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Poprawka  2 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Sytuacja w Wenezueli 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, Ŝe w dniu 19 lutego 

2015 r. Antonio Ledezma, dwukrotnie 

demokratycznie wybrany na burmistrza 

dystryktu metropolitalnego Caracas i 

naleŜący do przywódców opozycji, został 

arbitralnie zatrzymany przez silnie 

uzbrojonych funkcjonariuszy 

boliwariańskich słuŜb wywiadu (SEBIN), 

którzy nie przedstawili nakazu 

aresztowania ani jakichkolwiek dowodów, 

Ŝe zatrzymany popełnił przestępstwo; 

mając na uwadze, Ŝe po zatrzymaniu 

Antonio Ledezma został oskarŜony o 

udział w spisku i związku przestępczym, 

przestępstwa karane w Wenezueli 

wieloletnimi wyrokami więzienia, oraz 

osadzony w więzieniu wojskowym Ramo 

Verde; 

A. mając na uwadze, Ŝe burmistrz 

Caracas Antonio Ledezma został 

aresztowany na podstawie nakazu 

wydanego przez prokuraturę generalną i 

postawiono mu zarzuty udziału w spisku i 

związku przestępczym, poniewaŜ jakoby 

brał udział w spisku przeciwko 

wybranemu rządowi; mając na uwadze, Ŝe 

oba te przestępstwa są zdefiniowane jako 

podlegające karze w wenezuelskim 

kodeksie karnym oraz ustawie organicznej 

w sprawie walki z przestępczością 

zorganizowaną i finansowanie 

terroryzmu;  

Or. en 
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Poprawka  3 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Sytuacja w Wenezueli 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, Ŝe prezydent Nicolás 

Maduro informował równieŜ o 

dziwacznych rzekomych spiskach 

zawiązywanych za granicą, planach 

destabilizacji i próbach zabójstwa, o 

których niejednokrotnie wspominały 

krajowe organy administracji; 

D. mając na uwadze, Ŝe niektóre grupy 

społeczne w Wenezueli prowadzą w 

ostatnich miesiącach wojnę gospodarczą 

obejmującą podwyŜki cen, przemyt 

towarów i magazynowanie zasobów; 

mając na uwadze, Ŝe rząd Boliwariańskiej 

Republiki Wenezueli potępił „Operację 

Jerycho”, tzn. ostatnią próbę zamachu na 

demokratycznie wybrany rząd, 

planowanego na 12 lutego 2014 r. przez 

skrajnie prawicową opozycję oraz 

finansowanego i popieranego przez rząd 

USA przy poparciu części wysokich 

oficerów wojska Wenezueli; mając na 

uwadze, Ŝe według informacji 

przedstawionych przez rząd Wenezueli 

próba zamachu opierała się na 

czterostopniowym planie odsuwania 

prezydenta Nicolása Maduro, począwszy 

od wojny gospodarczej, a skończywszy na 

rewolcie wojskowej z uŜyciem siły i z 

wykorzystaniem samolotów bojowych 

Tucano do zbombardowania 

strategicznych celów, w tym kluczowych 

budynków rządowych, np. pałacu 

prezydenckiego, ministerstwa obrony i 

kanału telewizji Telesur; mając na 

uwadze, Ŝe według planu miało do tego 
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dojść po opublikowaniu manifestu 

zawierającego wezwanie do „przemian” i 

Ŝądanie utworzenia rządu tymczasowego; 

mając na uwadze, Ŝe manifest ten 

podpisali przywódcy opozycji, w tym 

Antonio Ledezma, María Corina 

Machado i Leopoldo López;  

 

Or. en 



 

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

 PE552.215v01-00 } 

 PE552.223v01-00 } 

 PE552.225v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

11.3.2015  B8-0236/2015 }  

 B8-0238/2015 }  

 B8-0244/2015 }  

 B8-0246/2015 } RC1/Am. 4 

Poprawka  4 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Sytuacja w Wenezueli 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

