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Tarkistus  1 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Venezuelan tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon Venezuelan 

tämänhetkisen tilanteen vakavuuden; 

ottaa huomioon, että 12. helmikuuta 2014 

lähtien ympäri Venezuelaa on järjestetty 

opiskelijoiden johtamia rauhanomaisia 

mielenosoituksia, jotka ovat johtaneet 

väkivaltaisuuksiin, joissa ainakin 13 

ihmistä on saanut surmansa, yli 70 on 

loukkaantunut ja satoja on pidätetty; ottaa 

huomioon, että opiskelijoiden vaatimukset 

koskivat sitä, että presidentti Maduron 

hallitus ei ole kyennyt ratkaisemaan 

ongelmia, kuten korkeaa inflaatiota, 

rikollisuutta ja pulaa joistakin 

perushyödykkeistä sekä lisääntyvää 

korruptiota ja tiedotusvälineiden ja 

demokraattisen opposition uhkailua; ottaa 

huomioon, että hallitus on syyttänyt 

pulasta ”sabotoijia” ja ”rahanahneita 

korruptoituneita liikemiehiä”; ottaa 

huomioon, että Venezuelassa on 

Latinalaisen Amerikan suurimmat 

energiavarat; 

 

A. ottaa huomioon, että 12. helmikuuta 

2014 oikeisto- ja äärioikeistopuolueisiin 

yhteydessä olevat opiskelijat järjestivät 

mielenosoituksen, jonka jälkeen pieni 

ryhmä väkivaltaisia mielenosoittajia 

hyökkäsi tuliasein ja lyömäasein 

varustettuina rakennukseen, jossa 

sijaitsee yleisen syyttäjän virasto, ja 

useisiin hallituksen rakennuksiin 

Caracasissa ja muissa Venezuelan 

kaupungeissa, käytti väkivaltaa ja tuhosi 

julkista omaisuutta sekä tukki Caracasin 

tärkeimmän liikenneväylän; ottaa 

huomioon, että tämän jälkeen 13 ihmistä 

on kuollut ja 137 haavoittunut; toteaa, että 

tämä strategia ei ole uusi, sillä sama 

tilanne oli vuoden 2002 

vallankaappausyrityksessä ja väkivallassa, 

joka seurasi presidentti Nicolás Maduron 

demokraattista vaalia huhtikuussa 2013, 

kun kyseiset ryhmät kieltäytyivät 

tunnustamasta vaalien tulosta ja yllyttivät 

väkivaltaan, jossa 11 ihmistä kuoli; 

  

Or. en 
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Tarkistus  2 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Venezuelan tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 A a. ottaa huomioon, että Venezuelan 

bolivariaanisen tasavallan hallitus on 

ilmoittanut, että ulkomaalaiset järjestöt, 

kuten USAID ja US National Endowment 

for Democracy, kannustavat, organisoivat 

ja rahoittavat tätä väkivaltaa; ottaa 

huomioon, että Wikileaksin mukaan 

Yhdysvaltojen ulkoasiainministeriö on 

rahoittanut Venezuelan oppositiota 

ainakin 12 vuoden ajan; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Venezuelan tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. ottaa huomioon, että vuodesta 2006 

vuoteen 2011 Venezuela nousi YK:n 

inhimillisen kehityksen indeksissä 

seitsemän sijaa ylemmäs, 73. sijalle 

187:sta; ottaa huomioon, että viime 

vuosikymmenen aikana Venezuelan 

hallitus lisäsi sosiaalimenoja yli 

60,6 prosenttia; ottaa huomioon, että 

Venezuela on tällä hetkellä maa, jossa 

eriarvoisuuden taso on koko alueen 

matalin; ottaa huomioon, että YK:n 

Latinalaisen Amerikan ja Karibian 

maiden talouskomission (CEPAL) 

mukaan Venezuela on pienentänyt 

köyhien osuutta 48,6 prosentista vuonna 

2002 29,5 prosenttiin vuonna 2011; 

Or. en 
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Tarkistus  4 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Venezuelan tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. ottaa huomioon, että tiedotusvälineitä 

sensuroidaan ja uhkaillaan ja että 

joukoittain toimittajia on pahoinpidelty ja 

pidätetty tai heidän ammatillinen 

aineistonsa on tuhottu; 

