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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.6.2016  B8-0700/2016 }  

 B8-0724/2016 }  

 B8-0728/2016 }  

 B8-0729/2016 } RC1/Am. 1 

Τροπολογία  1 

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

Συλικιώτης, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Βα. λαμβάνοντας υπόψη τον οικονομικό 

πόλεμο που έχουν κηρύξει ορισμένοι 

κύκλοι στη Βενεζουέλα και που έχει 

ενταθεί τους τελευταίους μήνες, πόλεμο 

που διεξάγεται με αυξήσεις τιμών, 

λαθρεμπόριο προϊόντων και με 

συσσώρευση αγαθών· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η Βενεζουέλα δέχεται 

εσωτερικές και εξωτερικές απειλές κατά 

της ειρήνης και της κυριαρχίας της ενώ 

παράλληλα αντιμετωπίζει πρωτοφανή 

κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά 

προβλήματα, καθώς και προβλήματα 

σχετικά με τη φύση και το περιβάλλον· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνευ 

προηγουμένου ξηρασία που προκλήθηκε 

από το φαινόμενο «Ελ Νίνιο» οδηγεί τη 

χώρα σε περαιτέρω ύφεση· 

Or. en 
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7.6.2016  B8-0700/2016 }  

 B8-0724/2016 }  

 B8-0728/2016 }  

 B8-0729/2016 } RC1/Am. 2 

Τροπολογία  2 

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

Συλικιώτης, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάιο 

του 2016,  κατόπιν αιτήματος και 

πρωτοβουλίας του Προέδρου Maduro, 

συστάθηκε επιτροπή της UNASUR με 

σκοπό την προαγωγή του διαλόγου 

μεταξύ της κυβέρνησης της Βενεζουέλας 

και της αντιπολίτευσης προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν ζητήματα θεμελιώδους 

σημασίας για το έθνος· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η ομάδα που εργάζεται για το 

θεματολόγιο του διαλόγου περιλαμβάνει 

τον πρώην Πρωθυπουργό της Ισπανίας 

José Luis Rodríguez Zapatero, τον πρώην 

Πρόεδρο του Παναμά Martín Torrijos και 

τον πρώην Πρόεδρο της Δομινικανής 

Δημοκρατίας Leonel Fernández· 

λαμβάνοντας υπόψη, στο πλαίσιο αυτό, 

ότι ο Γενικός Γραμματέας των 

Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon 

ενθαρρύνει τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες 

των πρώην αρχηγών κρατών και 

κυβερνήσεων με σκοπό την προαγωγή 

του διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης της 

Βενεζουέλας και της αντιπολίτευσης υπό 

την αιγίδα της UNASUR· 

Or. en 
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7.6.2016  B8-0700/2016 }  

 B8-0724/2016 }  

 B8-0728/2016 }  

 B8-0729/2016 } RC1/Am. 3 

Τροπολογία  3 

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

Συλικώτης, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

βουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου 2015 

οδήγησαν στη νίκη της αντιπολίτευσης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 

δέκα πέντε χρόνια έχουν διεξαχθεί στη 

Βενεζουέλα είκοσι εκλογικές διαδικασίες 

και ότι, κατά συνέπεια, το επιχείρημα ότι 

στη Βενεζουέλα δεν υπάρχει δημοκρατία 

είναι απολύτως ψευδές· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το Σύνταγμα της Βολιβαριανής 

Δημοκρατίας της Βενεζουέλας 

περιλαμβάνει μηχανισμούς συμμετοχικής 

δημοκρατίας, όπως είναι η πρόβλεψη 

δημοψηφίσματος για την ανάκληση της 

εντολής του Προέδρου· 

Or. en 
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7.6.2016  B8-0700/2016 }  

 B8-0724/2016 }  

 B8-0728/2016 }  

 B8-0729/2016 } RC1/Am. 4 

Τροπολογία  4 

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

Συλικώτης, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1α. υπενθυμίζει τον πλήρη σεβασμό του 

για την αρχή της μη παρέμβασης στα 

εσωτερικά ζητήματα των κρατών, όπως 

επιτάσσει το διεθνές δίκαιο· 

Or. en 
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7.6.2016  B8-0700/2016 }  

 B8-0724/2016 }  

 B8-0728/2016 }  

 B8-0729/2016 } RC1/Am. 5 

Τροπολογία  5 

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

Συλικώτης, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1β. καταδικάζει απερίφραστα κάθε 