1. ponownie wyraŜa głębokie 

zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją 

w Wenezueli i potępia uŜycie przemocy 

wobec protestujących; wzywa władze 

Wenezueli do natychmiastowego 

uwolnienia Antonia Ledezmy, Leopolda 

Lópeza, Daniela Ceballosa i wszystkich 

uczestników pokojowych demonstracji, 

studentów i liderów opozycji arbitralnie 

przetrzymywanych za wykonywanie prawa 

do wolności słowa i przynaleŜnych im 

praw podstawowych, zgodnie z Ŝądaniami 

róŜnych organów ONZ i organizacji 

międzynarodowych; wzywa władze 

Wenezueli do wycofania bezpodstawnych 

oskarŜeń wobec tych osób;  

1. zdecydowanie potępia ostatnią próbę 

zamachu i związane z nią akty przemocy 

ze strony prawicowych i skrajnie 

prawicowych grup opozycji w Wenezueli; 

ubolewa z powodu ciągłej kampanii 

destabilizacyjnej wymierzonej w 

Boliwariańską Republikę Wenezueli, a 

przyjmującej postać aktów przemocy, do 

których dochodzi w okolicznościach 

przypominających poprzednią próbę 

zamachu stanu z 2002 r.; głęboko 

ubolewa z powodu ofiar śmiertelnych i 

składa wyrazy współczucia rodzinom 

ofiar; apeluje o postawienie przed sądem 

osób odpowiedzialnych za popełnienie 

zbrodni lub podŜeganie do nich; składa 

wyrazy szacunku wymiarowi 

sprawiedliwości Boliwariańskiej 

Republiki Wenezueli i odrzuca wszelkie 

ingerencje w bieŜące procesy sądowe na 

szczeblu krajowym;  

Or. en 



 

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

 PE552.215v01-00 } 

 PE552.223v01-00 } 

 PE552.225v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

11.3.2015  B8-0236/2015 }  

 B8-0238/2015 }  

 B8-0244/2015 }  

 B8-0246/2015 } RC1/Am. 5 

Poprawka  5 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Sytuacja w Wenezueli 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

10. zachęca regionalnych partnerów 

Wenezueli, np. Unię Narodów 

Południowoamerykańskich i Organizację 

Państw Amerykańskich, do utworzenia 

kanałów dialogu i porozumienia między 

stronami konfliktu oraz do 

zagwarantowania bezpieczeństwa 

publicznego i ochrony oraz przywrócenia 

spokoju i normalności w Wenezueli; 

10. zachęca regionalnych partnerów 

Wenezueli, np. Unię Narodów 

Południowoamerykańskich i Wspólnotę 

Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów 

(CELAC), do utworzenia kanałów dialogu 

i porozumienia między stronami konfliktu 

oraz do zagwarantowania bezpieczeństwa 

publicznego i ochrony oraz przywrócenia 

spokoju i normalności w Wenezueli; 

Or. en 
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Poprawka  6 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Sytuacja w Wenezueli 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  9a. zdecydowanie odrzuca sankcje 

nałoŜone na Wenezuelę przez USA w 

grudniu 2014 r. na mocy dekretu w 

sprawie wdroŜenia i rozszerzenia na 

Wenezuelę ustawy z 2014 r. dotyczącej 

obrony praw człowieka i społeczeństwa 

obywatelskiego, a takŜe z uznaniem 

przyjmuje jednogłośną reakcję krajów 

Unii Narodów Południowoamerykańskich 

i Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i 

Karaibów, sprzeciwiających się tym 

sankcjom; głęboko ubolewa z powodu 

przyjęcia przez USA dekretu z dnia 9 

marca 2015 r., w którym, w ramach 

środków podejmowanych w sytuacjach 

nagłych, uznano Wenezuelę za zagroŜenie 

dla bezpieczeństwa narodowego USA; 

uwaŜa, Ŝe dekret ten ma zaszkodzić 

konstytucyjnemu i legalnemu rządowi 

Boliwariańskiej Republiki Wenezueli; jest 

przekonany, Ŝe Wenezuela nie stanowi 

zagroŜenia dla Ŝadnego z jej sąsiadów ani 

dla Ŝadnego innego państwa;  

Or. en 

 

 


