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B9-0065/2021

Az Európai Parlament állásfoglalása a venezuelai nemzetgyűléssel kapcsolatos legutóbbi 
fejleményekről
(2021/2508(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 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, 
továbbá a venezuelai humanitárius helyzetről, valamint a migrációs és menekültügyi 
válságról szóló 2020. július 10-i állásfoglalására2,

– tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének (alelnök/főképviselő) az Európai Unió nevében tett, Venezueláról és a 
nemzetgyűlés 2020. december 6-i megválasztásáról szóló 2021. január 6-i, valamint a 
Venezueláról és a nemzetgyűlés 2020. december 6-i választásáról szóló 2020. december 
7-i nyilatkozataira, valamint a szóvivőnek a Venezuelával kapcsolatos legutóbbi 
fejleményekről szóló, 2020. június 4-i és 16-i nyilatkozataira,

– tekintettel a nemzetközi kapcsolattartó csoport 2020. december 8-i nyilatkozatára a 
venezuelai nemzetgyűlés 2020. december 6-i megválasztásáról és 2020. június 16-i 
nyilatkozatára, amely jogellenesként elutasította a Nemzeti Választási Tanács (CNE) 
tagjainak a Legfelsőbb Bíróság (TSJ) általi kijelölését,

– tekintettel a Lima-csoportnak a venezuelai politikai válság súlyosbodásáról szóló 2021. 
január 5-i nyilatkozatára,

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

– tekintettel az ENSZ Venezuelai Bolivári Köztársasággal foglalkozó független 
nemzetközi tényfeltáró missziójának 2020. szeptember 16-án közzétett első jelentésére,

– tekintettel az Amerikai Államok Szervezete (OAS) „Fostering Impunity: The Impact of 
the Failure of the Prosecutor of the International Criminal Court to Open an 
Investigation Into the Possible Commission of Crimes Against Humanity in Venezuela” 
(„A büntetlenség támogatása:  annak következményei, hogy a Nemzetközi 
Büntetőbíróság ügyésze nem indít vizsgálatot a  Venezuelában esetlegesen elkövetett 
emberiesség elleni bűncselekmények kapcsán”) című, 2020. december 2-i jelentésére, 
amely szerint megalapozottan kijelenthető, hogy Nicolás Maduro rendszere 2014. 
február 12. óta emberiesség elleni bűncselekményeket követ el Venezuelában, és elítéli 
a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyészének tétlenségét e bűncselekmények kapcsán,

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0013.
2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0193.
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– tekintettel a CASLA Intézet „Emberiesség elleni bűncselekmények, módszeres 
elnyomás és kínzás Venezuelában: a kubai rezsim felelőssége” című 2021. januári 
jelentésére,

– tekintettel a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 
(KKBP) 2017/2074 határozat módosításáról szóló, 2020. június 29-i (KKBP) 2020/898 
tanácsi határozatra3, amely 11 vezető venezuelai tisztviselővel bővítette a korlátozó 
intézkedések által érintett személyek listáját,

– tekintettel Venezuela alkotmányára,

– tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára,

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

A. mivel 2020. december 6-án jogellenes és törvénytelen parlamenti választásokat tartottak 
Venezuelában, amelyek nem feleltek meg a nemzetközi minimumszabályoknak, és nem 
tartották tiszteletben az olyan alapvető demokratikus elveket, mint a politikai 
pluralizmus, az átláthatóság és a jogállamiság;

B. mivel a Demokratikus Egység Kerekasztalának koalícióját alkotó ellenzéki pártok 
egyhangúlag megállapodtak abban, hogy nem vesznek részt a választáson, mivel nem 
álltak fenn a szabad és tisztességes választások megtartásának feltételei ; mivel 27 
politikai párt írta alá a megállapodást, köztük a négy legnagyobb ellenzéki párt, a 
Voluntad Popular (Népakarat), a Primero Justicia (Első a Jog), az Acción Democrática 
(Demokratikus Cselekvés) és az Un Nuevo Tiempo (Új Korszak);

C. mivel az Európai Uniót, a nemzetközi kapcsolattartó csoportot, a Lima-csoportot és az 
Egyesült Államokat magában foglaló nemzetközi közösség elutasította a parlamenti 
választások megtartását 2020-ban azon feltételek teljes hiánya miatt, amelyek 
biztosítanák, hogy a választások szabadok és tisztességesek legyenek, elítélte a 
választási színjátékot, és nem ismerte el az eredményeket; mivel az illegális választás 
folytán tovább csökkent az országban a demokratikus mozgástér, és jelentős további 
akadályok emelkedtek a venezuelai politikai válság rendezése elé;

