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Predlog spremembe  2 

Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o razmerah na Tajskem 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava D a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 D.a. ker je tajska ustava rezultat 

vojaškega državnega udara, ki je bil s 

privolitvijo kralja izveden leta 2006 in je 

spodkopal demokratične institucije; ker je 

bila Združeni fronti za demokracijo proti 

diktaturi poznejša volilna zmaga 

nezakonito odvzeta z dvema državnima 

udaroma sodne veje oblasti in z 

mahinacijami vojske, 

Or. fr 
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Predlog spremembe  3 

Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o razmerah na Tajskem 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava G a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 G.a. ker sodi tajska družba z 

ekonomskega in družbenega vidika med 

najmanj enakopravne v Aziji in ker je 

vojaški državni udar še poglobil ta 

socialni razkorak, 

Or. fr 
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Predlog spremembe  4 

Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o razmerah na Tajskem 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek -1 (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 -1. obsoja obsežno uporabo sile, ki jo 

izvaja vojska, in napad z dne 19. maja 

2010, ki je povzročil smrt najmanj petih 

oseb, vključno z italijanskim novinarjem;  

Or. fr 
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Predlog spremembe  5 

Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o razmerah na Tajskem 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

2. opozarja, da temeljna načela Združenih 

narodov o uporabi sile in strelnega orožja 

s strani uslužbencev organov kazenskega 

pregona predpisujejo, da morajo oblasti, 

dokler je mogoče ter pred uporabo sile in 

strelnega orožja, uporabiti nenasilna 

sredstva, prav tako pa, da se morajo 

oblasti v primeru zakonite uporabe sile in 

strelnega orožja zadržati in ukrepati 

sorazmerno glede na resnost prekrška; 

2. obsoja nesorazmerno uporabo sile, ki jo 

izvaja tajska vojska, zlasti uporabo 

vojnega orožja in streljanja s pravim 

strelivom, da bi zatrla opozicijsko 

demonstracijo; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  6 

Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o razmerah na Tajskem 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

4. pozdravlja odločitev tajske vlade, da 

ustanovi odbor, ki ga bodo sestavljali 

forenzični strokovnjaki in akademske 

inštitucije, za preiskavo smrtnih primerov 

v incidentu 10. aprila, ter poziva vlado, 

naj v preiskavo vključi tudi nedavne 

smrtne primere; pozdravlja pobudo 

ministrstva za družbeni razvoj in 

človekovo varnost za odprtje centra, ki bo 

nudil pomoč ranjencem in sorodnikom 

ubitih v spopadih med državno vojsko in 

podporniki Združene fronte za 

demokracijo proti diktaturi; 

4. zahteva izvedbo nepristranske 

preiskave, ki bo ugotovila, kdo je 

odgovoren za nasilje, ter preklic nalogov 

za prijetje voditeljev opozicije, namesto 

tega pa naj oblasti preganjajo in privedejo 

pred sodišče odgovorne za zlorabe; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  7 

Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o razmerah na Tajskem 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

7. poziva vse strani, naj se nemudoma 

vključijo v konstruktiven dialog, da bi s 

pogajanji hitro dosegle rešitev ter z 

miroljubnimi in demokratičnimi sredstvi 

rešile sedanjo krizo; 

7. poziva vse strani, naj se nemudoma 

vključijo v konstruktiven dialog, da bi s 

pogajanji hitro dosegle rešitev ter z 

miroljubnimi in demokratičnimi sredstvi 

rešile sedanjo krizo; odločno nasprotuje 

vsem poskusom vojaškega državnega 

udara in zahteva, da politične sile skupaj z 

organizirano civilno družbo poiščejo 

izhod iz krize ter se dogovorijo o socialnih 

in političnih reformah, ki so potrebne za 

narodno spravo; 

Or. fr 

 

 


