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Alteração  2 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Situação na Venezuela 

Proposta de resolução comum 

Considerando A 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

A. Considerando que, a 19 de fevereiro de 

2015, Antonio Ledezma, 

democraticamente eleito, por duas vezes, 

Presidente da Câmara da área 

metropolitana de Caracas e um dos 

líderes da oposição, foi detido 

arbitrariamente por agentes fortemente 

armados do Serviço Bolivariano de 

Informações (Sebin), sem qualquer 

mandado de detenção ou quaisquer 

elementos de prova da prática de um 

crime;  que, após a sua detenção, Antonio 

Ledezma foi acusado de conspiração e 

associação criminosa, infrações puníveis 

com penas de prisão pesadas na 

Venezuela, tendo sido detido no presídio 

militar de Ramo Verde; 

A. Considerando que o Presidente da 

Câmara de Caracas, Antonio Ledezma, 

foi detido na sequência da emissão de um 

mandado de detenção pela Procuradoria-

Geral da República, sendo acusado de 

conspiração e associação criminosa pelo 

seu alegado envolvimento num golpe 

contra o governo eleito; que ambos os 

crimes são definidos e sancionados no 

Código Penal venezuelano e na lei 

orgânica contra a criminalidade 

organizada e o financiamento do 

terrorismo;  

Or. en 



 

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

 PE552.215v01-00 } 

 PE552.223v01-00 } 

 PE552.225v01-00 } RC1 

PT Unida na diversidade PT 

 

11.3.2015  B8-0236/2015 }  

 B8-0238/2015 }  

 B8-0244/2015 }  

 B8-0246/2015 } RC1/Am. 3 

Alteração  3 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Situação na Venezuela 

Proposta de resolução comum 

Considerando D 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

D. Considerando que o Presidente 

Maduro anunciou igualmente alegadas 

estranhas conspirações estrangeiras, 

planos de desestabilização e tentativas de 

assassinato, denunciados em várias 

ocasiões pela administração nacional; 

D. Considerando que alguns setores da 

Venezuela têm conduzido uma guerra 

económica nos últimos meses, através do 

aumento dos preços, do contrabando de 

mercadorias e de atividades de 

armazenamento; que o Governo da 

República Bolivariana da Venezuela 

denunciou a «operação Jericó», ou seja, a 

última tentativa de golpe de Estado contra 

o governo democraticamente eleito 

planeada pela oposição da extrema-direita 

para 12 de fevereiro de 2014, com o 

financiamento e apoio do Governo norte-

americano, bem como com o apoio de 

vários altos oficiais do exército 

venezuelano; considerando que, segundo 

informações prestadas pelo Governo 

venezuelano, a tentativa de golpe de 

Estado baseava-se num plano em quatro 

etapas para a destituição do Presidente 

Maduro, começando com a guerra 

económica e acabando com uma violenta 

insurreição militar que visava o 

bombardeamento de alvos estratégicos 

com aviões de guerra Tucano, 

nomeadamente algumas das principais 

instalações do governo, como o Palácio 

Presidencial, o Ministério da Defesa e o 
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canal de televisão Telesur; que estes 

acontecimentos deveriam ter ocorrido 

após a publicação de um manifesto 

apelando a uma transição e à constituição 

de um governo provisório; que este 

manifesto foi assinado por líderes da 

oposição, como Antonio Ledezma, María 

Corina Machado e Leopoldo López;  

 

Or. en 
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Alteração  4 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Situação na Venezuela 

Proposta de resolução comum 

N.º 1 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

1. Manifesta-se profundamente 

preocupado com a deterioração da 

situação na Venezuela e o uso da 

violência contra os manifestantes;  

solicita às autoridades venezuelanas a 

libertação imediata de Antonio Ledezma, 

Leopoldo López, Daniel Ceballos e todos 

os manifestantes pacíficos, estudantes e 

líderes da oposição arbitrariamente 

detidos por exercerem o seu direito à 

liberdade de expressão e ao exercício dos 

direitos fundamentais em conformidade 

com as exigências formuladas por várias 

organizações das Nações Unidas e outras 

organizações internacionais; exorta as 

autoridades venezuelanas a retirarem as 

acusações infundadas que foram contra 

eles formuladas;  

1. Condena veementemente a última 

tentativa de golpe de Estado e a violência 

conexa por parte de grupos de direita e de 

extrema-direita na Venezuela; deplora a 

campanha de desestabilização contínua 

contra a República Bolivariana da 

Venezuela através de atos de violência 

cometidos num quadro semelhante ao da 

anterior tentativa de golpe de Estado de 

2002; manifesta a sua profunda 

consternação com a perda de vidas e 

expressa as suas sinceras condolências às 

famílias das vítimas; insta à 

responsabilização de quem cometeu ou 

instigou os crimes; expressa o seu respeito 

pelo sistema judicial da República 

Bolivariana da Venezuela, rejeitando, por 

conseguinte, qualquer interferência nos 

processos judiciais em curso a nível 

nacional;  

Or. en 
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Alteração  5 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Situação na Venezuela 

Proposta de resolução comum 

N.º 10 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

10. Incentiva os parceiros regionais da 

Venezuela, como a UNASUL e a 

Organização dos Estados Americanos, a 

abrir vias de diálogo e de entendimento 

entre as partes em conflito e a garantir a 

segurança e a proteção dos cidadãos, 

juntamente com o incentivo ao regresso à 

calma e à normalidade na Venezuela; 

10. Incentiva os parceiros regionais da 

Venezuela, como a UNASUL e a 

Comunidade de Estados Latino-

Americanos e Caribenhos (CELAC), a 

abrir vias de diálogo e de entendimento 

entre as partes em conflito e a garantir a 

segurança e a proteção dos cidadãos, 

juntamente com o incentivo ao regresso à 

calma e à normalidade na Venezuela; 

Or. en 
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Alteração  6 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Situação na Venezuela 

Proposta de resolução comum 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

  9-A. Rejeita veementemente as sanções 

aplicadas pelos Estados Unidos contra a 

Venezuela em dezembro de 2014 , por via 

da sua «Ordem de execução para aplicar 

e estender à Venezuela a Lei de Defesa 

dos Direitos Humanos e da Sociedade 

Civil de 2014», e saúda a reação unânime 

da UNASUL e dos países da CELAC 

contra essas sanções; lamenta 

profundamente a ordem de execução dos 

Estados Unidos, de 9 de março de 2015, 

que, no quadro do processo nacional de 

emergência, declara a Venezuela como 

sendo uma ameaça para a segurança 

nacional dos Estados Unidos;   considera 

que o objetivo desta decisão consiste em 

pôr em causa o direito constitucional e o 

Governo legítimo da República 

Bolivariana da Venezuela;   Manifesta a 

sua convicção de que a Venezuela não 

representa qualquer ameaça para 

nenhum dos seus vizinhos ou para 

qualquer outro país;  

Or. en 

 

 


