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B9-0214/2020

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai humanitárius helyzetről, valamint a 
migrációs és menekültügyi válságról
(2019/2952(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a venezuelai helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel a Bizottság alelnöke / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 
által (alelnök/főképviselő) a venezuelai Legfelsőbb Bíróságnak a Választási Tanács 
rektorjelöltjeiről szóló 2020. június 10-i határozatával, a venezuelai Legfelsőbb 
Bíróságnak a rektorok kinevezéséről szóló június 12-i határozatával, valamint az Acción 
Democrática politikai párt jelenlegi vezető testületének felfüggesztéséről szóló június 
15-i határozatával kapcsolatban kiadott 2020. június 16-i nyilatkozatára,

– tekintettel a Covid19-világjárványra,

– tekintettel az Amerikai Államok Szervezete (OAS) Főtitkárságának a venezuelai 
helyzetről szóló 2020. január 5-i nyilatkozatára,

– tekintettel Josep Borrell, újonnan kinevezett alelnök/főképviselő 2019. december 21-i 
nyilatkozatára,

– tekintettel a Bizottság alelnöke / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 
a Nemzetgyűlésben legutóbb történtekről szóló, az EU nevében tett 2020. január 9-i 
nyilatkozatára,

– tekintettel a Venezuelával szembeni szankciók egy évvel történő meghosszabbításáról 
szóló, 2019. november 11-i tanácsi határozatra, amelynek elfogadására a Venezuelában 
jelenleg tapasztalható politikai, gazdasági, társadalmi és humanitárius válság, ezen belül 
a demokráciát, a jogállamiságot és az emberi jogok tiszteletben tartását aláásó 
folyamatos intézkedések fényében került sor,

– tekintettel a Tanács 2019. szeptember 27-i határozatára, amellyel az Unió felvette a 
venezuelai biztonsági erők és hírszerzési szervek kínzásokban, valamint egyéb súlyos 
emberi jogi jogsértésekben részt vevő hét tagját a szankciókkal sújtott személyek 
jegyzékébe,

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR) Venezueláról szóló 
2019. július 4-i jelentésére, valamint az Emberi Jogi Tanács Genfben tartott, 2019. 
szeptember 9-i 42. ülése alkalmával előadott szóbeli tájékoztatásra,

– tekintettel az alelnök/főképviselő 2019. június 18-i nyilatkozatára, amelyben az EU 
hangsúlyozza a romló venezuelai politikai és humanitárius helyzet miatti mély 
aggodalmát,

– tekintettel az alelnök/főképviselő 2019. április 4-i nyilatkozatára az el nem ismert 
Nemzetgyűlés azon határozatáról, amely visszavonta Juan Guaidó parlamenti mentelmi 
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jogát,

– tekintettel az alelnök/főképviselő Venezuelával kapcsolatos 2019. január 10-i, 2019. 
január 26-i, 2019. február 24-i és 2019. március 28-i nyilatkozatára,

– tekintettel az alelnök/főképviselő 2019. március 2-i nyilatkozatára, amelyben az EU 
kitart amellett, hogy minden olyan intézkedés, amely veszélyeztetheti Guaidó úr 
szabadságát, biztonságát vagy személyi sérthetetlenségét, a feszültségek fokozódását 
jelentené, és a nemzetközi közösség határozott elítélését váltaná ki,

– tekintettel a venezuelai menekültekkel és migránsokkal való szolidaritás jegyében 2020. 
május 26-án megrendezett nemzetközi adományozói konferenciára,

– tekintettel a nemzetközi kapcsolattartó csoport azon határozatára, amely jogellenes volta 
miatt elutasítja az új Nemzeti Választási Tanács venezuelai Legfelsőbb Bíróság általi 
kijelölését,

– tekintettel a venezuelai Legfelsőbb Bíróság 2020. június 16-i határozatára,

– tekintettel Guaidó úr José Luis Rodríguez Zapatero volt spanyol miniszterelnökhöz 
intézett nyílt levelére, amelyben felrója neki, és azzal vádolja, hogy „legitimálja a 
diktátornak egy decemberre tervezett nevetséges színjáték leplezésére irányuló 
csapdáit”,

