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Grozījums Nr.  2 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Stāvoklis Venecuēlā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

A apsvērums 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

A. tā kā 2015. gada 19. februārī 
Karakasas Galvaspilsētas apgabala divreiz 
demokrātiski ievēlēto mēru un vienu no 
ilggadīgiem opozīcijas līderiem Antonio 
Ledezma patvaĜīgi aizturēja smagi bruĦoti 
Bolivāra Izlūkošanas dienesta (Sebin) 
virsnieki, kuri nespēja uzrādīt aresta 
orderi vai jebkādus pierādījumus par to, 
ka viĦš būtu izdarījis kādu pārkāpumu; tā 
kā pēc viĦa apcietināšanas Antonio 
Ledezma tika apsūdzēts par sazvērestību 
un dalību grupā nolūkā izdarīt 
noziedzīgus nodarījumus — tie ir 
noziegumi, par kuriem Venecuēlā 
pienākas ilgstošs cietumsods — un tika 
ieslodzīts Ramo Verde militārajā cietumā; 

A. tā kā Karakasas mērs Antonio 
Ledezma ir arestēts uz 
ăenerālprokuratūras izdota ordera 
pamata, apsūdzot viĦu par sazvērestību 
un iesaistīšanos noziedzīgā grupējumā 
saistībā ar viĦa iespējamo līdzdalību 
apvērsuma mēăinājumā pret likumīgi 
ievēlēto valdību; tā kā abi šie nodarījumi 
ir paredzēti un sodāmi saskaĦā ar 
Venecuēlas Kriminālkodeksu un 
Konstitucionālo likumu, kas vērsts pret 
organizēto noziedzību un teroristu 
finansēšanu;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Stāvoklis Venecuēlā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

D apsvērums 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

D. tā kā prezidents Nicolas Maduro arī ir 

piesaucis dīvainas ārzemju sazvērestības, 
destabilizācijas plānus un nogalināšanas 
mēăinājumus, par kuriem valsts 
administrācija ir ziĦojusi vairākkārt; 

D. tā kā dažos iepriekšējos mēnešos 

vairākās nozarēs Venecuēlā notika īsts 
ekonomisks karš, izmantojot cenu 
celšanu, kontrabandas preces un krājumu 
veidošanu; tā kā Venecuēlas Bolivāra 
Republikas valdība ir atmaskojusi 
operāciju „Jericho”, proti, nesenu valsts 
apvērsuma mēăinājumu, kas bija vērsts 
pret demokrātiski ievēlēto valdību, kuru 
galēji labējā opozīcija bija plānojusi veikt 
2014. gada 12. februārī un kuru finansēja 
un atbalstīja ASV valdība, palīdzot 
vairākām Venecuēlas augsta līmeĦa 
militārpersonām; tā ka saskaĦā ar 
informāciju, kas saĦemta no Venecuēlas 
valdības, apvērsuma mēăinājuma pamatā 
bija četru posmu plāns gāzt prezidentu 
N. Maduro, kurš paredzēja sākt ar 
ekonomisku karadarbību un beigt ar 
vardarbīgu militāru sacelšanos, kurā 
izmantotu Tucano kara lidmašīnas, lai 
bombardētu stratēăiskus mērėus, tostarp 
valdības galvenās mītnes, piemēram, 
prezidenta pili un aizsardzības ministriju, 
kā arī televīzijas kanāla „Telesur” ēku; tā 
kā bija plānots, ka šīs darbības notiktu 
pēc manifesta publicēšanas, ar kuru 
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aicinātu īstenot t. s. pāreju un pieprasītu 
izveidot pagaidu valdību; tā kā manifestu 
bija parakstījuši opozīcijas vadītāji, 
tostarp Antonio Ledezma, María Corina 
Machado un Leopoldo López;  
 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Stāvoklis Venecuēlā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. atkārtoti pauž nopietnas bažas par 
situācijas pasliktināšanos Venecuēlā un 
nosoda vardarbības izmantošanu pret 
protestētājiem; aicina Venecuēlas iestādes 
nekavējoties atbrīvot Antonio Ledezma, 
Leopoldo López, Daniel Ceballos un visus 
miermīlīgos protestētājus, studentus un 
opozīcijas līderus, kas patvaĜīgi aizturēti 
par to, ka īstenoja savas tiesības uz vārda 
brīvību un citas pamattiesības, ko 
pieprasa arī vairākas ANO struktūras un 
starptautiskās organizācijas; aicina 
Venecuēlas iestādes atsaukt viĦiem 
izvirzītās nepamatotās apsūdzības;  

