
Madagaszkár 

P6_TA(2009)0392 

Az Európai Parlament 2009. május 7-i állásfoglalása a madagaszkári helyzetről 

(2010/C 212 E/17) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel az EU nevében az Elnökség által 2009. március 17-én és 20-án tett nyilatkozatokra, 

— tekintettel a Mauritánián és a Conakryban (Guineában) az elmúlt hónapokban történt katonai hatalom
átvételre és az ezek miatt a nemzetközi közösség által bevezetett szankciókra, 

— tekintettel a madagaszkári nemzetközi kapcsolattartó csoport 2009. április 30-án Addisz-Ababában 
rendezett alakuló tanácsozására, 

— tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére, 

A. mivel 2009. március 17-én két hónapos keserű küzdelem után a hadsereg támogatásával Andry Rajo
elina, a főváros (Antananarivo) volt polgármestere államcsínyt követett el Madagaszkáron, 

B. mivel az Andry Rajoelina által vezetett Átmeneti Főhatóság felfüggesztette a nemzetgyűlés és a szenátus 
működését, és Marc Ravalomanana, a demokratikusan megválasztott elnök a lázadók nyomására 
elhagyni kényszerült Madagaszkárt, 

C. mivel Rajoelinát 2007 decemberében választották a főváros, Antananarivo polgármesterévé, de 2009 
februárjában az előző kormány távozásra kényszerítette, 

D. mivel a közfelháborodást tovább fokozta az előző kormány azon terve, miszerint az ország déli részén 
405 000 hektárnyi földterületet ad bérbe egy koreai cégnek intenzív művelés céljára, 

E. mivel ez az alkotmányellenes kormányváltás a demokratizálódási folyamatot újra visszaveti a konti
nensen, ami megerősíti az afrikai államcsínyek újbóli feltámadásával kapcsolatos, az Afrikai Unió 
Közgyűlésének 2009. február 1-4-ig Addisz-Ababában tartott 12. rendes ülésén kifejezett félelmeket, 

F. mivel a megválasztott elnök által kinevezett Manandafy Rakotonirina miniszterelnök és kormánya más 
tagjainak önkényes letartóztatására, 

G. mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsa és azon nemzetközi szervezetek, amelyeknek Madagaszkár tagja nem 
ismerik el a jelenlegi hatalmat, és az alkotmányos kormány visszaállítására szólítanak fel, 

H. mivel Madagaszkár tagságát felfüggesztették a regionális szervezetekben – az Afrikai Unióban (AU), a 
Dél-afrikai Fejlesztési Közösségben (SADC) – és a Frankofón Országok Nemzetközi Szervezetében, illetve 
a Parlamentközi Unióban is, mivel az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok, Norvégia és Francia
ország elítélték a jogrend és alkotmányos rend államcsínnyel történt megsértését és felfüggesztették a 
segítségnyújtást,
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I. mivel az Afrika-EU Párbeszéd keretében a 2009. április 28-án Luxembourgban az Afrikai és EU Trojkák 
12. miniszteri találkozója nemzeti választások megrendezésére és az alkotmányos rend helyreállítására 
szólított fel, 

J. mivel Andry Rajoelina de facto államfővé történő kinevezésének napjától kezdve emberek tízezrei vettek 
részt békés a fővárosi demonstrációkban, amely megmozdulásokat azonban a hadsereg erőszakosan 
visszaszorított, 

K. mivel az alkotmányos rend helyreállításának a következő célokon és elveken kell alapulnia: világos 
menetrend a szabad, tisztességes és átlátható választások megrendezése felé; az ország összes politikai 
és társadalmi szempontból érdekelt felének, így Marc Ravalomanana elnök és más jelentős közéleti 
személyek bevonása; a madagaszkári pártok közötti megegyezés előmozdítása; a madagaszkári alkot
mány tiszteletben tartása; és az Afrikai Unió eszközeinek és Madagaszkár nemzetközi kötelezettségeinek 
történő megfelelés; 

L. mivel a madagaszkári nemzetközi kapcsolattartó csoport fent említett alakuló tanácskozásán az ENSZ, az 
Afrikai Unió és az Európai Unió mellett számos regionális szervezet és ország is részt vett annak 
érdekében, hogy összehangolják a nemzetközi közösség erőfeszítéseit, elősegítve ezáltal az alkotmányos 
rend mielőbbi visszaállását Madagaszkárban; 

M. mivel az ENSZ felhívást tett közzé, amelyben 35,7 millió dolláros humanitárius segítséget kér az ország 
számára, számolva a politikai patthelyzet miatti zavarok következményeként az év hátralévő részében 
fellépő élelmiszerhiánnyal; 

N. mivel a lakosság nagy része napi 1 dollárnál kevesebből él, és a szűkös jövedelmek miatt a legtöbb 
háztartás csak korlátozottan fér hozzá az élelmiszerekhez, a vízhez, a higiéniai szolgáltatásokhoz, az 
egészségügyhöz és az oktatáshoz; 

O. mivel az országot három egymást követő évben aszály és ciklonok sújtották, és gyenge volt a termés, 
ami miatt felszöktek az élelmiszerárak, és krónikusan bizonytalanná vált az élelmiszerellátás; 

1. határozottan elítéli az államcsínyt és minden olyan kísérletet, amelynek célja a hatalom nem demok
ratikus úton történő megszerzése; 

