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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

o situácii v Thajsku 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie Da (nové) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Da. keďže ústava Thajska je výsledkom 
vojenského prevratu, ku ktorému došlo 
v roku 2006 a ktorý so súhlasom kráľa 
podkopal demokratické inštitúcie, a keďže 
neskoršie volebné víťazstvo Spojeného 
frontu za demokraciu proti diktatúre 
(UDD) bolo zmarené dvoma štátnymi 
prevratmi za pomoci súdnych orgánov 
a zásahov armády, 

 

Or. fr 



 

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

 PE441.873v01-00 }  

 PE441.874v01-00 }  

 PE441.875v01-00 }  

 PE441.885v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

19.5.2010  B7-0278/2010 }  

 B7-0279/2010 }  

 B7-0280/2010 }  

 B7-0281/2010 }  

 B7-0289/2010 } RC1/Am. 3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

o situácii v Thajsku 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie Ga (nové) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Ga. keďže Thajsko sa zaraďuje medi 
spoločnosti s najväčšími hospodárskymi 
a sociálnymi nerovnosťami spomedzi 
krajín Ázie a keďže vojenský prevrat tieto 
veľké sociálne rozdiely ešte prehĺbil, 

Or. fr 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

o situácii v Thajsku 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek -1 (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 -1. odsudzuje rozsiahle používanie sily 
armádou, ako aj útok z 19. mája 2010, 
ktorý si vyžiadal životy najmenej piatich 
osôb vrátane talianskeho novinára; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

o situácii v Thajsku 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. pripomína, že základné zásady OSN pre 
použitie sily a strelných zbraní 
príslušníkmi orgánov presadzovania 
práva stanovujú, že orgány musia, pokiaľ 
je to možné, použiť nenásilné prostriedky 
pred tým, ako sa uchýlia k použitiu sily 
a strelných zbraní, a že pokiaľ je použitie 
sily a strelných zbraní neodvratné, musia 
postupovať umiernene a konať 
primerane k závažnosti priestupku; 

2. odsudzuje neprimerané používanie sily 
thajskou armádou, a najmä používanie 
vojenských zbraní a ostrej streľby na 
potlačenie demonštrácií odporcov; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

o situácii v Thajsku 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. víta rozhodnutie thajskej vlády zriadiť 
výbor pozostávajúci zo súdnych expertov a 
zástupcov akademických inštitúcií, 
ktorého úlohou bude preskúmať 
smrteľné udalosti z 10. apríla 2010, a 
vyzýva vládu, aby do týchto vyšetrovaní 
zahrnula nedávne smrteľné udalosti;  
podporuje iniciatívu ministerstva 
sociálneho rozvoja a bezpečnosti ľudí, 
podľa ktorej by sa malo zriadiť stredisko, 
ktoré bude pomáhať zraneným a 
pozostalým obetí zrážok medzi 
príslušníkmi vládnych síl a stúpencami 
Spojeného frontu za demokraciu proti 
diktatúre; 

4. požaduje, aby sa vykonalo objektívne 
vyšetrovanie s cieľom určiť osoby 
zodpovedné za toto násilie, aby sa zrušili 
zatykače vydané na vodcov opozície a aby 
príslušné orgány zabezpečili stíhanie osôb 
zodpovedných za násilné činy a ich 
predvedenie pre súd; 

Or. fr 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

o situácii v Thajsku 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

7. naliehavo vyzýva všetky strany, aby 

okamžite nadviazali konštruktívny dialóg s 

cieľom nájsť rýchle urovnanie situácie a 

vyriešiť súčasnú krízu mierovým a 

demokratickým spôsobom; 

7. naliehavo vyzýva všetky strany, aby 

okamžite nadviazali konštruktívny dialóg s 

cieľom nájsť rýchle urovnanie situácie a 

vyriešiť súčasnú krízu mierovým a 

demokratickým spôsobom; dôrazne sa 
stavia proti každému pokusu o vojenský 
prevrat a žiada, aby politické sily za účasti 
organizovanej občianskej spoločnosti 
našli východisko z tejto krízy a dohodli sa 
na spoločenských a politických reformách 
nevyhnutných pre národné zmierenie; 

Or. fr 

 

 


