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B9-0215/2020

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

Az Európai Parlament,

– tekintettel Venezueláról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az új Nemzetgyűlés 
elnökének és elnökségének jogellenes megválasztása (parlamenti puccs) után 
Venezuelában kialakult helyzetről szóló, 2020. január 16-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Bizottság alelnöke / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 
(főképviselő/alelnök) szóvivőjének a koronavírus-járvánnyal összefüggésben az USA 
javaslatáról és a venezuelai helyzetről tett 2020. április 1-jei nyilatkozatára,

– tekintettel az ENSZ emberi jogi szakértői által a venezuelai egészségügyi 
válsághelyzetről tett 2020. április 30-i nyilatkozatra,

– tekintettel az ENSZ szakértőinek az ország humanitárius és gazdasági válsága emberi 
jogokra tett pusztító hatásáról szóló 2020. május 6-i sajtóközleményére,

– tekintettel Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosának az emberi jogok 
venezuelai helyzetéről szóló 2020. július 2-i jelentésére,

– tekintettel az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa Hivatala (UNHCR) és a Nemzetközi 
Migrációs Szervezet (IOM) 2020. április 1-jei, a venezuelai menekültek és migránsok 
Covid19-válság alatti helyzetéről szóló közös sajtóközleményére,

– tekintettel a Bizottság alelnöke / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 
szóvivőjének a legutóbbi venezuelai fejleményekről szóló, 2020. június 4-i és 16-i 
nyilatkozataira,

– tekintettel Külügyi Bizottságának a venezuelai Nemzetgyűlés elleni legújabb 
támadásokról szóló, 2020. június 11-i nyilatkozatára,

– tekintettel a nemzetközi kapcsolattartó csoportnak a venezuelai választási testület 
megrendült hitelességéről szóló, 2020. június 16-i, valamint a venezuelai politikai 
válság rosszabbodásáról szóló, 2020. június 24-i nyilatkozatára,

– tekintettel a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 
(KKBP) 2017/2074 határozat módosításáról szóló, 2020. június 29-i (KKBP) 2020/898 
tanácsi határozatra2, amely 11 vezető venezuelai hivatalos személyt felvett a korlátozó 
intézkedések által érintett személyek listájára,

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0013.
2 HL L 205. I, 2020.6.29., 6. o.
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– tekintettel Venezuela alkotmányára,

– tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára,

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

A. mivel az Európai Unió és Spanyolország kormánya – az UNHCR és az IOM 
támogatásával – 2020. május 26-án a venezuelai menekültekkel és migránsokkal való 
szolidaritás alapján nemzetközi adományozói konferenciát hívott össze; mivel a 
nemzetközi adományozók összesen 2,544 milliárd eurót ajánlottak fel, de csupán 595 
millió eurót közvetlen támogatás formájában, míg a többit feltételekhez kötött egyszerű 
hitelként; mivel a konferencián egyes hitelfelvevők hangot adtak aggodalmuknak a 
hitelfelvételeket övező bürokratikus nehézségek és a bonyolult szabályozási keretek 
miatt; mivel az 595 millió eurónyi összeg aligha lesz elegendő egy ilyen – a környező 
országok által soha nem tapasztalt – válság évi következményeinek kezelésére;

B. mivel mintegy ötmillió venezuelai menekült el az országból; mivel az UNHCR szerint a 
venezuelai menekültválság a szíriai után a második legsúlyosabb a világban; mivel 2020 
végére a rosszabbodó venezuelai körülmények miatt elmenekülők összesített száma 
várhatóan meghaladja a 6,5 milliót;

C. mivel a már amúgy is súlyos venezuelai politikai, gazdasági, intézményi, szociális és 
többdimenziós humanitárius válság a járvány idején jelentősen tovább mélyült és 
súlyosbodott; mivel az emberek életét egyre nagyobb mértékű gyógyszer- és 
élelmiszerhiány, tömeges emberi jogi jogsértések, hiperinfláció, politikai elnyomás, 
korrupció és erőszak veszélyezteti, és arra kényszeríti őket, hogy elmeneküljenek az 
országból; mivel a venezuelai nemzeti egészségügyi rendszer a rezsim szakszerűtlen 
irányítása folytán jelentősen meggyengült, aminek eredményeképpen kritikus mértékű 
gyógyszerhiány alakult ki és ellehetetlenültek a gyógykezelések; mivel a rezsim által a 
Covid19-cel kapcsolatban közreadott számadatok nem hitelesek, és sem a hazai, sem a 
nemzetközi közvélemény nem fogadja őket bizalommal;