F. ottaa huomioon, että kansallinen ja 

kansainvälinen media esittää nämä 

tapahtumat yksipuolisella tavalla; ottaa 

huomioon tiedon manipuloinnin 

erityisesti sosiaalisessa mediassa niin, että 

levitetään huhuja ja vääriä kuvia, jotka 

on otettu Syyriassa, Chilessä, Egyptissä, 

Espanjassa tai Singaporessa ikään kuin 

ne olisivat Venezuelasta; 

Or. en 
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Tarkistus  5 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Venezuelan tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. tuomitsee kaikki väkivallanteot ja 

traagiset ihmishenkien menetykset 

rauhanomaisissa mielenosoituksissa 12. 

helmikuuta 2014 ja sitä seuraavina 

päivinä ja ilmaisee vilpittömän 

osanottonsa uhrien omaisille; 

1. tuomitsee jyrkästi meneillään olevan 

vallankaappausyrityksen ja oikeistolaisten 

ja äärioikeistolaisten oppositioryhmien 

harjoittaman väkivallan Venezuelassa; 

pitää valitettavana ihmishenkien 

menetyksiä ja ilmaisee surunvalittelunsa 

uhrien omaisille; on syvästi huolissaan 

Venezuelan bolivariaaniseen tasavaltaan 

kohdistetuista horjuttamisyrityksistä 

käyttäen väkivaltaa samankaltaisissa 

puitteissa kuin aiemmissa 

vallankaappausyrityksissä vuonna 2002; 

tuomitsee epädemokraattiset ja 

kumoukselliset tavoitteet tässä vakautta 

horjuttavassa kampanjassa, jonka 

ääriryhmät ovat käynnistäneet Caracasin 

ja Venezuelan muiden kaupunkien 

kaduilla; korostaa, että Yhdysvaltojen 

imperialistisena etuna on varmistaa pääsy 

Venezuelan öljyvaroihin ja että sen 

poliittisena tavoitteena on heikentää 

ALBA-maita (Alianza Bolivariana para 

los Pueblos de Nuestra América); 

Or. en 
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Tarkistus  6 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Venezuelan tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. pitää valitettavana, että väkivalta on 

haitannut joulukuussa 2013 

käynnistynyttä Venezuelan hallituksen ja 

opposition välistä vuoropuhelua; pitää 

myönteisenä, että presidentti Maduro on 

kutsunut koolle Venezuelan kansallisen 

rauhankonferenssin, joka on määrä pitää 

26. helmikuuta 2014 ja johon voivat 

osallistua kaikki halukkaat poliittiset ja 

yhteiskunnalliset ryhmät; 

Or. en 
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Tarkistus  7 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Venezuelan tilanne 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa, että lehdistön-, tiedon- ja 

mielipiteenvapauden samoin kuin 

poliittisen moniarvoisuuden 

kunnioittaminen muodostaa demokratian 

perustan; pitää valitettavana 

tiedotusvälineiden ja internetin 

sensuroimista ja joihinkin blogeihin ja 

sosiaaliseen mediaan pääsyn 

rajoittamista; tuomitsee vainon, jonka 

kohteeksi monet sanomalehdet ja 

audiovisuaaliset tiedotusvälineet, kuten 

NTN24 ja espanjankielinen CNN-kanava, 

ovat joutuneet, ja katsoo, että nämä toimet 

ovat Venezuelan perustuslain ja 

Venezuelan bolivariaanisen tasavallan 

antamien sitoumusten vastaisia; 

8. pitää valitettavana kansainvälisen 

median roolia huhujen levittämisessä ja 

väärennettyjen kuvien käyttämisessä, 

millä pyritään luomaan väkivallan ja 

epävakauden ilmapiiri, joka heikentää 

Venezuelan hallitusta; muistuttaa, että 

tiedonvapaus on ihmisten perusoikeus, ja 

kehottaa kansainvälistä mediaa 

toimimaan vastuullisesti ja käsittelemään 

tapahtumia oikeudenmukaisesti, 

totuudellisesti ja tasapainoisesti, mitä se ei 

tällä hetkellä tee; 

Or. en 

 

 


