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Az Európai Parlament,

– tekintettel a Venezueláról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a venezuelai 
elnökválasztásról szóló, 2018. május 3-i1, a Venezuelában, illetve Venezuela 
Kolumbiával és Brazíliával közös szárazföldi határain kialakult migrációs válságról és 
humanitárius helyzetről szóló, 2018. július 5-i2, valamint a venezuelai helyzetről szóló, 
2018. október 25-i3 és 2019. január 31-i4 állásfoglalására, melyek közül ez utóbbi 
elismeri Juan Guaidót Venezuela legitim ideiglenes elnökének,

– tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének (alelnök/főképviselő) Venezueláról szóló, 2019. január 10-i, 2019. 
január 26-i és 2019. február 24-i nyilatkozataira, valamint a legutóbbi tanácsi 
következtetésekre,

– tekintettel az Amerikai Államok Szervezetének (OAS) a venezuelai humanitárius 
helyzet romlásáról szóló, 2018. április 20-i nyilatkozatára és az OAS-tagállamok 
Venezuelával kapcsolatos, 2019. január 24-i közös nyilatkozatára,

– tekintettel a Lima-csoport 2019. február 25-i nyilatkozatára,

– tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosa Venezueláról szóló, 2019. január 25-i és 
2019. március 20-i nyilatkozatára;

– tekintettel Venezuela alkotmányára és különösen annak 233. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára,

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0199.
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0313.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0436.
4 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0061.



A. mivel Venezuela súlyos és mindeddig példátlan politikai, gazdasági, intézményes, 
társadalmi és sokrétű humanitárius válsággal, valamint gyógyszer- és 
élelmiszerhiánnyal küzd, amihez tömeges emberi jogi jogsértések, hiperinfláció, 
politikai elnyomás, korrupció és erőszak társul; mivel a lakosság életkörülményei 
drasztikusan romlottak, és jelenleg a lakosság 87%-a szegénységben él; mivel 
Venezuelában a gyermekek 78%-át fenyegeti a hiányos táplálkozás veszélye; mivel 
1 000 gyermekből 31 meghal, mielőtt elérné az ötéves kort; mivel több mint 1 millió 
gyermek már nem jár iskolába;

B. mivel az EU-nak továbbra is meggyőződése, hogy egy békés, demokratikus és politikai 
megoldás az egyetlen fenntartható kiút a válságból; mivel egy venezuelai katonai 
beavatkozás kezdeményezésével kapcsolatos bármely találgatás, vagy stratégia 
erőszakot eredményezne, illetve fokozná azt az országban, és katasztrofális 
következményekkel járna az egész régióra nézve;

C. mivel fennáll a kockázata, hogy a már eleve szűkös venezuelai élelmiszerkészletek 
megromlanak; mivel az emberek nehezen jutnak a vízhez, élelmiszerhez és 
gyógyszerhez; mivel az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa (UNHCR) és a Nemzetközi 
Migrációs Szervezet (IOM) szerint 2015 óta több mint 2,7 millió venezuelai hagyta el 
az országot, és számuk az év végéig 5 millióra emelkedhet, ha a válság tovább 
súlyosbodik;

D. mivel 2019. február 23-án a Kolumbiában és Brazíliában tárolt humanitárius 
segélyszállítmányt élesen visszautasította és katonai, illetve paramilitáris erők 
segítségével néhány esetben meg is semmisítette Maduro törvénytelen rezsimje; mivel 
az elnyomás számos ember halálát eredményezte, tucatnyian sebesültek meg, és több 
száz embert tartóztattak le; mivel a venezuelai katonai műveletek, a szervezett bűnözés 
és terroristák veszélyeztetik a térség, különösen a szomszédos Kolumbia területének 
stabilitását;

E. mivel Venezuelában március elején több mint 100 órán keresztül óriási mértékű 
áramszünet volt, tovább súlyosbítva az egészségügy amúgy is drámai válságát, melynek 
következtében a kórházakban nem volt ivóvíz, összeomlottak a szolgáltatások és 
fosztogatásokra került sor; mivel a „Doctors for Health” szervezet szerint az 
áramkimaradás miatt legalább 26 ember halt meg a kórházakban; mivel 2019. március 
25-én egy újabb, hosszan elhúzódó áramszünet következett be, és Caracasra és az 
ország 20 másik régiójára teljes sötétség borult;

F. mivel évek óta rendszeresek az áramkimaradások, ami a Maduro törvénytelen rezsimje 
által elkövetett visszaélések és korrupció, valamint annak a közvetlen következménye, 
hogy a rezsim nem biztosította a karbantartást;

G. mivel 2019 februárjában az Európai Néppárt (EPP) képviselőcsoportjának négy 
képviselőjét, akiket hivatalos látogatásra hívott meg a nemzetgyűlés és az ideiglenes 
elnök, Juan Guaidó, kiutasították az országból;

H. mivel 2019. március 6-án Maduro törvénytelen rezsimje „a belügyekbe való ismételt 
beavatkozás” vádjával felszólította a német nagykövetet az ország elhagyására; mivel 
néhány külföldi és helyi újságírót is letartóztattak, újságírói felszerelésüket elkobozták 
és szabadlábra bocsátásuk után kiutasították őket az országból;