D. mivel 2020. június 13-án az illegitim Legfelsőbb Bíróság új tagokat nevezett ki a 
Nemzeti Választási Tanácsba, amihez semmilyen jogi hatáskörrel nem rendelkezett; 
mivel a venezuelai alkotmány 187. és 296. cikke szerint ezek a kinevezések a 
nemzetgyűlés – a venezuelai állampolgárok által demokratikusan megválasztott testület 
– kizárólagos hatáskörébe tartoznak; mivel a nemzetközi közösség nem ismer el olyan 
határozatot vagy ítéletet, amelyet ezek az illegitim szervek egyoldalúan hoztak; mivel az 
e döntésekért felelős hivatalos személyek is szerepelnek a Tanács szankciós listáján;

E. mivel a választási távolmaradás aránya meghaladta a 80%-ot, ezért nyilvánvaló, hogy a 
venezuelai nép elutasította a választásokat;

F. mivel 2020 júliusában az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Michelle Bachelet által 

3 HL L 205. I, 2020.6.29., 6. o.
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vezetett hivatala megállapította, hogy „a Legfelsőbb Bíróság határozatai csökkentik a 
demokratikus és hiteles választási folyamatok feltételei megteremtésének lehetőségét”, 
és hogy „új tagokat neveztek ki a Nemzeti Választási Tanácsba az összes politikai erő 
konszenzusa nélkül”;

G. mivel 2020. szeptember 16-án az ENSZ Venezuelai Bolivári Köztársasággal foglalkozó 
független nemzetközi tényfeltáró missziója kiadta első jelentését, amely szerint a 
venezuelai államnak felelősségre kell vonnia azokat a személyeket, akik felelősek a 
bírósági eljárás nélküli kivégzésekért, az erőszakos eltűnésekért, az önkényes fogva 
tartásért és kínzásért, és meg kell akadályoznia az ilyen jellegű további cselekményeket;

H. mivel a politikai, emberi jogi és társadalmi-gazdasági fejlemények következtében az 
emberek továbbra is menekülnek Venezuelából az erőszak, a bizonytalanság és a 
veszélyek elkerülése, valamint az élelmiszerek, gyógyszerek és alapvető szolgáltatások 
hiányának következtében; mivel több mint hatmillió venezuelai él külföldön, túlnyomó 
többségük a latin-amerikai és karibi országokban, így ez a világ egyik legnagyobb 
elvándorlási válságává vált;

I. mivel 2021 januárjában a svájci ügyészek mintegy 10,1 milliárd USD-t értékű, a 
Maduro-rezsimhez kapcsolódó gyanús pénzeszközt tartalmazó bankszámlákat 
azonosítottak, amelyek feltételezhetően hűtlenül kezelt venezuelai közpénzekből 
származnak; mivel 2019 óta a svájci ügyészek 30 banknál több mint 100 számlát 
találtak; mivel a rezsim emellett az aranybányák kiaknázásához folyamodott, amely 
során az arany kinyerése és kitermelése olyan illegális és büntetőjogi körülmények 
között történik, amelyek veszélyeztetik mind az emberi jogokat, mind a környezetet, 
mindezt azzal a céllal, hogy az aranyat illegális módon értékesítse külföldön, mint 
alapvető bevételi forrást; mivel ezeket az ügyleteket anélkül hajtják végre, hogy abból 
az egyre inkább elszegényedő venezuelaiaknak bármilyen haszna származna;

J. mivel 2019. január 31-i állásfoglalásában a Parlament Juan Guaidót a Venezuelai 
Bolivári Köztársaság legitim, a venezuelai alkotmánynak megfelelő ideiglenes 
elnökeként ismerte el;

K. mivel 2020. december 26-án a 2015. évi legitim nemzetgyűlés jogszabályokat fogadott 
el alkotmányos és igazgatási megbízatásának egy évvel történő meghosszabbítása 
érdekében mindaddig, amíg Venezuelában szabad, tisztességes, ellenőrizhető és 
demokratikus választásokra nem kerül sor;

L. mivel a CASLA intézet által 2021. január 14-én közzétett legfrissebb jelentés 
bizonyítékkal szolgál a rezsim által elkövetett szisztematikus elnyomás és emberiesség 
elleni bűncselekmények stratégiai tervezésére, és új tényeket tár fel a kínzási módok, 
továbbá az illegális fogvatartási és kínzási központok számának növekedése terén, 
valamint más államok beavatkozásáról az ilyen bűncselekményekre való felbujtás és 
azok végrehajtása terén; mivel a jelentés kiemeli azokat az embertelen körülményeket 
is, amelyek között a politikai foglyokat földalatti helyiségekben tartják fogva, és 
folyamatos testi és pszichológiai kínzásnak vetik alá, ami nem felel meg a 
bűnmegelőzésről és az elkövetőkkel szembeni bánásmódról szóló első ENSZ-
konferencia által 1955-ben Genfben elfogadott és a Gazdasági és Szociális Tanács 
1957. július 31-i 663 C (XXIV) és 1977. május 13-i 2076. (LXII) határozatában 
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jóváhagyott, a fogvatartottakkal való bánásmódra vonatkozó minimumszabályoknak;

