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Tarkistus  2 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Venezuelan tilanteesta 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. toteaa, että 19. helmikuuta 2015 

Venezuelan tiedustelupalvelun (Sebin) 

raskaasti aseistetut edustajat pidättivät 

mielivaltaisesti kahdesti virkaansa 

demokraattisesti valitun Caracasin 

pormestarin ja oppositiojohtajan Antonio 

Ledezman ilman pidätysmääräystä tai 

todisteita rikoksen tekemisestä; ottaa 

huomioon, että pidätyksensä jälkeen 

Antonio Ledezma on asetettu syytteeseen 

salaliitosta ja vehkeilystä, joista 

Venezuelassa seuraa ankaria 

vankeusrangaistuksia, ja hän istuu 

vangittuna Ramo Verden 

sotilasvankilassa; 

A. ottaa huomioon, että Caracasin 

suurkaupunkialueen pormestari Antonio 

Ledezma pidätettiin yleisen syyttäjän 

viraston annettua pidätysmääräyksen ja 

että häntä syytetään salaliitosta ja 

liittoutumisesta rikollisessa 

tarkoituksessa, koska hän väitetysti on 

osallisena vallankaappaussuunnitelmassa 

vaaleilla valittua hallitusta vastaan; ottaa 

huomioon, että nämä molemmat rikokset 

on määritelty ja niistä on määrätty 

rangaistuksia Venezuelan rikoslaissa ja 

järjestäytynyttä rikollisuutta sekä 

terrorismin rahoittamista koskevassa 

orgaanisessa laissa;  

Or. en 
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Tarkistus  3 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Venezuelan tilanteesta 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. ottaa huomioon, että presidentti 

Maduro on ilmoittanut myös väitetyistä 

ulkomaisista salaliitoista, 

horjuttamissuunnitelmista ja 

murhayrityksistä, joita hallitus on tuonut 

julki useaan otteeseen; 

D. ottaa huomioon, että viime kuukausina 

tietyt tahot ovat käyneet taloudellista sotaa 

Venezuelassa käyttäen välineinä hintojen 

korottamista, salakuljetusta ja 

hamstrausta; ottaa huomioon, että 

Venezuelan bolivariaanisen tasavallan 

hallitus on paljastanut ”operaatio 

Jerikon” eli viimeisimmän 

vallankaappausyrityksen demokraattisesti 

valittua hallitusta vastaan, jonka 

äärioikeistolainen oppositio suunnitteli 

toteuttavansa 12. helmikuuta 2015 

Yhdysvaltain hallituksen rahoittamana ja 

tukemana sekä eräiden venezuelalaisten 

korkea-arvoisten upseerien avustamana; 

ottaa huomioon, että Venezuelan 

hallituksen antamien tietojen mukaan 

vallankaappausyritys perustui 

nelivaiheiseen suunnitelmaan presidentti 

Maduron syrjäyttämiseksi alkaen 

taloudellisesta sodankäynnistä ja päättyen 

väkivaltaiseen sotilaiden kapinaan, jossa 

käytettäisiin Tucano-hävittäjiä 

pommittamaan strategisia kohteita, 

mukaan lukien hallituksen tärkeimmät 

rakennukset, kuten presidentinpalatsi ja 

puolustusministeriö, sekä Telesur-

televisiokanava; ottaa huomioon, että 



 

AM\1053698FI.doc PE552.213v01-00 } 

 PE552.215v01-00 } 

 PE552.223v01-00 } 

 PE552.225v01-00 } RC1 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

tämä oli tarkoitus tehdä sen jälkeen, kun 

on julkaistu manifesti, jossa kehotetaan 

aloittamaan ”siirtyminen” ja vaaditaan 

väliaikaisen hallituksen muodostamista; 

ottaa huomioon, että tämän manifestin 

olivat allekirjoittaneet oppositiojohtajat, 

kuten Antonio Ledezma, María Corina 

Machado ja Leopoldo López;  

