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Grozījums Nr.  1 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Stāvoklis Venecuēlā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

A apsvērums 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

A. Ħemot vērā pašreizējā stāvokĜa 
smagumu Venecuēlā; tā kā kopš 
2014. gada 12. februāra visā 
Venecuēlā notika studentu vadīti 
miermīlīgi gājieni, kas tika apturēti ar 
postošu vardarbību, bojāejot vismaz 
13 cilvēkiem, un vairāk nekā 
70 cilvēku tika ievainoti, kā arī simtiem 
citu ir apcietināti; tā kā studentu 
prasības ir saistītas ar prezidenta 
N. Maduro valdības neveiksmi atrisināt 
augstās inflācijas, noziedzības un 
vairāku pamatpreču trūkumu, kā arī 
aizvien pieaug korupcijas līmenis un 
plašsaziĦas līdzekĜu un demokrātiskās 
opozīcijas iebiedēšana; tā kā valdība 
atbildību par neveiksmēm ir uzvēlusi 
uz sabotētājiem un peĜĦas kāriem 
korumpētiem uzĦēmējiem; tā kā 
Venecuēla ir valsts ar vislielākajām 
energoresursu rezervēm LatīĦamerikā; 

A. tā kā 2014. gada 12. februārī ar labējā 
spārna politiskajiem spēkiem un galēji 
labējām politiskajām partijām saistīti 
studenti organizēja demonstrāciju; tā kā 
pēc demonstrācijas beigām neliela 
vardarbīgu demonstrācijas dalībnieku 
grupa ar šaujamieročiem un neasiem 
priekšmetiem uzbruka ēkai, kurā atrodas 
Valsts ăenerālprokuratūra, un vairākām 
valdības ēkām Karakasā un citās 
Venecuēlas pilsētās, rīkojoties vardarbīgi 
un iznīcinot valsts īpašumu, kā arī 
bloėējot galveno satiksmes ceĜu Karakasā;  
tā kā kopš tā laika ir nogalināti 13 cilvēki 
un 137 –– ievainoti; tā kā šāda stratēăija 
nav nekas jauns, jo līdzīgs scenārijs tika 
īstenots 2002. gada apvērsuma 
mēăinājumā, un pēc prezidenta Nicolás 
Maduro demokrātiskas ievēlēšanas 
2013. gada aprīlī sekoja vardarbība, kad 
attiecīgie grupējumi atteicās atzīt vēlēšanu 
rezultātus un rīkojās vardarbīgi, kā 
rezultātā bojā gāja 11 cilvēki; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Stāvoklis Venecuēlā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

Aa apsvērums (jauns) 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Aa. tā kā Venecuēlas Bolivāra Republikas 
valdība ir paziĦojusi, ka šos vardarbības 
aktus veicināja, organizēja un finansēja 
no ārvalstīm tādas organizācijas kā ASV 
Starptautiskās attīstības aăentūra 
(USAID) un ASV organizācija 
„Nacionālais fonds demokrātijas 
veicināšanai”; tā kā saskaĦā ar Wikileaks 
informāciju ASV Valsts departaments 
vismaz 12 gadus ir finansējis Venecuēlas 
opozīciju; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Stāvoklis Venecuēlā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

Ca apsvērums (jauns) 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ca. tā kā laikposmā no 2006. līdz 
2011. gadam Venecuēla ANO Tautas 
attīstības indeksa sarakstā ir pakāpusies 
par septiĦām vietām, proti, no 187 vietām 
Venecuēla ir ierindota 73. vietā; tā kā 
iepriekšējos desmit gados Venecuēlas 
valdība sociālos izdevumus ir palielinājusi 
par vairāk nekā 60,6 %; tā kā Venecuēla 
pašlaik ir valsts ar zemāko nevienlīdzības 
rādītāju reăionā; tā kā saskaĦā ar ANO 
LatīĦamerikas Ekonomikas komisijas 
(CEPAL) datiem Venecuēla nabadzības 
rādītāju ir samazinājusi no 48,6 % 
2002. gadā līdz 29,5 % 2011. gadā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Stāvoklis Venecuēlā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