έκκληση για επέμβαση με σκοπό την 

ανατροπή της κυβέρνησης, και μάλιστα 

στρατιωτική επέμβαση, όπως ζήτησε ο 

πρώην Πρόεδρος της Κολομβίας Alvaro 

Uribe, ή για ανθρωπιστικό παρεμβατισμό, 

όπως προτάθηκε από τον Antonio Tajani 

(Αντιπρόεδρο του ΕΚ) και τη Federica 

Mogherini (Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ 

για θέματα εξωτερικής πολιτικής), 

μεταξύ άλλων· εμμένει στην άποψη ότι 

οιαδήποτε πολιτική αλλαγή μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο με νόμιμα μέσα και με 

εκλογές· 

Or. en 
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7.6.2016  B8-0700/2016 }  

 B8-0724/2016 }  

 B8-0728/2016 }  

 B8-0729/2016 } RC1/Am. 6 

Τροπολογία  6 

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

Συλικώτης, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1γ. συμμερίζεται τις αρχές που 

περιλαμβάνονται στην Ανακήρυξη της 

Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής 

ως Ζώνης Ειρήνης και καλεί ολόκληρη 

τη διεθνή κοινότητα να σεβαστεί πλήρως 

την εν λόγω Ανακήρυξη στο πλαίσιο των 

σχέσεων της με τις χώρες της     

Κοινότητας των κρατών της Λατινικής 

Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC), 

μεταξύ άλλων αναλαμβάνοντας τη 

δέσμευση να μην παρεμβαίνει άμεσα ή 

έμμεσα στα εσωτερικά ζητήματα 

οιασδήποτε άλλης χώρας και σεβόμενη 

τις αρχές της εθνικής κυριαρχίας, των 

ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης 

των λαών· 

Or. en 
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7.6.2016  B8-0700/2016 }  

 B8-0724/2016 }  

 B8-0728/2016 }  

 B8-0729/2016 } RC1/Am. 7 

Τροπολογία  7 

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

Συλικώτης Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 δ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1δ. επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να 

υπάρχει σεβασμός του νόμου και να 

αρχίσει ένας εποικοδομητικός διάλογος 

εντός του πλαισίου του κράτους δικαίου 

και του εθνικού συντάγματος·  

Or. en 
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7.6.2016  B8-0700/2016 }  

 B8-0724/2016 }  

 B8-0728/2016 }  

 B8-0729/2016 } RC1/Am. 8 

Τροπολογία  8 

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

Συλικώτης, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2α. υιοθετεί τη Δήλωση που εξέδωσε η 

EuroLat στη Σύνοδο Κορυφής που έγινε 

στη Λισαβόνα από τις 16 έως τις 18 

Μαΐου 2016 και με την οποία εκφράζει, 

σε σχέση με τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν ορισμένες χώρες της δι-

περιφερειακής οργάνωσης, τον 

προβληματισμό της για τις πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 

της οικονομικής κρίσης που πλήττουν 

πολλές ευρωπαϊκές και 

λατινοαμερικανικές χώρες, προτού 

απευθύνει, σε σχέση με την κρίση στη 

Βενεζουέλα, σύσταση περί αναζήτησης 

ενός σημείου τομής των απόψεων της 

κυβέρνησης, της Εθνοσυνέλευσης και 

των πολιτικών κομμάτων που θα 

αποτελέσει την αφετηρία κοινών 

προσπαθειών για την εξεύρεση λύσεων 

εντός του συνταγματικού πλαισίου της 

Βενεζουέλας· 

Or. en 
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7.6.2016  B8-0700/2016 }  

 B8-0724/2016 }  

 B8-0728/2016 }  

 B8-0729/2016 } RC1/Am. 9 

Τροπολογία  9 

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

Συλικώτης, Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2β. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 

πρωτοβουλία που προωθεί ο Πρόεδρος 

Maduro, με την αρωγή της UNASUR, 

προκειμένου να υπάρξει διάλογος μεταξύ 

των εκπροσώπων της Κυβέρνησης της 

Βολιβαριανής Δημοκρατίας της 

Βενεζουέλας και της αντιπολίτευσης· 

τάσσεται υπέρ του ρόλου που ανέλαβε η 

UNASUR, η οποία προτάσσει ως 

προτεραιότητες του διαλόγου την 

ευημερία όλων των πολιτών, την ειρήνη, 

τη δικαιοσύνη, την αλήθεια, τις καλές 

σχέσεις μεταξύ των θεσμών, την ενίσχυση 

της οικονομίας, την προάσπιση του 

κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και 

της διαφύλαξης της εθνικής κυριαρχίας, 

διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας η 

πρώτη συνάντηση διεξήχθη στη 

Δομινικανή Δημοκρατία παρουσία των 

πρώην Πρωθυπουργών ή Προέδρων José 

Luis Rodríguez Zapatero (Ισπανία), 

Leonel Fernández (Δομινικανή 

Δημοκρατία) και Martín Torrijos 

(Παναμάς)· 

Or. en 
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