
 

Парламентът връчва наградата “Сахаров“ за
2017 г. на опозицията във Венецуела
 
Представители на демократичната опозиция във Венецуела ще получат наградата
„Сахаров“ на ЕП на 13 декември. Проследете церемонията в Страсбург на живо.
 
Политическата криза във Венецуела
 
 
 
Венецуела преживява тежка политическа и икономическа криза. Растящата инфлация
оставя милиони хора в затруднения да закупят основни храни и лекарства. Над 120
души са загинали от началото на годината в улични сблъсъци и демонстрации срещу
правителството на Николас Мадуро.
 
 
 
Националното събрание, в което опозицията имаше мнозинство, бе лишено от
правомощия, а според неправителствената организация „Foro Penal Venezolano"
(Венецуелски наказателен форум), в страната има около 300 политически затворници.
 
 
 
Признание за хората във Венецуела
 
 
 
На 26 октомври председателят на Парламента Антонио Таяни и лидерите на
политическите групи присъдиха наградата „Сахаров“ за свободата на мисълта на
опозицията в страната, която се противопоставя на режима на Мадуро. Тук се включват
Националното събрание, представлявано от неговия председател Хулио Борхес, и
всички политически затворници в списъка на „Foro Penal Venezolano“, представлявани
от Леополдо Лопес, Антонио Ледесма, Даниел Себайос, Йон Гойкоечеа, Лорент Сале,
Алфредо Рамос и Андреа Гонсалес.
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608791/EPRS_BRI%282017%29608791_EN.pdf
https://foropenal.com/presos-politicos/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20171023TST86605/20171023STO86606/parlamientt-priszhda-naghradata-sakharov-za-2017-gh-na-opozitsiiata-vv-vienietsuiela
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20171023TST86605/20171023STO86606/parlamientt-priszhda-naghradata-sakharov-za-2017-gh-na-opozitsiiata-vv-vienietsuiela


„Наградата е не само признание за смелата борба на демократичната опозиция във
Венецуела, но и израз на близостта и уважението на Европейския парламент към
хората в страната: към всички онези, които са несправедливо хвърлени в затвора,
защото са изразили мнението си; към всички онези, които се борят ежедневно да
оцелеят заради един брутален режим; към всички семейства, които жалеят, защото за
загубили близките си през месеците на непрекъснати протести за свобода“, заяви г-н
Таяни при обявяването на решението.
 
 
 
Награждаването
 
 
 
В сряда на церемонията в Страсбург ще присъстват Хулио Борхес, Антонио Ледесма и
членове на семействата на политически затворници. Награждаването ще започне в 13
часа българско време. Можете да го проследите на уебсайта на ЕП и на страницата ни
във Facebook.
 
 
 
След церемонията ще се проведе пресконференция, а представители на опозицията ще
участват в интервю на живо във Facebook от 17 часа българско време.
 
 
 
Наградата „Сахаров“
 
 
 
Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта се присъжда всяка година от Европейския
парламент. Тя е учредена през 1988 г., за да почете усилията на личности и
организации, борещи се за права на човека и за основните свободи, и носи името на
съветския физик и дисидент Андрей Сахаров. Сред носителите са Нелсън Мандела и
Малала Юсуфзай.
 
Наградата „Сахаров“
Наградата за 2017 г.
Снимки и видеоматериали относно церемонията

Резолюции на ЕП за положението във Венецуела
Депутатите призовават Венецуела да възстанови демократичния ред и да освободи
политическите затворници (27/04/2017 г.) (EN)
Парламентът призовава за санкции спрямо Венецуела (14/09/2017 г.) (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary/video?date=13-12-2017
https://www.facebook.com/europeanparliament/
https://www.facebook.com/europeanparliament/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/other-events/schedule
https://www.facebook.com/europeanparliament/
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/bg/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/bg/laureates/1988-1998.html#laureate1
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/bg/laureates/since-2010.html#laureate9
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20171023TST86605
http://audiovisual.europarl.europa.eu/sakharov-prize-2017
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170424IPR72038/ep-urges-venezuela-to-restore-democratic-order-and-free-all-political-prisoners
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170424IPR72038/ep-urges-venezuela-to-restore-democratic-order-and-free-all-political-prisoners
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170911IPR83509/venezuela-meps-call-for-eu-sanctions


Видео
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/world/sakharov-prize-2017-venezuela-s-opposition-in-a-crisis-struck-country
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