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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

19.5.2010  B7-0278/2010 }  

 B7-0279/2010 }  

 B7-0280/2010 }  

 B7-0281/2010 }  

 B7-0289/2010 } RC1/Τροπ. 2 

Τροπολογία  2 

Marie-Christine Vergiat 

 εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

σχετικά µε την κατάσταση στην Ταϊλάνδη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ∆ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 ∆α. λαµβάνοντας υπόψη ότι το σύνταγµα 
της Ταϊλάνδης είναι προϊόν στρατιωτικού 
πραξικοπήµατος το οποίο έγινε το 2006 
και υπονόµευσε τους δηµοκρατικούς 
θεσµούς µε τη συναίνεση του βασιλιά, και 
ότι δύο δικαστικά πραξικοπήµατα και 
επιχειρήσεις του στρατού υφάρπαξαν τη 
µεταγενέστερη εκλογική νίκη του 
Ενωµένου Μετώπου για τη ∆ηµοκρατία 
εναντίον της ∆ικτατορίας (UDD), 

Or. fr 



 

AM\817374EL.doc  PE441.872v01-00 }  

 PE441.873v01-00 }  

 PE441.874v01-00 }  

 PE441.875v01-00 }  

 PE441.885v01-00 } RC1 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 
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 B7-0289/2010 } RC1/Τροπ. 3 

Τροπολογία  3 

Marie-Christine Vergiat 

 εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

σχετικά µε την κατάσταση στην Ταϊλάνδη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Ζα. λαµβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία 
της Ταϊλάνδης είναι µία από τις 
κοινωνίες της Ασίας µε τις µεγαλύτερες 
ανισότητες από οικονοµική και 
κοινωνική άποψη και ότι το στρατιωτικό 
πραξικόπηµα µεγάλωσε το βαθύ αυτό 
κοινωνικό χάσµα, 

Or. fr 
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19.5.2010  B7-0278/2010 }  

 B7-0279/2010 }  

 B7-0280/2010 }  

 B7-0281/2010 }  

 B7-0289/2010 } RC1/Τροπ. 4 

Τροπολογία  4 

Marie-Christine Vergiat 

 εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

σχετικά µε την κατάσταση στην Ταϊλάνδη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 -1. καταδικάζει την µαζική χρήση 
στρατιωτικών δυνάµεων και την επίθεση 
της 19ης Μαΐου 2010 στην οποία 
σκοτώθηκαν 5 άτοµα µεταξύ των οποίων 
και ένας Ιταλός δηµοσιογράφος· 

Or. fr 
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19.5.2010  B7-0278/2010 }  

 B7-0279/2010 }  

 B7-0280/2010 }  

 B7-0281/2010 }  

 B7-0289/2010 } RC1/Τροπ. 5 

Τροπολογία  5 

Marie-Christine Vergiat 

 εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

σχετικά µε την κατάσταση στην Ταϊλάνδη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. υπενθυµίζει ότι οι Βασικές Αρχές για 
τη Χρήση Ισχύος και Όπλων εκ µέρους 
των δυνάµεων ασφαλείας προβλέπουν ότι 
οι αρχές θα πρέπει να χρησιµοποιούν, στο 
µέτρο του δυνατού, µη βίαια µέσα προτού 
καταφύγουν στη χρήση βίας και όπλων 
και στις περιπτώσεις όπου η νόµιµη 
χρήση ισχύος και όπλων είναι 
αναπόφευκτη, οι αρχές πρέπει να 
ενεργούν µε αυτοσυγκράτηση και 
ανάλογα µε τη σοβαρότητα του 
παραπτώµατος· 

2. καταδικάζει τη δυσανάλογη χρήση 
ισχύος εκ µέρους του στρατού της 
Ταϊλάνδης και ιδίως τη χρήση όπλων 
πολέµου και πραγµατικών πυροµαχικών 
για την καταστολή διαδήλωσης 
αντικυβερνητικών· 

Or. fr 
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Τροπολογία  6 

Marie-Christine Vergiat 

 εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

σχετικά µε την κατάσταση στην Ταϊλάνδη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. χαιρετίζει την απόφαση της 
κυβέρνησης να συγκροτήσει µια επιτροπή 
περιλαµβάνουσα ιατροδικαστές και 
εκπροσώπους ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων 
προκειµένου να διερευνηθούν οι θάνατοι 
που σηµειώθηκαν στις 10 Απριλίου και 
καλεί την κυβέρνηση να επεκτείνει τις 
έρευνες αυτές στις πρόσφατες υποθέσεις 
θανάτων· προσυπογράφει την 
πρωτοβουλία να εγκριθεί ένα κέντρο 
βοηθείας για τους τραυµατίες και τους 
συγγενείς εκείνων που χάθηκαν στις 
συγκρούσεις µεταξύ των δυνάµεων 
ασφαλείας και των υποστηρικτών του 
Ενωµένου Μετώπου ∆ηµοκρατίας κατά 
της ∆ικτατορίας του Υπουργείου 
Κοινωνικής Ανάπτυξης και Ασφαλείας· 

4. ζητεί να διεξαχθεί αντικειµενική 
έρευνα µε σκοπό την απόδοση ευθυνών 
για τις βιαιότητες και να αρθούν τα 
εντάλµατα σύλληψης κατά των ηγετών 
της αντιπολίτευσης· ζητεί αντιθέτως να 
συλληφθούν και προσαχθούν σε δίκη οι 
υπεύθυνοι για τις βιαιοπραγίες που 
διέπραξαν οι αρχές· 

Or. fr 
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19.5.2010  B7-0278/2010 }  

 B7-0279/2010 }  

 B7-0280/2010 }  

 B7-0281/2010 }  

 B7-0289/2010 } RC1/Τροπ. 7 

Τροπολογία  7 

Marie-Christine Vergiat 

 εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

σχετικά µε την κατάσταση στην Ταϊλάνδη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 7 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

7. καλεί επειγόντως όλα τα ενδιαφερόµενα 

µέρη να αρχίσουν αµέσως έναν 

εποικοδοµητικό διάλογο προκειµένου να 

εξευρεθεί σύντοµα µια ρύθµιση κατόπιν 

διαπραγµατεύσεων και να επιλυθεί η 

παρούσα κρίση µε ειρηνικά και 

δηµοκρατικά µέσα· 

7. καλεί επειγόντως όλα τα ενδιαφερόµενα 

µέρη να αρχίσουν αµέσως έναν 

εποικοδοµητικό διάλογο προκειµένου να 

εξευρεθεί σύντοµα µια ρύθµιση κατόπιν 

διαπραγµατεύσεων και να επιλυθεί η 

παρούσα κρίση µε ειρηνικά και 

δηµοκρατικά µέσα· αντιτίθεται 
κατηγορηµατικά σε οιαδήποτε απόπειρα 
στρατιωτικού πραξικοπήµατος και ζητεί 
από τις πολιτικές δυνάµεις – µε τη 
συµµετοχή της οργανωµένης κοινωνίας 
των πολιτών – να βρουν διέξοδο στην 
κρίση αυτή, αφού συµφωνήσουν µεταξύ 
τους για τις κοινωνικές και πολιτικές 
µεταρρυθµίσεις που είναι απαραίτητες 
για την εθνική συµφιλίωση· 

Or. fr 

 

 