2. felszólít az ország törvényes és demokratikus rendjének azonnali visszaállítására, és sürgeti a mada
gaszkári feleket, hogy a válság megoldása során teljes mértékben tartsák tiszteletben Madagaszkár alkotmá
nyának rendelkezéseit; 

3. sajnálatát fejezi ki a nemzetgyűlés és a szenátus működésének felfüggesztése miatt, és felhív azok 
haladéktalan visszaállítására, továbbá szorgalmazza, hogy az új demokratikus parlamenti választásokig 
tartsák tiszteletben a parlamenti képviselők megbízatását és mentességeit; 

4. felhívja a nemzetközi közösséget, hogy fokozza erőfeszítéseit a madagaszkári politikai erőszak leállí
tása érdekében; 

5. úgy véli, hogy a stabilitás, a jólét és a demokratikus szabadságok csak konszenzuson alapuló, széles 
körű párbeszéden keresztül biztosíthatók, amely az ország sokrétű – gazdasági, társadalmi, politikai és 
környezeti – problémáinak kiváltó okait kezeli, amelyet valamennyi fél elfogad, és amely elvezet a mada
gaszkári lakosság véleményének közvetlen meghallgatásához; 

6. felhív valamennyi politikai szereplőt, hogy kezeljék kiemelt kérdésként a helyes kormányzást és a 
szegénység elleni küzdelmet annak érdekében, hogy többek között az alapvető egészségügyi ellátás, az 
oktatás és a munkahelyteremtés tekintetében egy stabil és fenntartható fejlesztési politika megteremtésén 
keresztül javítani lehessen a javak elosztását és a lakosság életszínvonalát;
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7. támogatja a regionális szervezetek kezdeményezéseit és az Afrikai Unió határozatát a Madagaszkári 
Nemzetközi Kapcsolattartó Csoport operatív ágának Antananarivóban történő létrehozásáról, az Afrikai 
Unió bizottságának elnöke, Ablassé Ouedraogo különmegbízottjának elnökletével; 

8. felhívja az Afrikai Unió madagaszkári különmegbízottját, hogy a nemzetközi közösség antananarivói 
képviselőivel együttműködve és az Afrikai Unió és az ENSZ égisze alatt már megkezdődött viták fényében 
vegye fel a kapcsolatot valamennyi madagaszkári féllel, és jusson egyezségre velük az alkotmányos rend 
gyors visszaállításának módjáról és eszközeiről; 

9. felhívja a figyelmet az ország humanitárius helyzetének romlására, ami a jelenlegi politikai fejlemények 
nyomán tovább súlyosbodott, és sürgeti a nemzetközi közösséget és különösen az Európai Uniót, hogy a 
madagaszkári lakosság szenvedéseinek enyhítése érdekében nyújtson fokozott humanitárius segítséget; 

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamoknak, 
a Madagaszkári Köztársaság legitim hatóságainak, az Átmeneti Főhatóságnak, az ENSZ főtitkárának, az 
Afrikai Uniónak, a Dél-afrikai Fejlesztési Közösségnek (SADC), az Európai Közösség Humanitárius Hivata
lának (ECHO), a Központi Szükséghelyzeti Válaszalapnak (CERF) és az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordi
nációs Hivatalának. 

Manuel Rosales venezuelai ügye 

P6_TA(2009)0393 

Az Európai Parlament 2009. május 7-i állásfoglalása Manuel Rosales ügyéről Venezuelában 

(2010/C 212 E/18) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a venezuelai helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, és különösen a 2007. május 24-i 
állásfoglalására a „Radio Caracas Televízió” venezuelai csatorna ügyéről ( 1 ), valamint a 2008. október 
23-i állásfoglalására a politikai eltiltásokról ( 2 ); 

— tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére, 

A. mivel Venezuelában igen feszült a politikai helyzet, amely az utóbbi időben aggasztó mértékű tekinté
lyelvű túlkapásokban érhető nyomon, amelyek az ellenzék, a demokratikusan megválasztott polgármes
terek és kormányzók, a diákmozgalmak és az újságírók politikai és büntetőjogi üldöztetésében, fenye
getésében, megfélemlítésében és rágalmazásában nyilvánulnak meg, és a demokrácia szabályainak 
megváltoztatása, a különböző államhatalmak függetlenségének teljes hiánya és a Venezuelai Bolivári 
Köztársaság alkotmánya és törtvényei iránti szinte alig létező tisztelet folytán lehetségesek, 

B. mivel Manuel Rosalest, az ellenzék vezetőjét, az egykori elnökjelöltet, Zulia tartomány volt kormányzóját 
és Maracaibo város jelenlegi, demokratikusan megválasztott polgármesterét Chavez elnök több alka
lommal nyilvánosan börtönbüntetéssel fenyegette, és ennek nyomán végül bírósági eljárást indítottak 
ellene egy 2004-es feljelentés alapján, amely szerint zuliai kormányzósága idején hiányos adóbevallást 
nyújtott be, az eljárás pedig a politikai üldöztetés egyértelmű esetének ismertetőjegyét viseli magán, 
amennyiben nem tartják tiszteletben a releváns eljárási normákat, és nem biztosítják a megfelelő jogi 
garanciákat, és amelyben előre meghatározott, egyértelműen politikai ítélet születik,
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