D. mivel a jelenlegi világméretű közegészségügyi veszélyhelyzet tovább súlyosbította sok 
venezuelai menekült és migráns már addig is reménytelen helyzetét, ahogyan a fogadó 
országok helyzetét is; mivel az ország meggyengült egészségügyi ellátórendszerét 
megbénító járványról szóló első beszámolók szerint a kórházak megteltek 
koronavírusos betegekkel és tucatszámra fertőződtek meg egészségügyi dolgozók;

E. mivel a Nicolás Maduro rezsimje által uralt illegitim venezuelai Legfelsőbb Bíróság 
2020. május 26-án jogellenesen jóváhagyta, hogy Luis Parra töltse be a Nemzetgyűlés 
elnöki tisztségét; mivel a 2020. januári illegitim ülésszak sem a jogszerű eljárásnak, sem 
a demokratikus alkotmányos elveknek nem felelt meg, mivel – egyes esetekben 
erőszakkal – megakadályozták, hogy a nagy többségben levő, demokratikusan 
megválasztott képviselők részt vegyenek rajta és ebből következően leadhassák 
szavazatukat; mivel az illegitim testület által hozott jogellenes határozat – és más újabb 
antidemokratikus cselekmények – miatt az EU Tanácsa szankciókat rendelt el további 
11 felelős hivatalos személy – köztük Luis Parra és Juan José Mendoza, a Legfelsőbb 
Bíróság Alkotmányügyi Tanácsának elnöke – ellen;

F. mivel az illegitim Legfelsőbb Bíróság 2020. június 13-án – anélkül, hogy erre jogi 
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hatásköre lett volna – új tagokat nevezett ki a Nemzeti Választási Tanácsba (CNE); 
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 Európai Parlament nem fog elismerni 
semmilyen, az említett illegitim testületek által egyoldalúan hozott határozatot vagy 
ítéletet; mivel az e döntésekért felelős hivatalos személyek a Tanács szankciós listáján 
is szerepelnek;

G. mivel Nicolás Maduro úgy rendelkezett, hogy – az emberi jogok súlyos megsértése 
miatt több hivatalos személy ellen hozott célzott uniós szankciók után – az Európai 
Unió nagykövetének 72 órán belül el kell hagynia az országot, és mivel Spanyolország 
nagykövetét további megtorlással fenyegette meg; mivel 2020 májusában jelentések 
érkeztek a caracasi francia nagykövetség elleni zaklató tevékenységről, többek között 
elzárták a nagyköveti rezidencia vízszolgáltatását és kikapcsolták az áramellátást;

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

I. mivel a nemzetközi közösség – beleértve az Európai Uniót is – határozottan elutasította 
a választási színjátékot és a jogellenes fellépéseket; mivel e fellépés folytán minimálisra 
csökkent az országban a demokratikus mozgástér, és jelentős további akadályok 
emelkedtek a venezuelai politikai válság rendezése elé; mivel az eszkalálódó válság 
rendezése érdekében kulcsfontosságú egy kiegyensúlyozott és inkluzív nemzeti 
válságkormány megalakulása, amelyben az ország minden demokratikus politikai és 
társadalmi szelete képviselteti magát, és amely képes a jelenlegi humanitárius 
problémák megoldására; mivel Maduro nem vehet részt egy ilyen átmeneti 
kormányban;

J. mivel egy független és kiegyensúlyozott, a nemzetközi normákat tiszteletben tartó 
Nemzeti Választási Tanács, valamint a politikai pártok és a jelöltek akadálytalan 
részvételét biztosító egyenlő versenyfeltételek képezik a hiteles – szabad és tisztességes 
törvényhozási és elnökválasztást lehetővé tevő – választási folyamat alappilléreit;

K. mivel a 2014-ben kezdődött tömeges zavargások után megnőtt a politikai foglyok 
száma, és az mára meghaladta a 430-at; mivel hírek szerint Venezuelában 11 európai 
polgárt is fogva tartanak; mivel számos, a rezsim által elkövetett kínzási esettel 
kapcsolatban a Nemzetközi Büntetőbíróság  emberiesség elleni bűncselekmények címén 
jelenleg előzetes vizsgálatot folytat; mivel a Covid19-válság alatt súlyosbodott az 
elnyomás, és megszaporodtak a fogva tartási és kínzási esetek;

