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Amendamentul 2 
Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE 
Situația din Venezuela 

Propunere comună de rezoluție 
Considerentul A 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât la 19 februarie 2015 Antonio 
Ledezma, ales democratic de două ori 
primar al districtului metropolitan al 
orașului Caracas și unul dintre liderii 
opoziției, a fost deținut în mod arbitrar de 
agenți puternic înarmați ai Serviciului 
Bolivarian de Informații (Sebin), fără ca 
aceștia să furnizeze un mandat de 
arestare și dovezi cu privire la săvârșirea 
vreunei infracțiuni; întrucât, în urma 
detenției, Antonio Ledezma a fost acuzat 
de conspirație și asociere în vederea 
comiterii de infracțiuni pasibile de 
pedepse aspre cu închisoarea în 
Venezuela și încarcerat în închisoarea 
militară Ramo Verde; 

A. întrucât primarul orașului Caracas, 
Antonio Ledezma, a fost arestat în temeiul 
mandatului de arestare emis de Parchetul 
General și învinuit de conspirație și 
constituire de grup infracțional pentru 
presupusa sa implicare în complot 
împotriva guvernului ales; întrucât 
ambele infracțiuni sunt prevăzute și 
incriminate în Codul Penal venezuelan și 
în legea organică de combatere a crimei 
organizate și a finanțării terorismului;  

Or. en 



 

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

 PE552.215v01-00 } 

 PE552.223v01-00 } 
 PE552.225v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

 
11.3.2015  B8-0236/2015 }  
 B8-0238/2015 }  

 B8-0244/2015 }  
 B8-0246/2015 } RC1/Am. 3 

Amendamentul 3 
Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE 
Situația din Venezuela 

Propunere comună de rezoluție 
Considerentul D 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât președintele Maduro a vorbit, 
de asemenea, despre existența unor bizare 
presupuse conspirații străine, planuri de 
destabilizare și tentative de asasinat, 
raportate cu diverse ocazii de către 
administrația națională; 

D. întrucât, în ultimele luni, unele 
sectoare duc un război economic în 
Venezuela, prin creșteri ale prețurilor, 
produse de contrabandă și activități de 
acumulare; întrucât guvernul Republicii 
Bolivariene a Venezuelei a denunțat 
„Operațiunea Jericho”, adică ultima 
tentativă de lovitură de stat împotriva 
guvernului ales în mod democratic, 
plănuită pentru 12 februarie 2014 de 
opoziția de extremă dreaptă, finanțată și 
sprijinită de guvernul SUA, cu susținerea 
unor ofițeri de rang înalt ai armatei 
Venezuelei; întrucât, potrivit informațiilor 
oferite de guvernul Venezuelei, tentativa 
de lovitură de stat avea la bază un plan în 
patru etape pentru înlăturarea 
președintelui Maduro, începând cu un 
război economic și finalizându-se cu o 
revoltă militară violentă, cu utilizarea de 
avioane de război Tucano pentru a 
bombarda obiective strategice, printre 
care sedii esențiale ale guvernului, cum ar 
fi Palatul Prezidențial, Ministerul 
Apărării și canalul de televiziune Telesur; 
întrucât aceasta era planificată să aibă 
loc după publicarea unui manifest prin 
care se solicita o „tranziție” și formarea 
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unui guvern provizoriu; întrucât acest 
manifest a fost semnat de lideri ai 
opoziției, printre care Antonio Ledezma, 
María Corina Machado și Leopoldo 
López;  
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Amendamentul 4 
Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE 
Situația din Venezuela 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 1 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

1. reamintește profunda sa preocupare cu 
privire la deteriorarea situației din 
Venezuela și condamnă utilizarea 
violenței împotriva protestatarilor; invită 
autoritățile venezuelane să-i elibereze 
imediat pe Antonio Ledezma, Leopoldo 
López, Daniel Ceballos și toți protestatarii 
pașnici, studenții și liderii de opoziție 
deținuți în mod arbitrar pentru a-și fi 
exercitat dreptul la libertatea de 
exprimare și alte drepturi fundamentale, 
în conformitate cu cererile mai multor 
organisme ale ONU și organizații 
internaționale; invită autoritățile 
venezuelane să retragă acuzațiile 
nefondate împotriva acestora;  

1. condamnă ferm ultima tentativă de 
lovitură de stat și violențele colaterale 
declanșate de grupurile de opoziție de 
dreapta și extremă-dreaptă din 
Venezuela; deplânge campania 
permanentă de destabilizare împotriva 
Republicii Bolivariene a Venezuelei prin 
intermediul actelor de violență comise 
într-un cadru similar încercărilor 
anterioare de lovitură de stat din 2002; își 
exprimă regretul profund pentru 
pierderile de vieți omenești și transmite 
condoleanțe familiilor victimelor; solicită 
ca persoanele responsabile de comiterea 
acestor infracțiuni sau de incitare la 
comiterea lor să fie trase la răspundere 
pentru faptele lor; își exprimă respectul 
pentru sistemul judiciar al Republicii 
Bolivariene a Venezuelei, și, prin urmare, 
respinge orice amestec în procedurile 
judiciare aflate în desfășurare la nivel 
național;  
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Amendamentul 5 
Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE 
Situația din Venezuela 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 10 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

10. salută inițiativa partenerilor regionali ai 
Venezuelei, cum ar fi UNASUR și 
Organizația Statelor Americane, de a 
deschide canale de dialog și înțelegere între 
părțile aflate în conflict și de a garanta 
siguranța și protecția publice, însoțite de 

revenirea la calm și normalitate în 
Venezuela; 

10. salută inițiativa partenerilor regionali ai 
Venezuelei, cum ar fi UNASUR și 
Comunitatea Statelor Latino-Americane și 
Caraibiene (CELAC), de a deschide canale 
de dialog și înțelegere între părțile aflate în 
conflict și de a garanta siguranța și 

protecția publice, însoțite de revenirea la 
calm și normalitate în Venezuela; 

Or. en 
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Amendamentul 6 
Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ECR, ALDE 
Situația din Venezuela 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 9 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  9a. respinge cu fermitate sancțiunile 
impuse Venezuelei în decembrie 2014 de 
către Statele Unite prin „Ordinul executiv 
de punere în aplicare și extindere asupra 
Venezuelei a actului privind apărarea 
drepturilor omului și societății civile din 
2014” și salută reacția unanimă a țărilor 
UNASUR și CELAC împotriva acestor 
acțiuni; regretă profund Ordinul executiv 
al SUA din 9 martie 2015 care, într-un 
cadru de urgență națională, declară 
Venezuela o amenințare la adresa 
securității naționale a SUA; consideră că 
scopul acestui ordin este să submineze 
guvernul constituțional și legitim al 
Republicii Bolivariene a Venezuelei; are 
convingerea că Venezuela nu reprezintă o 
amenințare la adresa vecinilor săi sau a 
oricărei alte țări;  

Or. en 

 
 