F apsvērums 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

F. tā kā plašsaziĦas līdzekĜi ir pakĜauti 
cenzūrai un iebiedēšanai un daudzi 
žurnālisti tikuši piekauti vai apcietināti, 
vai arī iznīcināti viĦu darba materiāli; 

F. tā kā nacionālie un starptautiskie 
plašsaziĦas līdzekĜi šos notikumus 
atspoguĜo vienpusīgi; tā kā, manipulējot 
ar informāciju, jo īpaši sociālajos tīklos, ir 
izplatījušās baumas un viltoti attēli, kuri ir 
uzĦemti Sīrijā, Čīlē, Ēăiptē, Spānijā vai 
Singapūrā tā, it kā tie būtu no 
Venecuēlas; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Stāvoklis Venecuēlā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. nosoda visus vardarbības aktus un 
traăiskos dzīvības zaudējumus 2014. gada 
12. februāra miermīlīgo demonstrāciju 
laikā un nākamajās dienās un pauž 
patiesu līdzjūtību bojāgājušo ăimenēm; 

1. stingri nosoda pašreizējo apvērsuma 
mēăinājumu un vardarbību, ko Venecuēlā 
veic labēji un ekstrēmi labēji noskaĦotās 
opozīcijas grupas; pauž nožēlu par 
zaudētajām dzīvībām un pauž patiesu 
līdzjūtību bojāgājušo ăimenēm; ir Ĝoti 
nobažījies par mēăinājumiem destabilizēt 
Venecuēlas Bolivāra Republiku, īstenojot 
vardarbības aktus, kas atgādina 
iepriekšējos apvērsuma mēăinājumus 
2002. gadā; nosoda šīs destabilizācijas 
kampaĦas nedemokrātiskos un 
kaujinieciskos mērėus, ko Karakasas un 
citu Venecuēlas pilsētu ielās īsteno 
ekstrēmistu grupējumi; uzsver ASV 
imperiālistiskās intereses nodrošināt sev 
piekĜuvi Venecuēlas naftas resursiem un 
ASV politisko mērėi destabilizēt Bolivāra 
Amerikas tautu alianses (ALBA) valstis; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  6 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Stāvoklis Venecuēlā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  1.a nosoda to, ka šī vardarbība ir 
destabilizējusi 2013. gada decembrī sākto 
dialoga procesu starp Venecuēlas valdību 
un opozīciju; atzinīgi vērtē prezidenta 
N. Maduro aicinājumu Venecuēlā sasaukt 
Nacionālo miera konferenci, kura plānota 
2014. gada 26. februārī un kurā vēlmi 
piedalīties ir izrādījuši visi politiskie un 
sociālie sektori; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  7 

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

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Stāvoklis Venecuēlā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. uzsver, ka vārda, informācijas un 
uzskatu brīvības ievērošana, kā arī 
politiskais plurālisms ir demokrātijas 
pamats;  pauž nožēlu par plašsaziĦas 
līdzekĜu un interneta cenzūru un par to, 
ka ir ierobežota piekĜuve atsevišėiem 
blogiem un sociālajiem tīkliem; nosoda 
vairāku laikrakstu un citu audiovizuālo 
plašsaziĦas līdzekĜu vajāšanu, no kā 
cietuši, piemēram, NTN24 un CNN, kas 
raida spāĦu valodā, un uzskata, kā šāda 
prakse ir pretrunā Venecuēlas 
konstitūcijai un saistībām, kuras 
Venecuēlas Bolivāra Republika ir 
apĦēmusies ievērot; 

8. nosoda starptautisko plašsaziĦas 
līdzekĜu ietekmi baumu izplatīšanā un 
viltotu attēlu izmantošanā ar mērėi radīt 
vardarbības un nestabilitātes gaisotni, kas 
apdraud Venecuēlas valdības 
pastāvēšanu; atgādina, ka informācijas 
brīvība ir cilvēka pamattiesības, un aicina 
starptautiskos plašsaziĦas līdzekĜus 
rīkoties atbildīgi un notikumus atspoguĜot 
taisnīgi, precīzi un līdzsvaroti, jo pašlaik 
tā nenotiek; 

Or. en 

 
 


