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Ændringsforslag  2 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Situationen i Venezuela 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt A 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

A. der henviser til, at Antonio Ledezma, 

der to gange demokratisk er blevet valgt 

som borgmester i Caracas og er en af 

oppositionslederne, den 19. februar 2015 

vilkårligt blev anholdt af svært bevæbnede 

officerer fra den venezuelanske 

efterretningstjeneste (Sebin), som ikke 

kunne fremvise en arrestordre eller anden 

dokumentation på, at han havde begået en 

lovovertrædelse; der henviser til, at 

Antonio Ledezma efter sin anholdelse blev 

anklaget for sammensværgelser og 

medvirken til forbrydelser – forhold, der 

giver flere års fængsel i Venezuela – og at 

han blev fængslet i Ramo Verde-

militærfængslet; 

A. der henviser til, at borgmesteren i 

Caracas, Antonio Ledezma, er blevet 

anholdt efter, at den offentlige 

anklagemyndighed udstedte en 

arrestordre mod ham for 

sammensværgelser og medvirken med 

kriminelt forsæt for hans formodede 

deltagelse i en plan mod den valgte 

regering; der henviser til, at begge 

forbrydelser er fastlagt i og er strafbare i 

henhold til den venezuelanske straffelov 

og forfatningsloven mod organiseret 

kriminalitet og finansiering af terrorisme;  

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Situationen i Venezuela 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt D 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

D. der henviser til, at præsident Maduro 

også har bekendtgjort mærkelige 

påstande om udenlandske konspirationer, 

undergravende virksomhed og 

mordforsøg, der er blevet rapporteret af 

den nationale forvaltning ved flere 

lejligheder;  

D. der henviser til, at visse sektorer i 

Venezuela i de seneste måneder har ført 

økonomisk krig gennem prisstigninger, 

smuglervarer og lageraktiviteter; der 

henviser til, at regeringen i Den 

Bolivariske Republik Venezuela har 

fordømt "Operation Jericho", som er det 

seneste kupforsøg mod den demokratisk 

valgte regering, og som var planlagt til at 

skulle finde sted den 12. februar 2014 af 

den højreekstremistiske opposition og var 

finansieret og støttet af den amerikanske 

regering med støtte fra en række 

venezuelanske militære topembedsmænd; 

der henviser til, at kupforsøget ifølge 

oplysninger fra den venezuelanske 

regering havde en plan i fire etaper for at 

afsætte præsident Maduro, og at denne 

plan tog udgangspunkt i økonomisk 

krigsførelse og sluttede med et voldeligt 

militæroprør, hvor der skulle anvendes 

Tucano-krigsfly til at bombe strategiske 

mål, herunder regeringens centrale 

hovedkvarterer, bl.a. præsidentpalæet og 

forsvarsministeriet samt tv-kanalen 

Telesur; der henviser til, at dette skulle 

finde sted efter offentliggørelsen af et 

manifest, der krævede en "overgang" og 
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dannelsen af en provisorisk regering; der 

henviser til, at dette manifest blev 

undertegnet af oppositionsledere, bl.a. 

Antonio Ledezma, María Corina 

Machado og Leopoldo López;  

 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Situationen i Venezuela 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

1. udtrykker sin dybeste bekymring over 

den forværrede situation i Venezuela og 

fordømmer anvendelsen af vold over for 

demonstranterne; opfordrer de 

venezuelanske myndigheder til omgående 

at løslade Antonio Ledezma, Leopoldo 

López, Daniel Ceballos og alle fredelige 

demonstranter, studerende og 

oppositionsledere, der er fængslet 

vilkårligt for at udøve deres ret til 

ytringsfrihed og grundlæggende 

rettigheder i overensstemmelse med 

kravene fra adskillige FN-organisationer 

og internationale organisationer; 

opfordrer de venezuelanske myndigheder 

til at trække deres grundløse anklager 

mod dem tilbage;  

1. fordømmer på det kraftigste det seneste 

kupforsøg og volden fra højreorienterede 

og højreekstremistiske 

oppositionsgruppers side i Venezuela; 

beklager den permanente 

destabiliseringskampagne mod Den 

Bolivariske Republik Venezuela gennem 

voldshandlinger inden for en ramme 

svarende til det tidligere kupforsøg fra 

2002; beklager dybt tabet af menneskeliv 

og udtrykker sin dybe medfølelse med 

familierne til ofrene; opfordrer til, at de 

ansvarlige, der har begået eller anstiftet 

disse forbrydelser, bringes til ansvar for 

deres handlinger; udtrykker sin respekt 

for retssystemet i Den Bolivariske 

Republik Venezuela og afviser derfor 

enhver indblanding i de verserende 

retssager på nationalt plan;  

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Situationen i Venezuela 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 10 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

10. tilskynder Venezuelas regionale 

partnere, såsom UNASUR og 

Organisationen af Amerikanske Stater, til 

at åbne kanaler for dialog og forståelse 

mellem de stridende parter og for at sikre 

befolkningens sikkerhed og beskyttelse 

sammen med en tilbagevenden til ro og en 

almindelig hverdag i Venezuela; 

10. tilskynder Venezuelas regionale 

partnere, såsom UNASUR og 

Sammenslutningen af Latinamerikanske 

og Caribiske Stater (CELAC) til at åbne 

kanaler for dialog og forståelse mellem de 

stridende parter og for at sikre 

befolkningens sikkerhed og beskyttelse 

sammen med en tilbagevenden til ro og en 

almindelig hverdag i Venezuela; 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Situationen i Venezuela 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 9 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  9a. fordømmer stærkt de sanktioner, som 

USA indførte over for Venezuela i 

december 2014 i dets "Executive Order to 

implement and expand upon the 

Venezuela Defence of Human Rights and 

Civil Society Act of 2014", og roser den 

samstemmende reaktion fra UNASUR- og 

CELAC-landene mod disse sanktioner; 

beklager dybt USA's Executive Order af 

9. marts 2015, der inden for rammerne af 

en national nødplan erklærer Venezuela 

for at udgøre en trussel mod USA's 

nationale sikkerhed; mener, at målet med 

denne Executive Order er at undergrave 

Den Bolivariske Republik Venezuelas 

forfatningsmæssige og legitime regering; 

er overbevist om, at Venezuela ikke udgør 

nogen trussel mod et af dets nabolande 

eller mod andre lande;  

Or. en 

 

 


