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B8-0320/2018 

Az Európai Parlament állásfoglalása a migrációs válságról és a humanitárius helyzetről 

Venezuelában és annak határain 

(2018/2770(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára, 

– tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, 

– tekintettel a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, 

– tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára és a Nemzetközi 

Büntetőbíróság főügyésze, Fatou Bensouda 2018. február 8-i nyilatkozatára, 

– tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosa Venezueláról szóló, 2017. március 31-i 

nyilatkozatára; 

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR) 2018. június 22-i, 

„Emberi jogi jogsértések a Venezuelai Bolivári Köztársaságban” című jelentésre, 

– tekintettel az Amerikai Államok Szervezetének (AÁSZ) az egyre romló venezuelai 

humanitárius helyzetről szóló, 2018. április 20-i jelentésére, 

– tekintettel az Emberi Jogok Amerikaközi Bizottságának (IACHR) 2018. február 12-én 

közzétett, „Demokratikus intézmények, jogállamiság és emberi jogok Venezuelában” 

című jelentésére, valamint 2018. március 14-i állásfoglalására, 

– tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselőjének (alelnök/főképviselő) a legutóbbi venezuelai fejleményekről szóló, 

2018. január 26-i, 2018. április 19-i és 2018. május 22-i nyilatkozataira, 

– tekintettel a Tanács 2017. november 13-i, 2018. január 22-i, 2018. május 28-i, valamint 

2018. június 25-i következtetéseire, 

– tekintettel Hrisztosz Sztilijanídisz humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért 

felelős uniós biztos 2018. márciusi kolumbiai hivatalos kiküldetésére, 

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

A. mivel az elmúlt években több mint 2 millióan hagyták el Venezuelát; 

B. mivel az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala (UNHCR) és a Nemzetközi 

Migrációs Szervezet (IOM) szerint az országot elhagyó venezuelaiak száma 2005 és 

2017 között drámai mértékben, 437 000-ről több mint 1,6 millióra nőtt; mivel a 

tendencia azt mutatja, hogy az országból elmenekülők száma a következő hetekben és 

hónapokban várhatóan drámai mértékben növekedni fog; 
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C. mivel a kivándorlás azzal magyarázható, hogy példa nélküli politikai, társadalmi, 

gazdasági és humanitárius válság megy végbe Venezuelában, ahol a kormány képtelen 

olyan alapvető emberi jogokat biztosítani a polgárok számára, mint az élelemhez, 

gyógyszerekhez, egészségügyi ellátáshoz vagy a tisztességes munkához való jog;  mivel 

a humanitárius helyzet Venezuelában továbbra is romlik; 

D. mivel ennek következtében egyre több venezuelai lakos – köztük gyermek – szenved 

alultápláltságban, ami a minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz, gyógyszerekhez és 

élelemhez való korlátozott hozzáférés eredménye; 

E. mivel sajnálatos módon a venezuelai kormány továbbra is makacsul tagadja a probléma 

létezését, kerüli és tiltja a „humanitárius válságra” utalást, és elutasít mindenféle 

nemzetközi humanitárius segítségnyújtást, annak ellenére, hogy a nemzetközi közösség 

erre készen állna; 

F. mivel egy 2018. június 22-én közzétett OHCHR-jelentés kiemeli, hogy a venezuelai 

hatóságok nem vonják felelősségre az emberi jogok súlyos megsértésének – többek közt 

gyilkosságok, a tüntetők elleni túlzott erőszak, önkényes fogva tartások, bántalmazás és 

a kínzás – elkövetőit; mivel a jelek szerint ugyancsak büntetlenséget élveznek a 

biztonsági erők olyan tisztjei, akik tüntetőket bírósági eljárás nélkül kivégeztek; mivel 

mindezek bizonyítékul szolgálnak arra, hogy az országban tapasztalható feszült helyzet 

tovább eszkalálódott; 

G. mivel a Venezuelában kialakult válság és annak ezernyi aspektusa mind hozzájárul 

ahhoz, hogy a lakóhelyelhagyás a régióban mindeddig sohasem tapasztalt méreteket 

öltött; 

H. mivel az ENSZ Humanitárius Ügyekért Felelős Koordinációs Hivatala (OCHA) szerint 

Kolumbia fogadja be a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek legnagyobb részét, 