– tekintettel a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 
(KKBP) 2017/2074 határozat módosításáról szóló, 2020. június 29-i (KKBP) 2020/898 
tanácsi határozatra,

– tekintettel a Római Statútum Venezuela általi 2000. június 7-i megerősítésére,

– tekintettel a Venezuelai Bolivári Köztársaság alkotmányára,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel Venezuela évek óta mély gazdasági válságban van, és a hiperinfláció az egyik 
legfőbb probléma; mivel az elmúlt hónapok során Venezuelában fokozódott az erőszak, 
és Nicolás Maduro illegitim elnök vezetésével súlyosan megsértették az emberi jogokat, 
ami tovább súlyosbítja a jelenlegi politikai, gazdasági, intézményi és társadalmi 
humanitárius válságot, és több mint ötmillió venezuelai kényszerült elhagyni hazáját, 
ahol a lakosság egyre növekvő gyógyszer-, víz- és élelmiszerhiánnyal, valamint 
áramkimaradásokkal küzd, amelyek széles körű elkeseredést és a szabad médiához való 
hozzáférés vagy annak hiánya miatti általános információhiányt okoznak; mivel a 
Covid19-világjárvány drámai módon hozzájárult a venezuelai helyzet további 
romlásához, amit tovább súlyosbított a különösen az olajárakat érintő árzuhanás;

B. mivel az Európai Unió és Spanyolország kormánya – az ENSZ menekültügyi főbiztosa 
és a Nemzetközi Migrációs Szervezet támogatásával – 2020. május 26-án a venezuelai 
menekültekkel és migránsokkal való szolidaritás alapján nemzetközi adományozói 
konferenciát hívott össze; mivel a példa nélküli válsághelyzetben nyújtott segítségként a 
nemzetközi adományozók 2,544 milliárd eurót ajánlottak fel, amelyből a közvetlen 
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támogatás csupán 595 millió eurót tesz ki; mivel e kölcsönöket a szomszédos 
országokban menedéket kereső venezuelaiak hatalmas migrációs hullámaival 
kapcsolatos segítségnyújtást célzó feltételekhez kötötték; mivel az 595 millió euró nem 
lesz elegendő arra, hogy leküzdjék ezt a példa nélküli válsághelyzetet, amely már 
átterjedt a szomszédos országokra is;

C. mivel az ENSZ menekültügyi főbiztosa szerint a venezuelai menekültválság a szíriai 
után a második legsúlyosabb a világban; mivel a helyzet súlyossága miatt Kolumbia 
migrációs központot állított fel Venezuelával közös határán, hogy megpróbálja kezelni a 
migrációs beáramlást;

D. mivel ezeket az eseményeket terrorkampány és az úgynevezett Operación Alacrán 
(Skorpió-művelet) előzte meg, és mivel folytatódik a Maduro-rezsimmel szemben állók 
üldözése és politikai zaklatása; mivel a Nemzetgyűlés több tagját megfosztották 
parlamenti mentelmi jogától, sokukat letartóztatták, mások pedig arra kényszerültek, 
hogy elhagyják az országot, vagy diplomáciai kirendeltségeken keressenek menedéket; 
mivel a kényszer és erőszak – a tisztségét bitorló Nicolás Maduro elnök akaratával 
megerősített – alkalmazása a törvényesség minden formájának és megnyilvánulásának 
az eltaposására irányuló egyértelmű szándékot fejez ki; mivel a nemzetközi közösség 
jelenleg legalább 11 olyan európai polgárról tud, akiket beszámolók szerint politikai 
fogolyként jogellenesen fogva tartanak Venezuelában; mivel 2014 óta a kínzásnak és 
embertelen életkörülményeknek kitett politikai foglyok száma meghaladja a 300-at;