M. mivel számos bizonyíték van a kubai hatóságok közvetlen részvételére és támogatására 
a venezuelai lakosság szisztematikus elnyomása terén, ami segíti a Maduro-rezsim 
hatalmon maradását;

1. elutasítja a Nicolás Maduro diktatórikus rezsimje által 2020. december 6-án szervezett 
illegális és törvénytelen parlamenti választásokat, és megismétli, hogy a választási 
folyamat nem felelt meg sem a nemzetközileg elfogadott feltételeknek és normáknak, 
sem a venezuelai törvényeknek, továbbá nem volt sem szabad, sem tisztességes, és nem  
képviseli a venezuelai nép akaratát;

2. nem elismeri el sem a legitimitását, sem a jogszerűségét annak a nemzetgyűlésnek, 
amelyet a nem demokratikus választások alapján 2021. január 5-én állítottak fel;

3. megerősíti álláspontját, amely szerint továbbra is elismeri a 2015 decemberében 
megválasztott legitim venezuelai nemzetgyűlés mandátumát, amely választás a 
venezuelaiak akaratának utolsó szabad kifejezése volt egy választási folyamat során, 
valamint Juan Guaidót a Nemzetgyűlés legitim elnökeként és Venezuela legitim 
ideiglenes elnökként;

4. felhívja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy ők is ismerjék el a 2015-ben megválasztott, 
legitim venezuelai nemzetgyűlés alkotmányos folytonosságát és Juan Guaidót, 
Venezuela legitim ideiglenes elnökét;

5. felhív az európai parlamenti képviselők és a nemzetgyűlés demokratikusan 
megválasztott képviselői közötti kapcsolattartó csoport létrehozására a venezuelai 
demokratikus erőkkel való rendszeres kapcsolattartás megkönnyítése érdekében;

6. emlékeztet arra, hogy az egész régióra kiható, többdimenziós venezuelai válság egyetlen 
fenntartható megoldása egy olyan politikai, békés és demokratikus útra lépés, amely 
hiteles, inkluzív, szabad, tisztességes és átlátható elnöki, parlamenti, regionális és helyi 
választásokat foglal magában, amelyek tiszteletben tartják a nemzetközi normákat, 
garantálják az egyenlő feltételeket és valamennyi politikai párt akadálytalan részvételét, 
és amelyekre objektív nemzetközi megfigyelés mellett kerül sor; úgy véli, hogy e 
választások békés lebonyolításához a nemzetközi közösségnek együtt kell működnie a 
venezuelai politikai erőkkel a törvényen kívül fellépő fegyveres civil csoportok, 
valamint biztonsági és hírszerző ügynökségek felügyelete és lefegyverzése érdekében;

7. ismételten hangot ad mély aggodalmának a humanitárius vészhelyzet súlyossága miatt, 
amely jelentős fenyegetést jelent a venezuelaiak életére, és amelyet a Covid19-
világjárvány tovább súlyosbít; felhívja a figyelmet a súlyos migrációs válságra és annak 
az egész térséget érintő tovagyűrűző hatásaira, és elismeri a szomszédos országok által 
tett erőfeszítéseket és az általuk tanúsított szolidaritást;

8. elítéli a rezsimnek a véleménynyilvánítás szabadsága elleni legutóbbi erőszakos 
fellépését, valamint azon újságok és médiaorgánumok bezárását, amelyek nem 
támogatják a Maduro-rezsim politikáját;

9. elítéli a jogellenesen megalakult nemzetgyűlés alelnöke, Iris Varela azon fenyegetését, 
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hogy elrendeli az ellenzék tagjai és Juan Guaidó elnök letartóztatását és büntetőeljárás 
alá vonását, valamint vagyoni eszközeik elkobzását és állampolgárságuk megvonását;

10. üdvözli a Tanács 2020. júniusi határozatát, amely 11 további fővel bővítette a 
szankcionált személyek listáját, nem okozva kárt a venezuelai lakosságnak, és felhív e 
szankciók szigorítására és kiterjesztésére; úgy véli, hogy az uniós hatóságoknak ezért 
korlátozniuk kell a listán szereplő személyek és legközelebbi hozzátartozóik mozgását, 
be kell fagyasztaniuk pénzeszközeiket és fel kell függeszteniük vízumaikat; felhív 
továbbá a venezuelai „véres arannyal” való kereskedés, valamint annak EU-ba való 
továbbítása azonnali betiltására;

11. teljes mértékben támogatja, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) vizsgálatot 
indított a venezuelai rezsim által elkövetett számos bűncselekmény és elnyomó 
intézkedés miatt; 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;

12. 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.