és az ország területén több mint 820 000 venezuelai él; 

I. mivel a kolumbiai nemzeti és helyi hatóságok elismerésre méltóan azon dolgoznak, 

hogy státuszuktól függetlenül a venezuelai menekültek számára biztosítsák az alapvető 

emberi jogokat, így az alapfokú oktatáshoz és az alapvető egészségügyi 

szolgáltatásokhoz való jogot; mivel a fenti hatóságok igyekeznek feltárni az irreguláris 

migránsok által végzett munkát és azon vannak, hogy integrálják őket a kolumbiai 

munkavállalók közösségébe, különleges engedélyeket adva azok számára, akik a határ 

menti régiókban élnek, és hajlandóak ingázni Venezuela és Kolumbia között; 

J. mivel Kolumbiában a helyi közösségek, a vallási intézmények és a hétköznapi emberek 

egyaránt a testvériség szellemében fogadják a venezuelai migránsokat, és nagyfokú 

helytállásról és szolidaritásról tesznek tanúbizonyságot; mivel ugyanakkor ezek a 

közösségek hatalmas nyomásnak és növekvő kihívásoknak vannak kitéve abból 

adódóan, hogy rengeteg rászoruló menekül az országukba; 

K. mivel a Venezuelával határos Cucutába rengeteg ember áramlik be, akik gyakran 

borzalmas egészségügyi állapotban vannak és súlyosan alultápláltak; mivel ez a 

humanitárius válság különböző mértékben Kolumbia összes többi régióját is érinti, 

beleértve a fővárost; 
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L. mivel jóllehet Kolumbia a stabilitás és béke felé halad, továbbra is problémákkal küzd, 

többek között a fegyveres csoportok jelenlétéből, az illegális kereskedelemből, az 

illegális bányászatból és a csempészetből adódóan; mivel e kihívások leginkább a 

határrégiókat érintik; mivel fennáll a veszélye annak, hogy a venezuelai migránsokat 

érintő humanitárius válság következtében e problémák súlyosbodni fognak, és az 

emberi jogok helyzetének romlását váltják ki e régiókban; 

M. mivel Brazília, Chile, Peru, Ecuador, Argentína és Panama szintén számos menekültet 

fogad be; mivel a befogadó országokra egyre nagyobb terhet ró, hogy segítséget 

nyújtsanak az újonnan érkezők számára; 

N. mivel 2018. március 17-én az EU 31 millió euró összegű humanitárius segítségnyújtási 

csomagot biztosított Latin-Amerika és a Karib-térség számára, ebből 6 millió eurót 

szánt Kolumbiának és 2 millió eurót a venezuelai válság által érintett személyeknek; 

mivel a Bizottság 2018. június 7-én bejelentette, hogy 35,1 millió euró összegű 

csomagot bocsát rendelkezésre sürgősségi segély és fejlesztési támogatás formájában a 

venezuelai lakosság és a válság által érintett szomszédos országok támogatása 

érdekében; mivel 2018-ban 5 millió eurót különítettek el a stabilitás és a béke 

elősegítését szolgáló eszköz (IcSP) keretében a Brazília és Kolumbia határain folytatott 

konfliktusmegelőző tevékenységekre; 

1. mélységesen megdöbbenti a riasztó venezuelai humanitárius helyzet, amely halálos 

áldozatokat követelt, és amelynek eredményeként soha nem látott mértékben áramlik a 

lakosság a szomszédos országokba és azokon túl; szolidaritását fejezi ki minden 

venezuelai iránt, aki a legalapvetőbb életfeltételek – például élelemhez, alapvető 

egészségügyi szolgáltatásokhoz és gyógyszerekhez való hozzáférés – hiányában országa 

elhagyására kényszerül; 

2. elismerését fejezi ki a kolumbiai kormánynak, helyi hatóságoknak, civil társadalomnak, 

vallási hatóságoknak és valamennyi kolumbiai polgárnak gyors válaszukért és 

szolidaritásukért, valamint az országukba érkező venezuelaiak számára nyújtott 

elkötelezett segítségért és támogatásért;  nagyra becsüli a többi szomszédos ország 

kormányának és a regionális és nemzetközi szervezeteknek a munkáját; 

