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Τροπολογία  2 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Κατάσταση στη Βενεζουέλα 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 
Φεβρουαρίου 2015, ο Antonio Ledezma, 
επανεκλεγείς µε δηµοκρατικές 
διαδικασίες ∆ήµαρχος του 
Μητροπολιτικού ∆ήµου του Καράκας και 
ένας από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, 
συνελήφθη αυθαιρέτως από πάνοπλους 
αξιωµατικούς της Μπολιβαριανής 
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών 
(SEBIN) χωρίς αυτοί να διαθέτουν 
ένταλµα σύλληψης ή οποιοδήποτε 
αποδεικτικό στοιχείο διάπραξης 
αδικήµατος εναντίον του· λαµβάνοντας 
υπόψη ότι, µετά την κράτησή του, 
απαγγέλθηκαν στον Antonio Ledezma οι 
κατηγορίες της συνοµωσίας και της 
συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, 
αδικήµατα που επισύρουν αυστηρές 
ποινές φυλάκισης στη Βενεζουέλα, και 
οδηγήθηκε στη στρατιωτική φυλακή του 
Ramo Verde· 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ∆ήµαρχος 
του Μητροπολιτικού ∆ήµου του Καράκας, 
Antonio Ledezma, έχει συλληφθεί µε 
ένταλµα της Γενικής Εισαγγελίας και 
κατηγορείται για συνωµοσία και 
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, 
λόγω της εικαζόµενης συµµετοχής του σε 
συνοµωσία εναντίον της εκλεγµένης 
κυβέρνησης· λαµβάνοντας υπόψη ότι τα 
δύο αυτά εγκλήµατα ορίζονται και 
τιµωρούνται βάσει του Ποινικού Κώδικα 
της Βενεζουέλας και του νόµου πλαισίου 
κατά του οργανωµένου εγκλήµατος και 
της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας·  
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Τροπολογία  3 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Κατάσταση στη Βενεζουέλα 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ∆ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 
Maduro έχει επίσης ανακοινώσει 
παράξενες εικαζόµενες ξένες συνοµωσίες, 
σχέδια αποσταθεροποίησης και 
απόπειρες δολοφονίας, επί των οποίων 
έχουν αναφερθεί επανειληµµένως οι 
υπηρεσίες της εθνικής διοίκησης·  

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι, τους 
τελευταίους µήνες, έχει κηρυχτεί 
οικονοµικός πόλεµος από ορισµένες 
κατευθύνσεις στη Βενεζουέλα µε 
αυξήσεις τιµών, λαθραία εµπορεύµατα 
και δράσεις αποθησαύρισης αγαθών· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της 
Μπολιβαριανής ∆ηµοκρατίας της 
Βενεζουέλας έχει καταγγείλει την 
«Επιχείρηση Ιεριχώ», δηλαδή την πλέον 
πρόσφατη απόπειρα πραξικοπήµατος 
κατά της δηµοκρατικά εκλεγµένης 
κυβέρνησης, προγραµµατισµένου για τις 
12 Φεβρουαρίου 2014 από την ακροδεξιά 
αντιπολίτευση και χρηµατοδοτούµενου 
και υποστηριζόµενου από την 
κυβέρνησης των ΗΠΑ, µε τη συνέργεια  
ορισµένων ανώτατων αξιωµατικών του 
στρατού της Βενεζουέλας· λαµβάνοντας 
υπόψη ότι, σύµφωνα µε πληροφορίες 
προερχόµενες από την κυβέρνηση της 
Βενεζουέλας, το επίδοξο πραξικόπηµα 
βασιζόταν σε σχέδιο τεσσάρων σταδίων 
για την ανατροπή του Προέδρου Maduro, 
το οποίο θα ξεκινούσε µε οικονοµικό 
πόλεµο και θα κατέληγε σε βίαιη 
στρατιωτική εξέγερση, µε χρήση 
πολεµικών αεροσκαφών Tucano για το 
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βοµβαρδισµό στρατηγικών στόχων που 
θα συµπεριλάµβαναν σηµαντικές 
κυβερνητικές εγκαταστάσεις, όπως το 
Προεδρικό Μέγαρο, το Υπουργείο Άµυνας 
και το τηλεοπτικό κανάλι Telesur· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι το πραξικόπηµα 
ήταν προγραµµατισµένο να 
πραγµατοποιηθεί µετά τη δηµοσίευση 
µανιφέστου µε το οποίο θα ζητείτο 
«µεταβατική περίοδος» και θα απαιτείτο 
ο σχηµατισµός προσωρινής κυβέρνησης· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι το µανιφέστο 
έφερε τις υπογραφές ηγετών της 
αντιπολίτευσης, µεταξύ των οποίων οι 
Antonio Ledezma, María Corina 
Machado και Leopoldo López·  
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Τροπολογία  4 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Κατάσταση στη Βενεζουέλα 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την 
επιδείνωση της κατάστασης στη 
Βενεζουέλα και καταδικάζει τη χρήση 
βίας εναντίον διαδηλωτών· ζητεί από τις 
αρχές της Βενεζουέλας να 
απελευθερώσουν άµεσα τους Antonio 
Ledezma, Leopoldo López, Daniel 
Ceballos και όλους τους ειρηνικούς 
διαδηλωτές, σπουδαστές και ηγέτες της 
αντιπολίτευσης που κρατούνται 
αυθαιρέτως διότι άσκησαν το δικαίωµά 
τους στην ελεύθερη έκφραση καθώς και 
τα υπόλοιπα θεµελιώδη δικαιώµατά τους, 
όπως απαιτούν διάφοροι φορείς των 
Ηνωµένων Εθνών και άλλοι διεθνείς 
οργανισµοί· καλεί τις αρχές της 
Βενεζουέλας να αποσύρουν τις αβάσιµες 
κατηγορίες εναντίον τους·  

