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Ændringsforslag  1 

Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Alda Sousa, Marisa Matias 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Situationen i Venezuela 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt A 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

A. der henviser til den alvorlige situation, 

der hersker i Venezuela i øjeblikket; der 

henviser til, at der siden den 12. februar 

2014 er blevet afholdt fredelige 

demonstrationer anført af studerende i 

hele Venezuela, som er endt i dødelig vold 

med mindst 13 døde og over 70 sårede og 

hundredvis af tilbageholdte til følge; der 

henviser til, at de studerendes krav 

skyldes, at præsident Maduros regering 

ikke har formået at løse problemerne 

omkring den høje inflation, kriminaliteten 

og manglen på visse basisvarer samt den 

tiltagende korruption og intimideringen af 

medierne og den demokratiske opposition; 

der henviser til, at regeringen har beskyldt 

"sabotører" og "profithungrende 

korrupte erhvervsfolk" for at være årsag 

til problemerne; der henviser til, at 

Venezuela er det land i Latinamerika, der 

har de største energireserver; 

 

A. der henviser til, at studerende knyttet 

til højreorienterede og højreekstremistiske 

politiske partier den 12. februar 2014 

arrangerede en demonstration;  der 

henviser til, at en lille gruppe voldelige 

demonstranter efter denne demonstration 

med skydevåben og slagvåben angreb 

bygningen med statsanklagerens kontor 

og flere offentlige bygninger i Caracas og 

andre venezuelanske byer og begik 

voldshandlinger og ødelagde offentlig 

ejendom samt blokerede den vigtigste 

trafikåre i Caracas; der henviser til, at 

siden da er 13 mennesker blevet dræbt og 

137 såret; der henviser til, at denne strategi 

ikke er ny, da scenariet svarer til kuppet i 

2002 og den vold, der fulgte efter det 

demokratiske valg af præsident Nicolas 

Maduro i april 2013, da de pågældende 

grupper nægtede at anerkende 

valgresultatet og optrappede volden, 

hvilket medførte, at 11 personer mistede 

livet; 

  

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Alda Sousa, Marisa Matias 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Situationen i Venezuela 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt A a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Aa. der henviser til, at regeringen i Den 

Bolivariske Republik Venezuela har 

erklæret, at disse voldshandlinger støttes, 

tilrettelægges og finansieres fra udlandet 

af organisationer såsom USAID eller 

USA's National Endowment for 

Democracy;  der henviser til, at det 

amerikanske udenrigsministerium ifølge 

Wikileaks i mindst 12 år har finansieret 

den venezuelanske opposition; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Alda Sousa, Marisa Matias 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Situationen i Venezuela 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt C a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Ca. der henviser til, at Venezuela i 

perioden 2006-2011 er rykket syv pladser 

op til en 73. plads ud af 187 på FN's 

Human Development Index; der henviser 

til, at Venezuelas regering i løbet af det 

seneste årti har øget de sociale udgifter 

med mere end 60,6 %; der henviser til, at 

Venezuela i dag er det land med den 

laveste ulighed i regionen; der henviser 

til, at Venezuela ifølge FN's Økonomiske 

Kommission for Latinamerika (CEPAL) 

har reduceret sin fattigdomssats fra 48,6 

% i 2002 til 29,5 % i 2011; 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Alda Sousa, Marisa Matias 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Situationen i Venezuela 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning F 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

F. der henviser til, at medierne udsættes 

for censur og intimidering, og at snesevis 

af journalister er blevet slået eller 

tilbageholdt eller har fået deres 

professionelle udstyr ødelagt; 

F. der henviser til, at nationale og 

internationale medier præsenterer disse 

begivenheder på en ensidig måde;  der 

henviser til, at manipulation af 

information, især via sociale netværk, har 

spredt rygter og falske billeder taget i 

Syrien, Chile, Egypten, Spanien eller 

Singapore, som om de var fra Venezuela; 

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Alda Sousa, Marisa Matias 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Situationen i Venezuela 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

1. fordømmer alle voldshandlinger og de 

tragiske tab af menneskeliv under de 

fredelige demonstrationer den 12. februar 

2014 og de efterfølgende dage og 

udtrykker sin dybe medfølelse med 

familierne til ofrene; 

1. fordømmer på det kraftigste det aktuelle 

kupforsøg og volden fra højreorienterede 

og højreekstremistiske 

oppositionsgruppers side i Venezuela; 

beklager tabet af menneskeliv og udtrykker 

sin dybe medfølelse med familierne til 

ofrene; er dybt bekymret over 

destabiliseringsforsøgene mod Den 

Bolivariske Republik Venezuela gennem 

voldshandlinger inden for en ramme 

svarende til de tidligere kupforsøg i 2002; 

fordømmer de udemokratiske og oprørske 

mål for denne destabiliseringskampagne, 

der er sluppet løs på gaderne i Caracas og 

andre venezuelanske byer af 

ekstremistiske grupper; fremhæver USA's 

imperialistiske interesse i at sikre sin 

adgang til Venezuelas olieressourcer og 

dets politiske mål om at underminere 

landene i Bolivarian Alliance for the 

Peoples of Our America (ALBA); 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Alda Sousa, Marisa Matias 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Situationen i Venezuela 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1a. beklager, at denne vold har 

undergravet dialogen mellem den 

venezuelanske regering og oppositionen, 

der indledtes i december 2013; glæder sig 

over, at præsident Maduro har opfordret 

til en national fredskonference i 

Venezuela, der skal afholdes den 26. 

februar 2014, med alle de politiske 

grupper og samfundsgrupper, som er 

villige til at deltage; 

Or. en 
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Ændringsforslag  7 

Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Alda Sousa, Marisa Matias 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Situationen i Venezuela 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 8 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

8. understreger, at respekt for presse-, 

informations- og meningsfriheden og for 

den politiske pluralisme er af 

grundlæggende betydning for 

demokratiet; beklager, at der findes 

webcensur og begrænset adgang til blogs 

og sociale netværk; fordømmer den 

chikane, som flere aviser og audiovisuelle 

medier som kanalen NTN24 og det 

spansksprogede CNN er blevet udsat for, 

og anser denne praksis for at være i 

modstrid med Venezuelas forfatning og de 

forpligtelser, som Den Bolivariske 

Republik Venezuela har indgået;  

8. beklager den rolle, som de 

internationale medier spiller ved at sprede 

rygter og bruge falske billeder med det 

formål at skabe en atmosfære af vold og 

destabilisering, der undergraver den 

venezuelanske regering; minder om, at 

informationsfrihed er en grundlæggende 

menneskeret, og opfordrer de 

internationale medier til at handle 

ansvarligt og dække begivenhederne på 

en retfærdig, nøjagtig og afbalanceret 

måde, hvilket for øjeblikket ikke er 

tilfældet; 

Or. en 

 

 


