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Pozměňovací návrh  1 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

S&D, ALDE, ECR, PPE, Verts/ALE 
Stupňující se násilí v Mexiku 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že Mexiko a 

Evropská unie sdílejí společné hodnoty, 

jež nacházejí vyjádření v našich 

demokratických a pluralitních 

společnostech, jež brání základní svobody 

a lidská práva, chrání životní prostředí, 

udržitelný rozvoj a sdílejí odhodlání k 

řádnému upevňování demokracie, právní 

jistotě, potírání chudoby a hospodářskému 

a společenskému rozvoji, 

A. vzhledem k tomu, že situace v oblasti 

lidských práv je v Mexiku mimořádně 

kritická, zejména ve vztahu k 

domorodému obyvatelstvu a ženám, a že 

boj proti chudobě a za spravedlivý 

hospodářský a společenský rozvoj je 

aktuální více než kdy jindy, 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  2 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

S&D, ALDE, ECR, PPE, Verts/ALE 
Stupňující se násilí v Mexiku 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. sdílí s mexickými orgány obavy z 

eskalace násilí a vyjadřuje mexickému 

lidu solidaritu v boji proti obchodování s 

drogami; 

1. zdůrazňuje, že obrovský rozsah hrozeb 

pro lidská práva a skutečnost, že státní 

orgány proti nim nečiní žádná konkrétní 

opatření, činí vládu Felipe Calderóna 

odpovědnou za tento stav, čímž se 

dopouští zločinu státu na občanech;   

Or. fr 



 

AM\808470CS.doc  PE439.704v01-00 }  

 PE439.705v01-00 }  

 PE439.706v01-00 }  

 PE439.708v01-00 }  

 PE439.712v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

10. 3. 2010  B7-0188/2010 }  

 B7-0189/2010 }  

 B7-0190/2010 }  

 B7-0192/2010 }  

 B7-0196/2010 } RC1/Am. 3 

Pozměňovací návrh  3 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

S&D, ALDE, ECR, PPE, Verts/ALE 
Stupňující se násilí v Mexiku 

Společný návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. žádá mexickou vládu, aby dodržovala 

úmluvu MOP č. 169, zejména pokud jde o 

konzultace a zapojení domorodých 

obyvatel; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  4 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

S&D, ALDE, ECR, PPE, Verts/ALE 
Stupňující se násilí v Mexiku 

Společný návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. otázku distribuce a kontroly zdrojů 

pokládá za zásadní pro přežití a pro 

svobodný rozvoj jednotlivce i celku; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  5 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

S&D, ALDE, ECR, PPE, Verts/ALE 
Stupňující se násilí v Mexiku 

Společný návrh usnesení 

Bod 12 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. žádá Evropskou komisi a mexickou 

vládu, aby v rámci revize nástroje pro 

rozvojovou spolupráci (2007-2013) v 

polovině období jako prioritní oblasti v 

první stěžejní oblasti („sociální 

soudržnost“) stanovily bezpečnost a 

posílení veřejné správy a institucí; 

12. žádá, aby Evropská unie zavedla v co 

nejkratší lhůtě mechanismy umožňující 

prosadit skutečné dodržování požadavků 

doložky týkající se demokracie obsažené v 

obecné dohodě se Spojenými státy 

mexickými a aby z nedodržování této 

doložky vyvodila důsledky; 

Or. fr 

 

 