E. mivel a Nicolás Maduro kormánya által elkövetett erőszakos cselekmények, amelyek 
arra irányultak, hogy megakadályozzák Guaidó úr újraválasztását a venezuelai 
Nemzetgyűlés elnökévé, tovább fokozták a konfrontációt, amely az elmúlt években 
egyre gyakoribbá vált; mivel az ellenzék aláásása érdekében a mentelmi joguktól 
megfosztott személyek között volt Venezuela ideiglenes elnöke, Guaidó úr is; mivel a 
Maduro-kormány továbbra is veszélyezteti a legitim és demokratikus Nemzetgyűlés 
tekintélyét és képességét arra, hogy eredményesen és akadályoztatás nélkül ellássa a 
venezuelai polgárok által ráruházott szerepét és megbízatását; mivel a szankciókkal 
sújtott országoknak átlátható tájékoztatást kell nyújtaniuk, el kell fogadniuk a 
nemzetközi humanitárius segítségnyújtást, és kiemelten kell kezelniük a lakosság 
legkiszolgáltatottabb csoportjainak szükségleteit és jogait, amit a venezuelai kormány 
mindeddig elmulasztott;

F. mivel a rendszer irányítása alatt álló venezuelai Legfelsőbb Bíróság 2020. május 26-án 
indokolatlanul megerősítette Luis Parra nemzetgyűlési elnöki megbízatását; mivel 2020 
januárjában jogellenes ülésre került sor, ahol – kirívó módon megsértve a megfelelő jogi 
eljárásokat és a demokratikus alkotmányos elveket – a demokratikus képviselők 
túlnyomó többségét megakadályozták az ülésen való részvételben és ennélfogva 
szavazatuk leadásában; mivel e rezsim irányítása alatt álló szerv ezen jogellenes 
határozatai arra késztették az Európai Unió Tanácsát, hogy szankciókat szabjon ki 
további 11, ezért a magatartásért felelős tisztviselőre, köztük Parra úrra;

G. mivel a venezuelai Legfelsőbb Bíróság közelmúltbeli határozatai – többek között az a 
június 10-i határozat, amely 72 órás határidőt állapított meg a Nemzetgyűlésen belül 
tavaly novemberben létrehozott választási jelölőbizottság számára a Nemzeti Választási 
Tanács rektorjelöltjeinek megnevezésére – mélyreható módon befolyásolták a 
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jogállamiságot és a demokratikus értékeket; mivel 2020. június 13-án a rezsim 
irányítása alatt álló venezuelai Legfelsőbb Bíróság új rektorokat nevezett ki a Nemzeti 
Választási Tanácsba azzal a kizárólagos céllal, hogy rendszerhű választási hatóságot 
hozzon létre, megsértve ezzel a venezuelai alkotmányos jogszabályokat, és aláásva 
mind a Nemzeti Választási Tanács, mind a közelgő választási folyamat hitelességét; 
mivel ezt követően a Legfelsőbb Bíróság felfüggesztette, és június 15-én egy ad hoc 
testületre cserélte az Acción Democrática, az egyik legnagyobb ellenzéki párt és a G4 
elnevezésű ellenzéki csoport tagja jelenlegi vezetőségét; mivel a venezuelai alkotmány 
187. és 296. cikke szerint ezek a kinevezések a Nemzetgyűlés – a venezuelai 
állampolgárok által demokratikusan választott testület – kizárólagos hatáskörébe 
tartoznak; mivel az e döntésekért felelős hivatalos személyeket felvették a Tanács 
szankciós jegyzékébe is; mivel 2020. július 1-jén az illegitim Maduro-kormány egy 
csalárd manőverrel bejelentette, hogy december 6-án parlamenti választásokra kerül sor 
Venezuelában;

H. mivel Maduro úr rezsimje az illegitim Legfelsőbb Bíróság ítéleteire támaszkodva 
szisztematikus üldözést folytat az Acción Democratica, a Primero Justicia és az Un 
Nuevo Tiempo politikai pártok ellen, tagságuk akarata ellenére megfosztva e pártokat 
jelenlegi országos vezető testületeiktől; mivel a Voluntad Popular demokratikus 
politikai pártot a Maduro-rezsim terrorista szervezetnek nyilvánította;