L. mivel a Maduro-rezsim nem volt hajlandó átlátható információk szolgáltatására, nem 
fogadta el a nemzetközi humanitárius segítséget, és nem helyezte előtérbe a 
legkiszolgáltatottabb lakossági rétegek szükségleteit és jogait;

M. mivel Bachelet főbiztos Venezueláról szóló 2020. július 2-i jelentése dokumentálja az 
emberi jogok helyzetének folytatódó romlását Venezuelában; mivel a jelentés rávilágít, 
hogy a Maduro-rezsim nem hagyott fel politikai ellenfelei kínzásával, 
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megfélemlítésével és meggyilkolásával, és számot ad több mint 1300, a biztonsági erők 
által 2020. január 1. és május 31. között elkövetett törvénytelen kivégzésről;

N. mivel a Maduro-rezsim irreguláris fegyveres csoportok finanszírozása érdekében 2016 
óta támogatást nyújt a venezuelai Amazonas-medencében illegálisan folytatott  
kisüzemi aranybányászathoz; mivel az aranyat irreguláris csatornákon keresztül 
kicsempészik az országból, majd törvénytelenül külföldön értékesítik és beváltják; 
mivel ennek az úgynevezett „véres aranynak” a kitermelése és hasznosítása az emberi 
jogok és a környezet súlyos sérelmére és kárára, törvénytelen és bűnös úton történik;

O. mivel a kubai rendőri erők és katonai hírszerzés stratégiai összetevői a venezuelai 
lakosság ellen alkalmazott rendszerszerű elnyomásnak, amelynek része van a Maduro-
rezsim fennmaradásában;

P. mivel hatékony cselekvésre van szükség annak érdekében, hogy elejét lehessen venni 
annak – a szélesebb régió biztonságát veszélyeztető – fenyegetésnek, hogy a Maduro-
féle diktatórikus rezsim szövetséget kössön a Venezuelában bűnös tevékenységet 
folytató terrorista csoportokkal és szervezett fegyveres csoportokkal;

1. ismételten komoly aggodalmát fejezi ki a súlyos humanitárius válsághelyzet miatt, 
amely súlyosan romboló hatással van a venezuelai lakosság életére; felhívja a figyelmet 
az egész térséget érintő egyre súlyosabb migrációs válságra, és elismeri a szomszédos 
országok által tett erőfeszítéseket és az általuk tanúsított szolidaritást;

2. üdvözli a venezuelai menekültekkel és migránsokkal  való szolidaritás jegyében 
összehívott nemzetközi adományozói konferencia felajánlásait és erőfeszítéseit; 
véleménye szerint a felajánlások révén – mivel legnagyobb részük közvetlen 
támogatások helyett hitelekből áll – nem lehet elérni a kitűzött célokat; felhív a fenti 
hiteleket felvenni szándékozók előtt álló feltételek és szabályok rugalmasabbá és 
átláthatóbbá tételére, ekképpen létrehozva a hitelek gyors odaítéléséhez szükséges 
feltételrendszert;

3. hangsúlyozza, hogy a felajánlott összegeknek sürgősen célba kell érniük ahhoz, hogy a 
helyszínen késedelem nélkül hasznosíthatók legyenek; felhív ezzel kapcsolatban a 
bürokrácia csökkentésére és olyan egyszerűsített keretrendszerre, amelynek jóvoltából a 
felajánlások biztosan és a lehető leghamarabb eljutnak azokhoz, akik égető szükséget 
szenvednek;

4. felhívja a figyelmet az egész régióban romló migrációs válsághelyzetre – beleértve az 
uniós tagállamok karibi területeit –, amelyet súlyosbítanak a világjárvány okozta 
rendkívül nehéz körülmények; kéri a Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot 
(EKSZ), hogy továbbra is működjenek együtt az érintett országokkal és területekkel, 
nem csupán humanitárius segítség, hanem több forrás nyújtásával is, illetve a fejlesztési 
politika révén;

5. határozottan elutasítja a Nemzetgyűlés demokratikus, alkotmányos és átlátható 
működésének aláásását, csakúgy mint a Nemzetgyűlés képviselői ellen irányuló 
megfélemlítést, erőszakot és önkényes döntéseket; elutasítja a Nemzeti Választási 
Tanács új tagjainak nem demokratikus kinevezését és a pártok – tagságuk akarata 
ellenében történő – megfosztását jelenlegi vezető testületeiktől;
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6. 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 223. cikkével 
összhangban;

