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Ændringsforslag  2 

Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

om situationen i Thailand 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt D a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 D a. der henviser til, at Thailands 

forfatning er resultatet af et militærkup 

udført i 2006, som undergravede de 

demokratiske institutioner med kongens 

billigelse, og at den efterfølgende valgsejr 

til den forenede front for demokrati imod 

diktatur (UDD) blev frataget partiet ved to 

juridiske statskup og ved hærens 

manøvrer, 

Or. fr 
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Ændringsforslag  3 

Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

om situationen i Thailand 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt G a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 G a. der henviser til, at det thailandske 

samfund er et af de samfund i Asien med 

størst økonomisk og social ulighed, og at 

militærkuppet i vidt omfang har udvidet 

dette dybe sociale skel, 

Or. fr 
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Ændringsforslag  4 

Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

om situationen i Thailand 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 21 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 -1. fordømmer hærens massive 

magtanvendelse samt angrebet den 19. 

maj 2010, der resulterede i mindst 5 døde, 

heriblandt en italiensk journalist; 

Or. fr 
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Ændringsforslag  5 

Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

om situationen i Thailand 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

2. minder om, at FN's grundprincipper 

for retshåndhævelsespersonales 

magtanvendelse og brug af skydevåben 

fra 1990 foreskriver, at myndighederne så 

vidt muligt skal anvende ikke-voldelige 

metoder, inden de går over til 

magtanvendelse og brug af skydevåben, 

og at myndighederne i de tilfælde, hvor de 

ikke kan undgå lovlig magtanvendelse og 

brug af skydevåben, skal udvise 

tilbageholdenhed og handle således, at det 

står i forhold til forbrydelsens alvor; 

2. fordømmer den thailandske hærs 

overdrevne magtanvendelse og navnlig 

anvendelsen af krigsvåben og affyrelsen 

af rigtige kugler for at trænge 

oppositionens demonstration tilbage; 

Or. fr 
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Ændringsforslag  6 

Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

om situationen i Thailand 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 4 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

4. glæder sig over regeringens beslutning 

om at nedsætte et udvalg, der skal bestå af 

retsmedicinske eksperter og 

repræsentanter for akademiske 

institutioner, til at undersøge dødsfaldene 

under begivenhederne den 10. april, og 

opfordrer regeringen til at udvide disse 

undersøgelser til at omfatte de seneste 

dødsfald; tilslutter sig initiativet fra 

ministeriet for social udvikling og 

menneskers sikkerhed, der går ud på at 

oprette et center, som skal yde hjælp til 

skadede personer og pårørende til de 

personer, der blev dræbt i sammenstød 

mellem embedsmænd og tilhængere af 

den nationale forenede front for 

demokrati imod diktatur (UDD); 

4. anmoder om, at der foretages en 

objektiv undersøgelse med henblik på at 

fastlægge ansvaret for disse voldeligheder, 

at arrestordrerne mod oppositionens 

ledere ophæves, og at myndighederne i 

stedet forfølger de ansvarlige for de 

begåede overgreb og får dem stillet for en 

dommer;  

Or. fr 
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Ændringsforslag  7 

Marie-Christine Vergiat 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

om situationen i Thailand 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 7 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

7. opfordrer indtrængende alle parter til 

straks at gå ind i en konstruktiv dialog for 

at søge at opnå en hurtig 

forhandlingsløsning og at løse den 

nuværende konflikt på fredelig og 

demokratisk vis; 

7. opfordrer indtrængende alle parter til 

straks at gå ind i en konstruktiv dialog for 

at søge at opnå en hurtig 

forhandlingsløsning og at løse den 

nuværende konflikt på fredelig og 

demokratisk vis; er kategorisk modstander 

af ethvert militært kupforsøg og anmoder 

om, at de politiske kræfter med deltagelse 

af det organiserede civilsamfund finder en 

løsning på denne konflikt, ved at blive 

enige om de sociale og politiske reformer, 

der er nødvendige med henblik på 

national forsoning; 

Or. fr 

 

 