1. καταδικάζει απερίφραστα την πλέον 
πρόσφατη απόπειρα πραξικοπήµατος και 
την σχετιζόµενη µε αυτήν βία των δεξιών 
και ακροδεξιών οµάδων της 
αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα· 
αποδοκιµάζει την διαρκή εκστρατεία 
αποσταθεροποίησης της Μπολιβαριανής 
∆ηµοκρατίας της Βενεζουέλας µέσω 
βιαιοπραγιών, σε ένα πλαίσιο παρόµοιο 
µε αυτό της απόπειρας πραξικοπήµατος 
του 2002· εκφράζει τη βαθειά λύπη του 
για τις απώλειες ανθρώπινων ζωών και 
απευθύνει τα συλλυπητήριά του στις 
οικογένειες των θυµάτων· ζητεί να 
κληθούν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις 
τους όσοι ευθύνονται για τη διάπραξη ή 
την υποκίνηση των εν λόγω εγκληµάτων· 
εκφράζει το σεβασµό του για το 
δικαστικό σύστηµα της Μπολιβαριανής 
∆ηµοκρατίας της Βενεζουέλας και, 
συνεπώς, απορρίπτει οποιαδήποτε 
παρέµβαση στις δικαστικές διαδικασίες 
που βρίσκονται σε εξέλιξη σε εθνικό 
επίπεδο·  

Or. en 



 

AM\1053698EL.rtf PE552.213v01-00 } 

 PE552.215v01-00 } 

 PE552.223v01-00 } 

 PE552.225v01-00 } RC1 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

11.3.2015  B8-0236/2015 }  

 B8-0238/2015 }  

 B8-0244/2015 }  

 B8-0246/2015 } RC1/Am. 5 

Τροπολογία  5 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Κατάσταση στη Βενεζουέλα 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 10 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

10. παροτρύνει τους περιφερειακούς 

εταίρους της Βενεζουέλας, όπως η 

UNASUR και ο Οργανισµός 
Αµερικανικών Κρατών, να διανοίξουν 
διαύλους διαλόγου και συνεννόησης 

µεταξύ των αντιµαχοµένων πλευρών και 

να συµβάλουν στην διασφάλιση της 

δηµόσιας ασφάλειας και προστασίας, από 

κοινού µε την επιστροφή στην ηρεµία και 

την οµαλότητα στη Βενεζουέλα· 

10. παροτρύνει τους περιφερειακούς 

εταίρους της Βενεζουέλας, όπως η 

UNASUR και η Κοινότητα των Κρατών 
της Λατινικής Αµερικής και της 
Καραϊβικής (CELAC), να διανοίξουν 
διαύλους διαλόγου και συνεννόησης 

µεταξύ των αντιµαχοµένων πλευρών και 

να συµβάλουν στην διασφάλιση της 

δηµόσιας ασφάλειας και προστασίας, από 

κοινού µε την επιστροφή στην ηρεµία και 

την οµαλότητα στη Βενεζουέλα· 
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Τροπολογία  6 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Κατάσταση στη Βενεζουέλα 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  9a. καταδικάζει απερίφραστα τις 
κυρώσεις που επέβαλαν εναντίον της 
Βενεζουέλας τον ∆εκέµβριο του 2014 οι 
Ηνωµένες Πολιτείες µέσω του 
Εκτελεστικού ∆ιατάγµατος για την 
εφαρµογή και επέκταση του Νόµου περί 
υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και της κοινωνίας των 
πολιτών στη Βενεζουέλα των ΗΠΑ, του 
2014· επαινεί την οµόφωνη αντίδραση 
των κρατών µελών της UNASUR και της 
CELAC εναντίον αυτών των κυρώσεων· 
εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το 
Εκτελεστικό ∆ιάταγµα των ΗΠΑ, της 9ης 
Μαρτίου 2015, µε το οποίο κηρύσσεται η 
Βενεζουέλα, στο πλαίσιο της εθνικής 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, απειλή 
κατά της εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ·  
εκτιµά ότι σκοπός του εν λόγω 
∆ιατάγµατος είναι η υπονόµευση της 
συνταγµατικής και νόµιµης κυβέρνησης 
της Μπολιβαριανής Κυβέρνησης της 
Βενεζουέλας· εκφράζει την πεποίθησή 
του ότι η Βενεζουέλα δεν συνιστά κανενός 
είδους απειλή για κανένα από τα όµορά 
της κράτη ή για οποιαδήποτε άλλη χώρα·  
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