalását; 

7. felhívja a Venezuelán kívüli politikai szereplőket, hogy ne használják fel az országban 

fennálló helyzetet nemzeti politikai célokra; 

8. úgy véli, hogy Venezuela politikai és társadalmi stabilitása döntő tényező az egész régió 

békéjének megőrzésében; 

9. támogatja Federica Mogherini, alelnök/főképviselőnek a politikai stabilitás biztosítására 

irányuló erőfeszítéseit, az alkotmány teljes körű tiszteletben tartását sürgetve, 

ugyanakkor megoldásokat keresve a lakosság sürgető igényeinek kezelésére; 

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

Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a 

tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, Venezuela kormányának és hatóságainak, 

valamint az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek. 