I. mivel a Maduro-rezsim továbbra is támogatja a forradalmi és antikapitalista baloldali 
mozgalmakat világszerte; mivel európai politikai pártok és vezetők is részesültek ebből 
a jogellenes támogatásból; mivel 2020. június 15-én az ABC spanyol napilap 2010-es 
keltezésű minősített dokumentumokat tett közzé, amelyek szerint a venezuelai rezsim 
engedélyezte az olaszországi Movimento 5 Stelle (Öt Csillag Mozgalom) támogatását; 
mivel Venezuela európai választásokba való beavatkozása nem korlátozódik az Öt 
Csillag Mozgalomra; mivel a jelentések szerint a venezuelai kormány 3,5 millió euró 
készpénzt tartalmazó bőröndöt küldött Gianroberto Casaleggio úrnak, a párt 
vezetőjének;

J. mivel a Hugo Chávez által aláírt „Punto de cuenta al Comandante Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela” című 2008. évi jelentés szerint más politikai 
pártok, mint például a spanyolországi Podemos, is részesültek venezuelai 
finanszírozásban, és 7 millió eurót fizettek ki a Fundación CEPS (Politikai és 
Társadalomtudományi Központ) részére;

K. Mivel Spanyolország volt venezuelai nagykövetét, Raúl Morodót – aki José Luis 
Rodríguez Zapatero kormánya idején teljesített szolgálatot – vesztegetéssel és 
sikkasztással vádolják, mivel nagyköveti megbízatása alatt lehetővé tette, hogy a 
venezuelai rezsim 35 millió eurót kitevő összeggel beavatkozzon a nemzeti politikai és 
választási ügyekbe;

L. mivel a Tanács 11 további magas rangú venezuelai tisztviselőt vett fel a korlátozó 
intézkedések – azaz beutazási tilalom és vagyoni eszközök befagyasztása – hatálya alá 
tartozó személyek jegyzékébe, mivel szerepük volt olyan cselekmények 
végrehajtásában, illetve olyan döntések meghozatalában, amelyek aláássák 
Venezuelában a demokráciát és a jogállamiságot; mivel a jegyzékbe vétel további 
indokai között „politikai indíttatású büntetőeljárások kezdeményezése, a venezuelai 
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válság politikai úton történő demokratikus megoldásának akadályozása, súlyos emberi 
jogi jogsértések, valamint az alapvető szabadságok, például a sajtó- és a 
szólásszabadság korlátozása” is szerepel;

M. mivel értesülések szerint Delcy Rodríguez venezuelai alelnök a Sky Valet charterjáratán 
– 40 bőrönddel a repülőgép rakterében – 2020. január 20-án leszállt a madridi-barajasi 
repülőtéren annak ellenére, hogy felvették a Tanács által 2018-ban elfogadott szankciók 
hatálya alá tartozó személyek jegyzékébe annak megakadályozása céljából, hogy 
belépjen az EU területére vagy azon áthaladjon; mivel a spanyol közlekedési miniszter e 
sajnálatos eseményt hat különböző változatban tálalta;

N. mivel az Egyesült Államok tavaly arra figyelmeztette a bankárokat, brókereket, 
kereskedőket és közvetítőket, hogy ne kereskedjenek „a Maduro-maffia által a 
venezuelai néptől ellopott arannyal, olajjal vagy más venezuelai árukkal”; mivel a 
Maduro-kormány arra kényszerült, hogy eladja a venezuelai központi bank 
aranytartalékainak egy részét törökországi, oroszországi és egyesült arab emírségekbeli 
szövetségeseinek; mivel június 12-én a Zöld-foki-szigeteken letartóztatták Alex Saabot, 
aki a Maduro-hálózat egyik kulcsfigurája és közeli szövetségese, akit venezuelai 
hivatalos személyek megvesztegetésével, valamint azzal vádolnak, hogy több mint 350 
millió USD-t irányítottak át tengerentúli számlákra, és aki a gyanú szerint segített 
Maduro úrnak egy olyan üzlet Iránnal való megkötésében, amelynek keretében 9 tonna, 
500 millió USD értékű aranyért olajat, munkásokat és készleteket szereztek be 
Venezuela számára; mivel Saab úr már 2018-ban aktívan részt vett a venezuelai 
Maduro-rezsim és Törökország közötti jó viszony ápolásában, amikor 900 millió dollár 
értékű aranyat szállított ez utóbbi országba, amelyből az Egyesült Államok szankcióit 
kijátszva valamennyi Teheránba is eljutott; mivel jóváhagyták az Egyesült Államok 
ügyészei által benyújtott kiadatási kérelmet, amelynek célja, hogy Saab úrral szemben 
pénzmosás miatt vádat emeljenek az Egyesült Államokban;