7. ismételten teljes támogatásáról biztosítja a Nemzetgyűlést, Venezuela egyetlen legitim 
módon megválasztott demokratikus testületét, amelynek hatásköreit tiszteletben kell 
tartani, beleértve a Nemzetgyűlés tagjainak előjogait, mentességét és biztonságát; kitart 
amellett, hogy békés és politikai megoldás csak a Nemzetgyűlés alkotmányos 
előjogainak teljes körű tiszteletben tartásával érhető el;

8. hangsúlyozza, hogy Maduro hatalomban maradása esetén nincs lehetőség tisztességes, 
átlátható és hiteles választások megtartására; emlékeztet rá, hogy a demokratikus 
intézmények és elvek tiszteletben tartása, valamint a jogállamiság fenntartása a 
venezuelai válság – a lakosság javát szolgáló – megoldásának alapvető feltételei; 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 folyamatban részt vevő valamennyi szereplő számára 
tisztességes feltételek megteremtését, átláthatóságot és hiteles nemzetközi megfigyelők 
jelenlétét;

9. üdvözli a Tanács közelmúltbeli határozatát, amely 11 további fővel bővítette a 
szankciókkal célba vett személyek listáját, nem okozva kárt a venezuelai lakosságnak, 
és felhív e szankciók erősítésére és kiterjesztésére; úgy véli, hogy az uniós 
hatóságoknak korlátozniuk kell ezen személyek, valamint legközelebbi hozzátartozóik 
mozgását, és a szankcióknak megfelelően be kell fagyasztaniuk pénzeszközeiket és 
vízumaikat; felhív továbbá a venezuelai „véres arannyal” való kereskedés, valamint 
annak EU-ba való továbbítása azonnali betiltására;

10. emlékeztet rá, hogy a tagállamok a 2017/2074 tanácsi határozat alapján jogilag 
kötelezettek, illetve kötelesek a benne szereplő korlátozó intézkedések végrehajtására, 
nevezetesen annak megakadályozására, hogy a korlátozó intézkedések által érintett 
személyek területükre belépjenek vagy azon átutazzanak, valamint kötelesek a Tanácsot 
írásos formában haladéktalanul értesíteni az általuk megadott bármiféle kivételről;

11. mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy Maduro  kiutasítással fenyegette az EU caracasi 
nagykövetét, mintegy bosszút állva az emberi jogok súlyos megsértéséért felelős 11 
hivatalos személy elleni szankciók kivetéséért; tudomásul veszi, hogy a Bizottság 
alelnöke / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által kezdeményezett 
tárgyalások eredményeképpen a döntést visszavonják;

12. felszólítja mindazonáltal a tagállamokat és az EKSZ-t, hogy vonják meg a Maduro-
rezsim nagyköveteinek diplomáciai akkreditációját, és helyettük akkreditálják a Guaidó 
elnök által kinevezett diplomáciai képviselőket;

13. felszólít valamennyi politikai fogoly azonnali szabadon bocsátására, valamint a politikai 
ellenzék tagjai, az emberi jogi aktivisták és a békés tüntetők kínzásának, 
bántalmazásának és zaklatásának beszüntetésére; felhív továbbá az igazságtalanul 
száműzetésbe kényszerített személyek visszatérésének lehetővé tételére;
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14. teljes mértékben támogatja, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság kivizsgálja a venezuelai 
rezsim által elkövetett kiterjedt bűncselekményeket és elnyomó intézkedéseket; sürgeti 
az Európai Uniót, hogy csatlakozzon a Nemzetközi Büntetőbíróság részes államainak 
kezdeményezéséhez, amely szerint ki kell vizsgálni a Maduro-kormány által elkövetett, 
emberiesség elleni bűncselekményeket a felelősök felelősségre vonása érdekében;

15. üdvözli a brit bíróság 2020. július 2-i határozatát, amely azzal, hogy törvényes 
hozzáférést biztosított számára a köztársasági aranytartalékokhoz, egyértelműen 
elismerte, hogy a Venezuelai Bolivári Köztársaság demokratikus legitimitását Juan 
Guaidó elnök személye képviseli;

16. elítéli a kubai jelenlétet Venezuela biztonsági és titkosszolgálati szerveiben, és az 
elnyomó technikák exportját;

17. 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.


