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Изменение  2 

Хавиер Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Положението във Венецуела 

Предложение за обща резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

A. като има предвид, че на 19 
февруари 2015 г. Антонио Ледесма, два 
пъти избран демократично за кмет 
на Каракас и един от лидерите на 
опозицията, беше произволно 
задържан от тежко въоръжени 
служители на боливарската 
разузнавателна служба (SEBIN), без 
да му бъде показана заповед за арест 
или доказателства за извършено 
престъпление; като има предвид, че 
след задържането му Антонио 
Ледесма беше обвинен в заговор и 
престъпно сдружаване – деяния, 
наказуеми във Венецуела с тежки 
присъди лишаване от свобода и 
задържан във военния затвор в Рамо 
Верде; 

А. като има предвид, че кметът на 
столицата Каракас Антонио Ледесма 
беше арестуван по заповед на 
главната прокуратура и обвинен в 
заговор и престъпно сдружаване във 
връзка с твърдяното му участие в 
заговор срещу избраното 
правителство; като има предвид, че 
двете деяния са определени и 
наказуеми по смисъла на венецуелския 
Наказателен кодекс и Органичния 
закон срещу финансирането на 
организираната престъпност и 
тероризма;  

Or. en 
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Изменение  3 

Хавиер Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Положението във Венецуела 

Предложение за обща резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че президентът 
Мадуро съобщи още за странни 
предполагаеми конспирации от 
чужбина, планове за дестабилизиране 
и опити за убийство, които са били 
многократно докладвани от 
националната администрация;  

Г. като има предвид, че някои 
прослойки във Венецуела подеха 
икономическа война през последните 
месеци чрез повишаване на цените, 
контрабанда и складиране на стоки; 
като има предвид, че правителството 
на Боливарска република Венецуела 
осъди операция „Йерихон“, т.е. 
последния опит за държавен преврат 
срещу демократично избраното 
правителство, планиран за 12 
февруари 2014 г. от крайно дясната 
опозиция и финансиран и подкрепян 
от правителството на САЩ с 
подкрепата на редица висши 
венецуелски военни; като има 
предвид, че според предоставената от 
венецуелското правителство 
информация, опитът за преврат се е 
базирал на план от четири стъпки за 
отстраняване на президента Мадуро, 
като се започне с икономическа война 
и се приключи с насилствен военен 
бунт, при който да се използват 
военни самолети Тукано за 
бомбардиране на стратегически цели, 
включително ключови държавни 
обекти като президентския дворец,  
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министерството на отбраната, и 
телевизионния канал Телесур;  като 
има предвид, че се е планирало  
превратът да се осъществи след 
публикуването на манифест, 
съдържащ призов за „преход“ и искане 
за съставяне на временно 
правителство; като има предвид, че 
посоченият манифест беше подписан 
от опозиционни лидери, включително 
Антонио Ледесма, Мария Корина 
Мачадо и Леополдо Лопес;  
 

Or. en 
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Изменение  4 

Хавиер Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Положението във Венецуела 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

1. припомня своята дълбока 
загриженост относно влошаващото 
се положение във Венецуела и осъжда 
използването на насилие срещу 
протестиращите; призовава 
венецуелските органи незабавно да 
освободят Антонио Ледесма, 
Леополдо Лопес, Даниел Себальос и 
всички мирни протестиращи, 
студенти и лидери на опозицията, 
задържани произволно за 
упражняване на правото си на 
свобода на словото и основните си 
права в съответствие с исканията, 
отправени от редица органи на ООН и 
от международни организации; 
призовава венецуелските органи да 
оттеглят необоснованите обвинения 
срещу тях;  

1. остро осъжда най-новия опит за 
преврат и свързаното с него насилие 
от страна на десни и крайно десни 
опозиционни групи във Венецуела; 
изразява загриженост по повод 
постоянната кампания за 
дестабилизиране на Боливарска 
република Венецуела чрез актове на 
насилие в контекст, подобен на този 
от предишния опит за преврат през 
2002 г.; изразява дълбоко съжаление за 
смъртните случаи и поднася 
съболезнования на семействата на 
жертвите; призовава лицата, 
отговорни за извършването на 
посочените престъпления или за 
подбуждането към тях, да бъдат 
подведени под отговорност за 
действията си; заявява, че зачита 
съдебната система на Боливарска 
република Венецуела, и поради това 
отхвърля всяка намеса във висящите 
съдебни производства на национално 
равнище;  

Or. en 
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Изменение  5 

Хавиер Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Положението във Венецуела 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

10. насърчава регионалните партньори 
на Венецуела, като Съюза на 
южноамериканските нации 
(UNASUR) и Организацията на 
американските държави, да установят 
канали за диалог и постигане на 

разбирателство между страните в 

конфликта и да гарантират 

обществената безопасност и защита, 

както и възстановяването на 

спокойствие и нормално положение във 

Венецуела; 

10. насърчава регионалните партньори 
на Венецуела, като UNASUR и 
Общността  на 
латиноамериканските и карибските 
държави (CELAC), да установят канали 
за диалог и постигане на разбирателство 

между страните в конфликта и да 

гарантират обществената безопасност и 

защита, както и възстановяването на 

спокойствие и нормално положение във 

Венецуела; 

Or. en 
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Изменение  6 

Хавиер Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Положението във Венецуела 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 9 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  9a. категорично отхвърля санкциите, 
наложени на Венецуела през декември 
2014 г . от Съединените щати чрез 
приет от страната „Указ за 
изпълнение и разширяване по 
отношение на Венецуела на 
неприлагането на закон за правата на 
човека и гражданското общество от 
2014 г.“ и приветства единодушната 
реакция на държавите от UNASUR и  
CELAC срещу посочените санкции;   
категорично осъжда указа на САЩ 
от 9 март 2015 г., който, в рамките 
на национална извънредна ситуация, 
обявява Венецуела за заплаха за 
националната сигурност на САЩ; 
счита, че целта на въпросния указ е 
да подкопае устоите на 
конституционното и легитимно 
правителство на Боливарска 
република Венецуела;  изразява 
убеждение, че Венецуела не 
представлява заплаха за никой от 
съседите си или за друга държава;  

Or. en 
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