O. mivel Maduro úr, Venezuela illegitim elnöke június 28-én elrendelte az EU 
nagykövetének kiutasítását, és utasította őt, hogy 72 órán belül hagyja el az országot; 
mivel további represszáliákkal fenyegette meg a spanyol nagykövetet is, és a Maduro-
rezsim venezuelai tisztviselőire kiszabott szankciók miatt „összeesküvőnek” minősítette 
az Uniót;

P. mivel az illegitim Maduro-rezsimnek az uniós nagykövet Caracasból való kiutasítását 
bejelentő június 29-i nyilatkozata nyomán kialakult diplomáciai válságot követően csak 
azután került sor példa nélküli közös nyilatkozat kiadására, hogy Josep Borrell 
alelnök/főképviselő eszmecserét folytatott Jorge Arreaza úrral, a törvénytelen Maduro-
kormány tagjával, ami akár annak az illegitim kormánynak az elismeréseként is 
értelmezhető, amelyet az Európai Unió korábban az emberi jogok, valamint a 
Nemzetgyűlés Juan Guaidó legitim elnök alatti demokratikus, alkotmányos és átlátható 
működésének szisztematikus megsértése miatt nem támogatott;

1. határozottan elítéli a Maduro-kormány elnyomó intézkedéseit, és felszólít mindennemű 
törvénytelenség befejezésére, a kényszer és az erőszak megkülönböztetés nélküli és 
folyamatos alkalmazásának abbahagyására, valamint a csalárd és illegitim elnök 
ismételt megerősítésének megszüntetésére; szolidaritását fejezi ki a venezuelai nép és a 
Maduro-rezsim brutális diktatúrájának áldozatául esett személyek iránt;
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2. ismételten kifejezi legmélyebb aggodalmát az erőszak fokozódása és a Venezuelában 
tapasztalható, az emberek életét komolyan fenyegető súlyos szükséghelyzet miatt; 
ismételten komoly aggodalmát fejezi ki a súlyos válsághelyzet miatt, amely a 
venezuelai lakosság életét veszélyezteti; felhívja a figyelmet az egész térséget érintő, 
fokozódó migrációs válságra, és elismeri a szomszédos országok által tett 
erőfeszítéseket és az általuk tanúsított szolidaritást;

3. hangsúlyozza, hogy a Maduro-rezsim a legkiszámíthatatlanabb és legjelentősebb 
fenyegetéssé vált a szubkontinens biztonsága és stabilitása szempontjából, amely a 
Venezuelával szomszédos országok integritását és stabilitását egyaránt veszélyezteti;

4. határozottan elítéli az ország demokratikus, alkotmányos és átlátható működésének 
szisztematikus megsértését, ami tovább fokozta a migrációs válságot a régió egészében, 
különösen a világjárvány elleni küzdelemmel összefüggésben; elismerését fejezi ki a 
szomszédos országok által tanúsított erőfeszítésekért és szolidaritásért; kéri a 
Bizottságot, hogy folytassa a velük folytatott együttműködést nem csak humanitárius 
segítségnyújtás révén, hanem további forrásokat és fejlesztéspolitikai eszközöket is a 
rendelkezésükre bocsátva; üdvözli a venezuelai menekültekkel és migránsokkal való 
szolidaritás jegyében összehívott nemzetközi adományozói konferencia felajánlásait és 
erőfeszítéseit; hangsúlyozza azonban, hogy ellentmond az eredeti szándéknak, hogy a 
legnagyobb vállalások hitelek, nem pedig közvetlen támogatások;

