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Ændringsforslag  1 

Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Neoklis 

Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

om situationen i Venezuela 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning B a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Ba. der henviser til, at visse sektorer i 

Venezuela har ført økonomisk krig 

gennem prisstigninger, smuglervarer og 

lageraktiviteter, og at denne krig har taget 

til i de seneste måneder; der henviser til, 

at Venezuela står over for både interne og 

eksterne trusler mod freden i landet og 

dets suverænitet, samtidig med at landet 

har ekstraordinære sociale, økonomiske, 

politiske, naturrelaterede og miljømæssige 

problemer; der henviser til, at den hidtil 

usete tørke forårsaget af El Niño lægger 

et yderligere pres på landet; 

Or. en 
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Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Neoklis 
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for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

om situationen i Venezuela 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning C a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Ca. der henviser til, at der i maj 2016 

 efter anmodning fra og på initiativ af 

præsident Maduro blev nedsat et 

UNASUR-udvalg for at fremskynde 

bestræbelserne på at fremme dialogen 

mellem den venezuelanske regering og 

oppositionen med henblik på at løse 

grundlæggende problemer for nationen; 

der henviser til, at det team, der arbejder 

på dagsordenen for dialogen, omfatter 

den tidligere spanske premierminister 

José Luis Rodríguez Zapatero, den 

tidligere panamanske præsident Martin 

Torrijos og den tidligere præsident for 

Den Dominikanske Republik Leonel 

Fernández; der henviser til, at FN's 

generalsekretær Ban Ki-moon i denne 

forbindelse har støttet de igangværende 

initiativer fra forhenværende stats- og 

regeringschefer til at fremme dialogen 

mellem den venezuelanske regering og 

oppositionen i UNASUR's regi; 

Or. en 
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Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Neoklis 

Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

om situationen i Venezuela 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning D a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Da. der henviser til, at parlamentsvalget i 

december 2015 resulterede i en sejr til 

oppositionen; og at der har fundet 20 

forskellige valg sted i Venezuela i de sidste 

15 år, hvilket viser, at argumentet om, at 

der ikke er demokrati i Venezuela, er 

fuldstændigt forkert; der henviser til, at 

forfatningen for Den Bolivariske 

Republik Venezuela omfatter mekanismer 

til deltagelsesdemokrati, såsom en 

bestemmelse om en folkeafstemning om 

ophævelse præsidentens mandat; 

Or. en 
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Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Neoklis 

Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

om situationen i Venezuela 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1a. minder om sin fulde respekt for 

princippet om ikke-indgriben i staters 

indre anliggender i overensstemmelse 

med folkeretten; 

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Neoklis 

Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

om situationen i Venezuela 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1b. fordømmer på det kraftigste enhver 

opfordring til intervention, som sigter 

mod at vælte regeringen, navnlig ved 

hjælp af militær intervention, som nævnt 

af Alvaro Uribe, eller ved humanitær 

intervention, som foreslået af bl.a. 

Antonio Tajani (næstformand i Europa-

Parlamentet) og Federica Mogherini 

(Unionens højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender); insisterer på, at 

enhver form for politisk forandring kun 

kan opnås ved hjælp af retlige midler og 

valghandlinger; 

Or. en 
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Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Neoklis 

Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

om situationen i Venezuela 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 c (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1c. støtter principperne i erklæringen om, 

at Latinamerika og Caribien er et 

fredsområde, og opfordrer indtrængende 

hele det internationale samfund til fuldt 

ud at respektere denne erklæring i 

forbindelserne med CELAC-landene, 

herunder ved at forpligte sig til ikke 

direkte eller indirekte at gribe ind i et 

andet lands indre anliggender og til at 

overholde principperne om national 

suverænitet, lige rettigheder og folkenes 

ret til selvbestemmelse; 

Or. en 
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Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Neoklis 

Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

om situationen i Venezuela 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 d (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  1d. minder om behovet for at overholde 

loven og indgå i en konstruktiv dialog 

inden for rammerne af retsstatsprincippet 

og den nationale forfatning;  

Or. en 
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Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Neoklis 
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for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

om situationen i Venezuela 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2a. støtter erklæringen fra EuroLat på 

topmødet den 16.-18. maj 2016 i Lissabon, 

hvori der under henvisning til de 

udfordringer, som visse lande, der er 

medlem af den biregionale 

sammenslutning, står overfor, gives 

udtryk for bekymring over de politiske, 

økonomiske og sociale konsekvenser af 

den økonomiske krise, der har ramt 

mange europæiske og latinamerikanske 

lande, idet det med hensyn til den 

venezuelanske krise anbefales at forsøge 

at finde et udgangspunkt, ud fra hvilket 

repræsentanter for regeringen, 

parlamentet og de politiske partier kan 

arbejde sammen om at finde løsninger 

inden for rammerne af Venezuelas 

forfatning; 

Or. en 
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Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Neoklis 
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Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

om situationen i Venezuela 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2b. glæder sig over det initiativ, som 

fremmes af præsident Maduro, med hjælp 

fra UNASUR, med henblik på en dialog 

mellem repræsentanter for Den 

Bolivariske Republik Venezuelas regering 

og oppositionen, og støtter den rolle, som 

spilles af UNASUR, der som prioriteter 

for denne dialog forsvarer alle borgeres 

velbefindende, fred, retfærdighed, 

sandhed, gode institutionelle forbindelser, 

styrkelse af økonomien, forsvar af 

retsstatsprincipperne, demokrati og 

respekt for national suverænitet, idet det 

første møde er blevet afholdt i Den 

Dominikanske Republik med deltagelse af 

de tidligere premierministre eller 

præsidenter José Luis Rodríguez 

Zapatero (Spanien), Leonel Fernández 

(Den Dominikanske Republik) og Martín 

Torrijos (Panama); 

Or. en 

 

 