Or. en 
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Tarkistus  4 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Venezuelan tilanteesta 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. toteaa jälleen olevansa erittäin 

huolestunut Venezuelan tilanteen 

pahenemisesta ja tuomitsee väkivallan 

käytön mielenosoittajia vastaan; kehottaa 

monien YK:n elinten ja kansainvälisten 

järjestöjen tapaan Venezuelan 

viranomaisia vapauttamaan välittömästi 

Antonio Ledezman, Leopoldo Lópezin, 

Daniel Ceballosin ja kaikki 

rauhanomaiset mielenosoittajat, 

opiskelijat ja oppositiojohtajat, jotka ovat 

mielivaltaisesti vangittuina, koska he ovat 

pitäneet kiinni oikeudestaan 

ilmaisunvapauteen ja perusoikeuksiinsa; 

kehottaa Venezuelan viranomaisia 

vetämään pois perättömät syytteet heitä 

vastaan; 

1. tuomitsee jyrkästi äskettäisen 

vallankaappausyrityksen ja oikeistolaisten 

ja äärioikeistolaisten oppositioryhmien 

sen yhteydessä harjoittaman väkivallan 

Venezuelassa; pitää valitettavana 

Venezuelan bolivariaaniseen tasavaltaan 

kohdistettua horjuttamiskampanjaa, jossa 

käytetään väkivaltaa samankaltaisissa 

puitteissa kuin aiemmassa 

vallankaappausyrityksessä vuonna 2002; 

pahoittelee syvästi ihmishenkien 

menetyksiä ja ilmaisee surunvalittelunsa 

uhrien omaisille; vaatii saattamaan 

näiden rikosten tekijät ja niihin yllyttäneet 

vastuuseen teoistaan; ilmaisee 

kunnioituksensa Venezuelan 

bolivariaanisen tasavallan 

oikeuslaitokselle ja pitää siksi vääränä 

kaikkea puuttumista meneillään oleviin 

valtakunnallisen tason 

oikeudenkäynteihin;  

Or. en 
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Tarkistus  5 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Venezuelan tilanteesta 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. kannustaa Venezuelan alueellisia 

kumppaneita, kuten UNASURia ja 

Amerikan valtioiden järjestöä avaamaan 

keskusteluyhteyksiä ja lisäämään 

yhteisymmärrystä vastakkaisten leirien 

välillä ja takaamaan yleisen turvallisuuden 

ja kansalaisten suojelun sekä Venezuelan 

palaamisen rauhalliseen normaalitilaan; 

10. kannustaa Venezuelan alueellisia 

kumppaneita, kuten UNASURia ja 

Latinalaisen Amerikan ja Karibian 

valtioiden yhteisöä (CELAC) avaamaan 

keskusteluyhteyksiä ja lisäämään 

yhteisymmärrystä vastakkaisten leirien 

välillä ja takaamaan yleisen turvallisuuden 

ja kansalaisten suojelun sekä Venezuelan 

palaamisen rauhalliseen normaalitilaan; 

Or. en 
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Tarkistus  6 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Venezuelan tilanteesta 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  9 a. tuomitsee jyrkästi Yhdysvaltain 

joulukuussa 2014 Venezuelaan 

kohdistamat pakotteet, joiden perusteena 

on ”asetus, jolla pannaan täytäntöön ja 

ulotetaan Venezuelaan vuonna 2014 

säädetty ihmisoikeuksia ja 

kansalaisyhteiskuntaa koskeva laki”, 

perusteella , ja kiittää UNASURin ja 

CELACin jäsenmaiden yksimielistä 

kannanottoa näitä pakotteita vastaan; 

pitää erittäin valitettavana Yhdysvaltain 

9. maaliskuuta 2015 antamaa asetusta, 

jolla julistetaan kansalliseen hätätilaan 

vedoten Venezuela uhkaksi Yhdysvaltain 

kansalliselle turvallisuudelle; katsoo, että 

asetuksen tarkoituksena on Venezuelan 

bolivariaanisen tasavallan 

perustuslaillisen ja legitiimin hallituksen 

horjuttaminen; on vakuuttunut, että 

Venezuela ei ole uhka yhdellekään 

naapurilleen eikä millekään muulle 

maalle;  

Or. en 

 

 