1. asi nosoda neseno apvērsuma 

mēăinājumu un ar to saistīto vardarbību, 
ko rīko Venecuēlas labējā spārna un 
ekstrēmo labējo opozīcijas grupas; pauž 
nožēlu par pastāvīgu destabilizācijas 
kampaĦu pret Venecuēlas Bolivāra 
Republiku, īstenojot vardarbīgus 
pasākumus, kas notiek pēc līdzīgas 
shēmas kā iepriekšējā apvērsuma 
mēăinājumā 2002. gadā; pauž dziĜu 
nožēlu par to, ka iet bojā cilvēki un izsaka 
līdzjūtību upuru ăimenēm; aicina saukt 
pie atbildības visus, kuri vainojami 
noziegumos vai kūdīšanā uz tiem; izsaka 
atzinību Venēcijas Bolivāra Republikas 
tieslietu sistēmai un tāpēc noraida 
jebkādu iejaukšanos pašlaik notiekošajos 
valsts līmeĦa tiesu procesos;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Stāvoklis Venecuēlā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. mudina Venecuēlas reăionālos 
partnerus, piemēram, UNASUR un 
Amerikas valstu organizāciju, palīdzēt 
veidot kanālus, ar kuru palīdzību varētu 
notikt dialogs un veidotos saprašanās starp 
konfliktējošām pusēm, un lai tiktu 
nodrošināta sabiedrības drošība un 
aizsardzība, tādējādi veicinot miera un 
normālās kārtības atjaunošanu Venecuēlā; 

10. mudina Venecuēlas reăionālos 
partnerus, piemēram, UNASUR un 
LatīĦamerikas un Karību jūras reăiona 
valstu kopienu (CELAC), palīdzēt veidot 
kanālus, ar kuru palīdzību varētu notikt 
dialogs un veidotos saprašanās starp 
konfliktējošām pusēm, un lai tiktu 
nodrošināta sabiedrības drošība un 
aizsardzība, tādējādi veicinot miera un 
normālās kārtības atjaunošanu Venecuēlā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  6 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Stāvoklis Venecuēlā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

9.a punkts (jauns) 

 
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  9.a stingri noraida ASV 2014. gada 
decembrī pret Venecuēlu noteiktās 
sankcijas, kuru pamatā ir Izpildrīkojums 
par 2014. gada Cilvēktiesību aizsardzības 
un pilsoniskās sabiedrības akta 
īstenošanu un attiecināšanu uz 
Venecuēlu, un izsaka atzinību par 
UNASUR un CELAC vienprātīgo 
vēršanos pret šīm sankcijām; stingri 
nosoda ASV 2015. gada 9. marta 
Izpildrīkojumu, kurš valsts mēroga 
ārkārtas situācijas ietvaros nosaka 
Venecuēlu par draudu ASV nacionālajai 
drošībai; uzskata, ka šā rīkojuma mērėis 
ir graut Venecuēlas Bolivāra Republikas 
konstitucionālo un likumīgo valdību; 
pauž pārliecību, ka Venecuēla nerada 
nekādus draudus ne saviem kaimiĦiem, 
ne jebkādai citai valstij;  

Or. en 

 
 