5. határozottan elutasítja a Nemzetgyűlés demokratikus, alkotmányos és átlátható 
működésének aláásását, csakúgy mint a Nemzetgyűlés tagjai ellen irányuló 
megfélemlítést, erőszakot és önkényes döntéseket; elítéli a Nemzeti Választási Tanács 
új tagjainak nem demokratikus kinevezését és a pártok – tagságuk akarata ellenében 
történő – megfosztását jelenlegi vezető testületeiktől; azonnali intézkedések 
meghozatalára szólít fel annak megerősítése érdekében, hogy kizárólag a törvényes 
ideiglenes venezuelai elnök, Juan Guaidó által kinevezett képviselők legyenek 
jogosultak Venezuela képviseletére az Unióban, és felszólítja az Uniót, hogy vizsgálja 
ki a Venezuela európai választási folyamatokba való közvetlen beavatkozásáról szóló 
beszámolókban szereplő ügyeket;

6. követeli az önkényesen letartóztatott és a beszámolók szerint szörnyű állapotban lévő 
börtönökben fogva tartott és kínzásnak alávetett politikai foglyok azonnali szabadon 
bocsátását;

7. ismételten teljes támogatásáról biztosítja a Nemzetgyűlést, Venezuela egyetlen legitim 
demokratikus testületét, amelynek hatásköreit tiszteletben kell tartani, beleértve a 
Nemzetgyűlés tagjainak előjogait és biztonságát; újólag megállapítja, hogy a 
Nemzetgyűlés átlátható és demokratikus szavazásának eredményeként Juan Guaidó a 
Nemzetgyűlés legitim elnöke és a Venezuelai Bolivári Köztársaság legitim ideiglenes 
elnöke a venezuelai alkotmány 233. cikkével összhangban; elítéli az „új” választási 
hatóságnak a rezsim ellenőrzése alatt álló Legfelsőbb Bíróság általi törvénytelen 
létrehozását; kitart amellett, hogy békés és politikai megoldás csak a Nemzetgyűlés 
alkotmányos előjogainak teljes körű tiszteletben tartásával érhető el; hangsúlyozza, 
hogy az Európai Parlament nem fogja elismerni az említett illegitim testületek 
egyoldalúan hozott határozatait vagy ítéleteit;
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8. határozottan elítéli, hogy a Maduro-rezsim ismételten aláássa a választási folyamatok 
integritását, hitelességét és átláthatóságát, különösen miután a latin-amerikai 
demokráciákban tartott különböző választások során számos esetben következtek be 
manipulációk, szabálytalanságok és csalások, amelyek tiltakozásokat és 
összecsapásokat váltottak ki, és számtalan esetben okozták ártatlan polgári személyek 
halálát; elítéli a Nemzeti Választási Tanács új tagjainak antidemokratikus kinevezését;

9. emlékeztet arra, hogy a demokratikus intézmények és elvek tiszteletben tartása, 
valamint a jogállamiság fenntartása a venezuelai válság – a lakosság javát szolgáló – 
megoldásának alapvető feltétele; sürgeti ezért – mint a válságból kivezető egyetlen utat 
– a rögzített időpontban lebonyolítandó szabad, átlátható és hiteles elnök- és 
törvényhozási választásokat lehetővé tevő feltételrendszer, valamint a valamennyi 
szereplő számára tisztességes feltételek megteremtését, átláthatóságot és hiteles 
nemzetközi megfigyelők jelenlétét;

10. hangsúlyozza, hogy hatékony és azonnali intézkedéseket kell hozni Venezuela és Irán 
szövetségével szemben, amelynek legsúlyosabb példája, hogy Venezuelát a Hezbollah – 
számos jogellenes tevékenység, többek között pénzmosás révén – platformként 
használja fel latin-amerikai tevékenységeihez és stratégiai terjeszkedéséhez; emlékeztet 
arra, hogy Teherán kirívóan megsértette a fegyverembargót, amikor stratégiai 
terjeszkedése keretében öt üzemanyag-szállító hajót küldött Venezuelába, ami az USA 
ellenintézkedéseit váltotta ki;