3. üdvözli, hogy az EU 31 millió euró összegű humanitárius segítségnyújtási csomagot 

biztosított Latin-Amerika és a Karib-térség számára, ebből 6 millió eurót Kolumbiának 

és 2 millió eurót a venezuelai válság által érintett személyeknek, és hogy 2018-ban 5 

millió eurót biztosított a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszközön keresztül a 

Brazília és Kolumbia határain folytatott konfliktusmegelőző tevékenységekre; üdvözli 

továbbá, hogy a Bizottság bejelentette, hogy 35,1 millió euró összegű csomagot bocsát 

rendelkezésre sürgősségi segély és fejlesztési támogatás formájában a venezuelai 

lakosság és a válság által érintett szomszédos országok támogatása érdekében; 

4. felhívja a szomszédos országok nemzeti és helyi hatóságait, hogy folyamatosan 

felügyeljék a helyzetet, a helyi lakosság és a területükre érkező venezuelai menekültek 

közötti lehetséges feszültségeket megelőzendő; felhív különösen a helyzet 

idegengyűlölet eszkalációjának elkerülése érdekében történő aktív nyomon követésére; 

5. mélységesen aggódik a határokon átkelő, kísérő nélküli kiskorúak nagy száma miatt, 

ugyanakkor elismerését fejezi ki a kolumbiai hatóságoknak, a nemzetközi 
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szervezeteknek és a vallási közösségeknek, amiért igyekeznek élelmet és egészségügyi 

ellátást biztosítani számukra, és integrálni őket az oktatási rendszerbe; felhívja a 

nemzeti és a helyi hatóságokat az e téren kifejtett erőfeszítéseik fokozására; 

6. ijesztőnek tartja a rabszolgamunka és a kényszerprostitúció eszkalálódását néhány határ 

menti régióban, és felhívja a kolumbiai hatóságokat, hogy következetesen lépjenek fel e 

gyakorlatok felszámolása érdekében, és biztosítsanak a venezuelai migránsok számára 

tisztességes munkahelyeket, teljes mértékben integrálva őket a munkaerőpiacra; 

7. felhívja a szomszédos országok nemzeti és helyi hatóságait, hogy hozzanak egyedi 

intézkedéseket a határok mentén élő kettős nemzetiségű őslakos népesség különleges 

helyzetére vonatkozóan; 

8. elítéli a humanitárius válság súlyosbodását Venezuelában, olyan betegségek újbóli 

megjelenését, mint a kanyaró, a malária és a diftéria, azt, hogy a venezuelai lakosság 

nem élvez olyan alapvető emberi jogokat,  mint az élelemhez, az oktatáshoz, a 

gyógyszerekhez és alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz való jog, valamint a 

tisztességes munka hiányát; 

9. sürgeti a venezuelai hatóságokat, hogy ismerjék el a jelenlegi humanitárius válságot, 

akadályozzák meg annak további elmélyülését, és segítsenek elő politikai és gazdasági 

megoldásokat a civilek biztonságának és az ország és a régió stabilitásának biztosítása 

érdekében; 

10. határozottan felhívja a venezuelai hatóságokat, hogy tegyenek azonnali intézkedéseket a 

venezuelai nép emberi jogainak biztosítása érdekében, különösen, ami az élelemhez, az 

egészségügyi ellátáshoz és a tisztességes életkörülményekhez való jogot illeti; 

11. ennek megfelelően nyomatékosan felhívja a venezuelai hatóságokat, hogy sürgősen és 

akadálytanul engedjék be az országba a humanitárius segélyeket, és tegyék lehetővé a 

bejutást a társadalom érintett ágazatainak segítséget nyújtani kívánó nemzetközi 

szervezetek számára a humanitárius és közegészségügyi válság súlyosbodásának 

elkerülése érdekében; kéri az alultápláltság elleni rövid távú válaszlépések gyors 

megvalósítását a legkiszolgáltatottabb csoportok – például a gyermekek – körében; 

12. emlékeztet, hogy a nemzetközi közösség által elfogadott esetleges szankcióknak 

célzottnak és visszafordíthatónak kell lenniük, és semmilyen módon sem szabad a 

venezuelai lakosságot károsítaniuk; 

13. 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, a Venezuelai 

Köztársaság kormányának és kongresszusának, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti 

Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának. 

 