I. mivel Juan Guaidó az ország képviselőjeként Ricardo Hausmannt nevezte ki az 
Amerikaközi Fejlesztési Bankba (IDB) és az Amerikaközi Befektetési Társaságba (IIC);

J. mivel 2019. március 21-én Venezuela hírszerzési rendőri hatósága letartóztatta Juan 
Guaidó kabinetfőnökét, Roberto Marrerót, és erőszakkal behatolt Sergio Vergara, 
Táchira szövetségi állam egyik nemzetgyűlési képviselőjének otthonába, megsértve 
annak parlamenti mentelmi jogát;

K. mivel 2019. március 23-án az orosz légierőhöz tartozó két repülőgép érkezett a 
maiquetíai Simón Bolívar nemzetközi repülőtérre, fedélzetén katonai felszerelésekkel és 
legalább száz katonával, és mivel ilyen jellegű műveletekre az elmúlt hónapokban 
többször is sor került;

L. mivel 2019. március 21-én Afiuni Mora bíró ellen „spirituális korrupció” vádjával 
ötéves börtönbüntetést szabtak ki; mivel az említett bírónak a múltban már le kellett 
töltenie egy hosszú börtönbüntetést, és jogszerűtlenül még mindig házi őrizetben 
tartották;

M. mivel 2019. március 15-i hírek szerint Tomasz Surdel, a Gazeta Wyborcza lengyel 
újság tudósítója erőszakos támadás áldozata lett, állítólag a venezuelai országos 
rendőrség akciócsoportja támadta meg, miközben Caracasban autóját vezette;

N. mivel a kubai rendőrség és katonai hírszerzés jelenti azt a stratégiai tényezőt, amely 
lehetővé teszi Maduro törvénytelen rezsimjének fennmaradását;

1. megerősíti, hogy a venezuelai alkotmány 233. cikkével összhangban elismerte Juan 
Guaidót a Venezuelai Bolivári Köztársaság legitim ideiglenes elnökének, és ismételten 
teljes támogatásáról biztosítja a nemzetgyűlést, Venezuela egyetlen legitim 
demokratikus testületét; teljes mértékben támogatja Guaidónak a visszaélések 
megszüntetésére, egy nemzeti átmeneti kormány létrehozására és az előrehozott 
elnökválasztásra irányuló programját; üdvözli, hogy a nemzetközi közösség jelentős 
része és az uniós tagállamok elsöprő többsége már elismerte Guaidó legitimitását, és 
arra kéri a többi tagállamot, hogy ezt sürgősen tegyék meg ők is;

2. elítéli a gyilkosságokat és sebesüléseket eredményező brutális elnyomást és erőszakot; 
együttérzéséről biztosítja az venezuelai embereket, és őszinte részvétét nyilvánítja az 
áldozatok családjainak és barátainak;

3. ismételten komoly aggodalmát fejezi ki a súlyos humanitárius válsághelyzet miatt, 
amely romboló hatással van a venezuelai lakosság életére nézve;

4. ismételten felszólít arra, hogy a Venezuelai Bolivári Köztársaság legitim ideiglenes 
elnöke, Juan Guaidó által az Európai Unióba és tagállamaiba kinevezett diplomáciai 
képviselőket teljes mértékben ismerjék el nagykövetekként; üdvözli, hogy az 
Amerikaközi Fejlesztési Bank (IDB) és az Amerikaközi Befektetési Társaság (IIC) 
kormányzótanácsa elismerte Ricardo Hausmannt mint Venezuelát képviselő 
kormányzót ezekben a szervezetekben; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy kínai 
házigazdája felfüggesztette az IDB kormányzótanácsának 2019. évi éves ülését;

5. elítéli a bűnüldöző szervek által elkövetett visszaéléseket és a biztonsági szervek által 
folytatott brutális elnyomást, akik megakadályozzák a humanitárius segély bejutását az 
országba; elítéli, hogy irreguláris fegyveres csoportokat vetnek be a célból, hogy 



megtámadják és megfélemlítsék a segélyek elosztásában részt vevő polgárokat és 
törvényhozókat; támogatja a venezuelai hadsereg azon tagjait, akik a válság alatt 
megtagadták a polgári lakosság elleni fellépést és dezertáltak; elismeri a kolumbiai 
hatóságok munkáját ezeknek a venezuelai alkotmányhoz hű és az emberekkel lojális 
katonáknak a védelme és támogatása tekintetében;

6. határozottan elítéli a venezuelai helyzetről tudósító számos újságíró zaklatását, fogva 
tartását és kiutasítását; megismétli a Maduro törvénytelen rezsimjéhez intézett korábbi 
felhívásait, hogy azonnal vessen véget a politikai vezetők, újságírók és az ellenzék 
tagjai – többek között a Szaharov-díjjal kitüntetett Leopoldo López – elnyomásának; 
felszólít arra, hogy azonnal és feltétel nélkül bocsássák szabadon azokat a személyeket, 
akiket azért tartanak fogva, mert ők Juan Guaidó ideiglenes elnök rokonságának vagy 
csapatának tagjai:

7. elítéli a Maduro titkos szolgálatai által végrehajtott razziákat és Roberto Marrerónak, 
Juan Guaidó ideiglenes elnök kabinetfőnökének letartóztatását, továbbá a Sergio 
Vergara képviselő házába nemrégiben történt erőszakos behatolást; sürgeti Marrero 
azonnali szabadon bocsátását; elítéli Juan Requesens nemzetgyűlési képviselő elrablását 
és sürgeti azonnali szabadon bocsátását;

8. ismételten hangsúlyozza, hogy az ország tekintetében egy meghatározott menetrenden, 
az összes szereplőre – köztük az Országos Választási Tanácsra – vonatkozó tisztességes 
feltételeken és átláthatóságon alapuló, valamint hiteles nemzetközi megfigyelők 
jelenlétében zajló szabad, átlátható és hiteles elnökválasztás révén történő békés 
megoldást támogat;

9. elismeri a Lima-csoport tagországai által kifejtett erőfeszítéseket, amelyek vezető 
regionális mechanizmusként a válság demokratikus megoldását célozzák Juan Guaidó, 
Venezuela törvényes ideiglenes elnökének vezetésével;

10. felhívja a figyelmet az egész térséget érintő fokozódó migrációs válságra és elismeri a 
szomszédos országok által tett erőfeszítéseket és az általuk tanúsított szolidaritást és 
felkéri a Bizottságot, hogy folytassa a velük folytatott együttműködést nem csak 
humanitárius segítségnyújtás révén, hanem további forrásokkal és fejlesztéspolitikai 
eszközökkel;

11. rendkívül aggasztónak tartja a terrorista csoportok és a szervezett bűnözés venezuelai 
jelenlétét, terjedését és határon átnyúló tevékenységét, különösen Kolumbia irányában, 
ami az egész térség stabilitását veszélyezteti;

12. további, az illegitim állami hatóságok külföldi vagyonát, valamint az emberi jogok 
megsértéséért és elnyomásáért felelős személyeket célzó szankciókat szorgalmaz; úgy 
véli, hogy ebből következően az uniós hatóságoknak korlátoznia kell ezen személyek, 
valamint közeli hozzátartozóik mozgását és be kell fagyasztani pénzeszközeiket és 
vízumaikat;

13. tudomásul veszi a nemzetközi kapcsolattartó csoport létrehozását, amelyet meg kell 
védeni attól, hogy azt Maduro törvénytelen rezsimje stratégiailag arra használja fel, 
hogy a hatalomban maradás érdekében késleltesse a válság megoldását; megállapítja, 
hogy a kapcsolattartó csoport mindeddig nem hozott kézzelfogható eredményeket, 
amelynek fő célja olyan feltételek megteremtése kellene, hogy legyen, amelyek lehetővé 



teszik az előrehozott elnökválasztást, és megkönnyítik a humanitárius segítségnyújtás 
célba juttatását a venezuelai lakosság sürgető szükségleteinek kielégítése érdekében; 
felkéri a nemzetközi kapcsolattartó csoportot, hogy vezető regionális szereplőként 
működjön együtt a Lima-csoporttal; ebben az összefüggésben kéri, hogy az EKSZ 
működjön együtt az Európai Parlamenttel, és ajánlja fel szakértelmét a választási 
segítségnyújtás terén;

14. felszólítja a tagállamokat, az alelnököt/főképviselőt, valamint a régió országait, hogy 
vizsgálják meg egy nemzetközi donorkonferencia megrendezésének lehetőségét, 
melynek célja a helyreállítást és a demokratikus átmenetet elősegítő széleskörű 
pénzügyi támogatás biztosítása lenne;

15. határozottan támogatja az ENSZ főtitkárának arra irányuló felhívását, hogy végezzenek 
független és teljes körű vizsgálatot a bejelentett halálesetekre vonatkozóan; emlékeztet 
az Uniónak az ENSZ keretében vállalt, hatékony multilateralizmus iránti 
kötelezettségvállalására a súlyosabb következményekkel járó humanitárius katasztrófa 
elkerülése érdekében; ismételten kijelenti, hogy teljes mértékben támogatja egyrészt a 
Nemzetközi Büntetőbíróságnak a büntetlenség elleni küzdelemben és az erőszakos 
cselekmények és az emberi jogi jogsértések elkövetőinek bíróság elé állításában játszott 
szerepét, másrészt a törvénytelen Maduro-rezsim által elkövetett, bizonyos esetekben az 
emberiesség elleni súlyos bűncselekményeknek számító cselekményekkel kapcsolatos 
előzetes vizsgálatot követő vizsgálatok megindítását;

16. elítéli a kubai rezsim venezuelai befolyását, amely ügynökei révén hozzájárult a 
demokrácia destabilizálásához és a venezuelai demokratikus erőkkel szembeni 
fokozódó politikai elnyomáshoz; rámutat, hogy az ilyen beavatkozás 
következményekkel járhat az EU és Kuba közötti kapcsolatokra vonatkozóan, többek 
között az EU és Kuba közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló 
megállapodás tekintetében;

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.