11. mély aggodalmának ad hangot amiatt, hogy Iránhoz hasonlóan Oroszország is 
támogatja a Maduro-párti rezsimet, és különösen amiatt, hogy szakértőket – köztük 
katonai és műszaki tanácsadókat – küld az országba;

12. aggodalmát fejezi ki annak kapcsán is, hogy a Kuba szolgálatában álló rendőri erők és 
katonai hírszerzés jelentik azt a stratégiai elemet, amely lehetővé tette Maduro 
törvénytelen rezsime számára a fennmaradást, ami Venezuela ügyeibe való 
elfogadhatatlan külföldi politikai és katonai beavatkozásnak minősül;

13. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Delcy Rodríguez az EU korlátozó intézkedései 
ellenére beléphetett tavaly februárban a schengeni térségbe, és találkozhatott a spanyol 
hatóságokkal; kéri, hogy az alelnök/főképviselő forduljon a spanyol hatóságokhoz, és 
követeljen alapos vizsgálatot és magyarázatot e tényekkel kapcsolatban;

14. támogatja a Tanács nemrégiben hozott azon határozatát, hogy 11 új névvel bővíti az EU 
szankciós jegyzékét, ami nem érinti hátrányosan a venezuelai lakosságot, és felszólít e 
jegyzék bővítésére az ország emberi jogokkal és demokráciával kapcsolatos – jelenleg 
továbbra is romló – helyzete stabilizálásának elősegítése érdekében; sürgeti, hogy az 
uniós hatóságok következetesen hajtsák végre a szankciós jegyzékben szereplő 
személyek mozgásának korlátozását és vagyonuk befagyasztását; mélységesen 
aggasztónak találja a Raul Modoro spanyol nagykövetet és a szélesebb körű korrupciós 
botrányban érintett többi szereplőt érintő korrupciós botrányt, és sürgeti, hogy ezt az 
ügyet és minden más vonatkozó ügyet utaljanak az illetékes bíróságokhoz, a felelősöket 
pedig állítsák bíróság elé;

15. mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy Maduro úr úgy határozott, hogy kiutasítja az EU 
caracasi nagykövetét, visszavágásul az emberi jogok súlyos megsértéséért felelős 11 
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hivatalos személy elleni szankciók bevezetéséért;

16. elítéli a burjánzó korrupciót, amely a Maduro-rezsim szerves részévé vált; aggodalmát 
fejezi ki az uniós politikai pártok Maduro-rezsim általi közvetlen külföldi finanszírozása 
miatt, és felszólít ezen ügyek mielőbbi és pártatlan kivizsgálására; elítéli továbbá a 
Maduro-rezsim nevében eljáró szereplők által a szomszédos és más latin-amerikai 
országokban a demokrácia és a jogállamiság stabilitásának aláásása, valamint az 
általános válság súlyosbítása céljából végrehajtott valamennyi fellépést;

17. felszólít valamennyi politikai fogoly azonnali szabadon bocsátására, a politikai ellenzék 
tagjai, az emberi jogi aktivisták és a békés tüntetők kínzásának, bántalmazásának és 
zaklatásának beszüntetésére, valamint a tisztességtelen módon száműzetésbe 
kényszerített személyek hazatérésére;

18. teljes mértékben támogatja, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) kivizsgálja a 
venezuelai rezsim által elkövetett kiterjedt bűncselekményeket, bírósági eljárás nélküli 
kivégzéseket és elnyomó intézkedéseket; sürgeti az Uniót, hogy csatlakozzon az NBB 
több részes államának arra irányuló kezdeményezéséhez, hogy kivizsgálják az illegitim 
Maduro-kormány által elkövetett emberiesség elleni bűncselekményeket a felelősök 
felelősségre vonása érdekében;

19. kéri tényfeltáró küldöttség indítását az országba a helyzet felmérése céljából;

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a 
Venezuelai Bolivári Köztársaság és nemzetgyűlése legitim ideiglenes elnökének, a 
Lima-csoport kormányainak és parlamentjeinek, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti 
Közgyűlésnek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának.


