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Amendement  1 

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

Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

over de situatie in Venezuela 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

   B bis. overwegende dat een aantal 

sectoren in Venezuela een economische 

oorlog voeren, en deze de afgelopen 

maanden hebben opgevoerd, in de vorm 

van prijsstijgingen, de smokkel van 

goederen en hamsterpraktijken; 

overwegende dat de vrede en soevereiniteit 

van Venezuela met zowel interne, als 

externe bedreigingen wordt 

geconfronteerd, en dat het land 

buitengewone sociale, economische, 

politieke, natuurgerelateerde en 

milieuproblemen heeft; overwegende dat 

de ongeziene droogte ten gevolge van het 

El Niño-fenomeen het land extra onder 

druk zet; 

Or. en 
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Amendement  2 

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

Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

over de situatie in Venezuela 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

   C bis. overwegende dat in mei 2016 op 

verzoek en initiatief van president Maduro 

een UNASAR-commissie in het leven is 

geroepen ter bevordering van dialoog 

tussen de regering van Venezuela en de 

oppositie, teneinde fundamentele kwesties 

voor het land dichter bij een oplossing te 

brengen; overwegende dat het team dat 

aan bevordering van dialoog werkt onder 

andere bestaat uit José Luis Rodríguez 

Zapatero, de vroegere Spaanse premier, 

Martín Torrijos, de vroegere president 

van Panama, en Leonel Fernández, de 

voormalige president van de 

Dominicaanse Republiek; overwegende 

dat de secretaris-generaal van de VN, Ban 

Ki-moon, zijn steun heeft uitgesproken 

voor de lopende initiatieven van 

voormalige staats- en regeringsleiders 

gericht op het bevorderen van dialoog 

tussen de regering van Venezuela en de 

oppositie, onder auspiciën van UNASAR; 

Or. en 
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Amendement  3 

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

Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

over de situatie in Venezuela 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

   D bis. overwegende dat de 

parlementsverkiezingen van december 

2015 door de oppositie zijn gewonnen; 

overwegende dat de afgelopen 15 jaar in 

Venezuela 20 verschillende verkiezingen 

hebben plaatsgevonden, hetgeen laat zien 

dat de bewering dat er in Venezuela geen 

democratie is, niet klopt; overwegende dat 

de grondwet van de Bolivariaanse 

Republiek Venezuela procedures bevat 

voor participatieve democratie, zoals de 

bepaling voor een referendum tot 

intrekking van het mandaat van de 

president; 

Or. en 
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Amendement  4 

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

Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

over de situatie in Venezuela 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

   1 bis. herhaalt dat het het beginsel van 

non-interventie in de binnenlandse 

aangelegenheden van staten volledig 

eerbiedigt, overeenkomstig het 

internationaal recht; 

Or. en 
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Amendement  5 

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

Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

over de situatie in Venezuela 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

   1 ter. veroordeelt met klem elke oproep 

om in te grijpen en de regering omver te 

werpen, hetzij met militaire middelen (!), 

zoals verwoord door Alvaro Uribe, hetzij 

op humanitaire gronden, zoals geopperd 

door Antonio Tajani, de vicevoorzitter van 

het EP, en Federica Mogherini (de hoge 

vertegenwoordiger van de EU voor 

Buitenlandse Zaken), en anderen; dringt 

erop aan dat elke politieke verandering 

uitsluitend op wettelijke wijze en via 

verkiezingen mag worden bewerkstelligd; 

Or. en 
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Amendement  6 

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

Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

over de situatie in Venezuela 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

   1 quater. onderschrijft de beginselen zoals 

vervat in de verklaring waarin Latijns-

Amerika en het Caraïbisch gebied tot een 

zone van vrede worden uitgeroepen, en 

spoort de internationale gemeenschap aan 

deze verklaring in haar betrekkingen met 

de CELAC-landen volledig te eerbiedigen, 

hetgeen onder andere betekent dat beloofd 

wordt niet direct of indirect in de interne 

aangelegenheden van andere staten te 

interveniëren en de beginselen van 

nationale soevereiniteit, gelijke rechten en 

het zelfbeschikkingsrecht van volkeren te 

respecteren; 

Or. en 
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Amendement  7 

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

Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

over de situatie in Venezuela 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quinquies (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

   1 quinquies. herinnert eraan dat de wet 

moet worden gerespecteerd en dat een 

constructieve dialoog moet worden gestart 

binnen het kader van de rechtsstaat en de 

nationale grondwet;  

Or. en 
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Amendement  8 

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

Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

over de situatie in Venezuela 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

   2 bis. onderschrijft de EuroLat-verklaring 

van de top in Lissabon van 16 tot 18 mei 

2015, waarin - onder verwijzing naar de 

uitdagingen waar een aantal landen van 

de bi-regionale organisatie mee te kampen 

heeft - bezorgdheid tot uitdrukking wordt 

gebracht over de politieke, economische 

en sociale gevolgen van de economische 

crisis in veel Europese en Latijns-

Amerikaanse landen, en waarin - wat de 

Venezolaanse crisis betreft - wordt 

aanbevolen te zoeken naar een 'punten 

van overeenkomst' op basis waarvan 

vertegenwoordigers van de regering, de 

Vergadering en politieke partijen samen 

kunnen zoeken naar oplossingen binnen 

het kader van de Venezolaanse grondwet; 

Or. en 
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Amendement  9 

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

Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

over de situatie in Venezuela 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 ter (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

   2 ter. verwelkomt het initiatief van 

president Maduro, met ondersteuning van 

UNASAR, voor dialoog tussen 

vertegenwoordigers van de regering van 

de Bolivariaanse Republiek Venezuela en 

de oppositie, en ondersteunt de rol van 

UNASAR, die voor deze dialoog inzet op 

de volgende prioriteiten: welzijn van alle 

burgers, vrede, rechtvaardigheid, 

waarheid, goede institutionele 

betrekkingen, aanzwengeling van de 

economie, verdediging van de rechtsstaat, 

democratie en eerbiediging van de 

nationale soevereiniteit, en neemt ter 

kennis dat de eerste ontmoeting in de 

Dominicaanse Republiek heeft 

plaatsgevonden in aanwezigheid van de 

voormalige premiers of presidenten Luis 

Rodríguez Zapatero (Spanje), Leonel 

Fernández (Dominicaanse Republiek) en 

Martín Torrijos (Panama); 

Or. en 

 

 


