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Muudatusettepanek  2 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Olukord Venezuelas 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et 19. veebruaril 2015 
pidasid Bolívari luureteenistuse (Sebin) 
relvastatud töötajad meelevaldselt kinni 
kahel korral demokraatlikult ametisse 
valitud Caracase pealinnapiirkonna 
linnapea ja ühe juhtivatest 
opositsioonipoliitikutest Antonio Ledezma, 
ilma et oleksid esitanud 
vahistamismäärust või mingeid tõendeid 
tema seaduserikkumise kohta; arvestades, 
et pärast vahistamist esitati Antonio 
Ledezmale süüdistus vandenõus ja 
kuritegelikku ühendusse kuulumises, 
milliste kuritegude eest nähakse 
Venezuelas ette pikad vanglakaristused, 
ning suleti ta Ramo Verde 
sõjaväevanglasse; 

A. arvestades, et Caracase linnapea 
Antonio Ledezma vahistati prokuratuuri 
vahistamismääruse alusel ning teda 
süüdistatakse vandenõus ja kuritegelikku 
ühendusse kuulumises tema väidetava 
osalemise pärast seadusliku valitsuse 
vastastes salasepitsustes; arvestades, et 
mõlemad kuriteod on Venezuela 
kriminaalkoodeksis ning organiseeritud 
kuritegevuse ja terrorismi rahastamise 
vastases alusseaduses määratletud 
kuriteona ja karistatavad;  
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Muudatusettepanek  3 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Olukord Venezuelas 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et president Maduro on 
teatanud ka väidetavatest veidratest 
välisriikide vandenõudest, 
destabiliseerimiskavadest ja 
mõrvakatsetest, nagu riigi juhtkond on 
korduvalt kuulutanud; 

D. arvestades, et mõned Venezuela 
sektorid on viimastel kuudel pidanud 
majandussõda hinnatõusude, salakauba 
ja laovarude suurendamise abil; 
arvestades, et Venezuela Bolívari 
Vabariigi valitsus on hukka mõistnud 
„Operatsioon Jericho”, st hiliseima 
riigipöördekatse demokraatlikult valitud 
valitsuse vastu, mille paremäärmuslik 
opositsioon oli kavandanud 12. 
veebruariks 2014 ning mida USA valitsus 
mitme Venezuela kõrge sõjaväelase abiga 
rahastas ja toetas; arvestades, et 
Venezuela valitsuse teatel põhines 
riigipöördekatse neljaetapilisel kaval 
president Maduro tagandamiseks, mis pidi 
algama majandussõjaga ja lõppema 
vägivaldse sõjaväemässuga, kus oleks 
Tucano sõjalennukitelt pommitatud 
strateegilisi sihtmärke, sh tähtsamaid 
valitsushooneid, näiteks presidendipaleed, 
kaitseministeeriumit ja Telesuri 
telejaama; arvestades, et see pidi toimuma 
pärast manifesti avaldamist, milles oleks 
nõutud nn üleminekut ja ajutise valitsuse 
moodustamist; arvestades, et sellele 
manifestile kirjutasid alla 
opositsioonijuhid, teiste hulgas Antonio 
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Ledezma, María Corina Machado ja 
Leopoldo López;  
 

Or. en 
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Muudatusettepanek  4 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Olukord Venezuelas 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

1. väljendab taas sügavat muret olukorra 
halvenemise pärast Venezuelas ja mõistab 
hukka meeleavaldajate suhtes vägivalla 
kasutamise; kutsub Venezuela ametivõime 
üles vastavalt mitmete ÜRO asutuste ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
nõudmistele viivitamata vabastama 
Antonio Ledezma, Leopoldo Lópezi, 
Daniel Ceballose ning kõik rahumeelsed 
meeleavaldajad, üliõpilased ja 
opositsiooniliidrid, keda peetakse 
meelevaldselt kinni oma sõnavabaduse ja 
põhiõiguste kasutamise eest; kutsub 
Venezuela ametivõime üles tühistama 
neile isikutele esitatud alusetud 
süüdistused;  

1. mõistab karmilt hukka viimase 
riigipöördekatse ja sellega seotud 
parempoolsete ja paremäärmuslike 
opositsioonirühmituste vägivalla 
Venezuelas; taunib pidevat kampaaniat 
Venezuela Bolívari Vabariigi 
destabiliseerimiseks vägivallaaktide 
kaudu, mis pannakse toime eelmise, 2002. 
aasta riigipöördekatsega sarnanevas 
raamistikus; väljendab sügavat kahetsust 
surmajuhtumite pärast ja avaldab 
kaastunnet ohvrite perekondadele; nõuab, 
et asjaomaste kuritegude toimepanijad või 
neile kuritegudele õhutajad võetaks oma 
tegude eest vastutusele; avaldab austust 
Venezuela Bolívari Vabariigi 
kohtusüsteemile ning on seetõttu vastu 
mis tahes riiklikule sekkumisele 
käimasolevatesse kohtumenetlustesse;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  5 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Olukord Venezuelas 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 10 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

10. õhutab selliseid Venezuela 

piirkondlikke partnereid nagu Lõuna-

Ameerika Riikide Liit (UNASUR) ja 

Ameerika Riikide Organisatsioon avama 

kanalid konflikti osapoolte vaheliseks 

dialoogiks ja üksteisemõistmiseks ning 

tagama Venezuelas avaliku julgeoleku ja 

kaitse koos naasmisega tavapärase rahuliku 

elu juurde; 

10. õhutab selliseid Venezuela 

piirkondlikke partnereid nagu Lõuna-

Ameerika Riikide Liit (UNASUR) ja 

Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide 
Ühendus (CELAC) avama kanalid 

konflikti osapoolte vaheliseks dialoogiks ja 

üksteisemõistmiseks ning tagama 

Venezuelas avaliku julgeoleku ja kaitse 

koos naasmisega tavapärase rahuliku elu 

juurde; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  6 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Olukord Venezuelas 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 9 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  9 a. taunib otsustavalt sanktsioone, mille 
Ameerika Ühendriigid kehtestasid 
Venezuela vastu 2014. aasta detsembris 
2014. aasta Venezuela inimõiguste kaitse 
ja kodanikuühiskonna seaduse 
rakendamise ja laiendamise korraldusega, 
ning tunnustab UNASURi ja CELACi 
riikide üksmeelset vastuseisu neile 
sanktsioonidele; mõistab otsustavalt 
hukka USA 9. märtsi 2015. aasta 
korralduse, milles riikliku eriolukorra 
raames väidetakse, et Venezuela ohustab 
USA rahvuslikku julgeolekut; on 
seisukohal, et nimetatud korralduse 
eesmärk on Venezuela Bolivari Vabariigi 
põhiseadusliku ja õiguspärase valitsuse 
nõrgestamine; on veendunud, et 
Venezuela ei ohusta ei ühtegi oma naabrit 
ega ka ühtegi teist riiki;  

Or. en 

 

 


