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Pozměňovací návrh  1 

Willy Meyer 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Spravedlnost justice v Bolívii, zejména v případech Elıda Tóásóa a Maria Tadiće 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že Mario Tadić 

a Elıd Tóásó jsou obviněni z účasti na 

spiknutí proti bolivijským orgánům, 

včetně účasti na pokusu o zavraždění 

prezidenta Eva Moralese a na několika 

akcích usilujících o destabilizaci 

demokraticky zvolené vlády; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Willy Meyer 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Spravedlnost justice v Bolívii, zejména v případech Elıda Tóásóa a Maria Tadiće 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění F a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Fa. vzhledem k tomu, že pracovní skupina 

OSN pro využívání žoldnéřů je velmi 

znepokojena tvrzeními, že do spiknutí 

proti bolivijským orgánům byli údajně 

zapojeni námezdní vojáci; vzhledem 

k tomu, že tato pracovní skupina rovněž 

odsuzuje využívání žoldnéřů a jejich 

najímání, finanční odměňování a výcvik 

s cílem svržení vlády některého člena 

OSN jako závažné trestné činy, které 

ohrožují všechny státy; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Willy Meyer 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Spravedlnost justice v Bolívii, zejména v případech Elıda Tóásóa a Maria Tadiće 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění F a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vyzývá bolivijské orgány, aby 

Elıdu Tóásóvi a Mariovi Tadićovi zajistily 

spravedlivý a nezávislý proces; 

1. vyjadřuje hluboké politování nad 

dalším případem vměšování některého 

orgánu EU do vnitřních záležitostí třetích 

zemí, jehož politickým cílem je oslabit 

země Bolívarovského svazu pro lid naší 

Ameriky (ALBA); je přesvědčen o tom, že 

se nejedná o naléhavý případ porušování 

lidských práv; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Willy Meyer 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Spravedlnost justice v Bolívii, zejména v případech Elıda Tóásóa a Maria Tadiće 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 b (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1b. zdůrazňuje, že dialog s třetími zeměmi 

by za žádných okolností neměl vyústit 

v omezování práva národů na sebeurčení; 

vyjadřuje politování nad tím, že EU a její 

členské státy příliš často upřednostňují 

diplomatické, politické nebo hospodářské 

cíle před lidskými právy, což vede ke 

vzniku politiky dvojích standardů 

v rozporu s všeobecným chápáním 

lidských práv; zdůrazňuje, že v zájmu 

věrohodnosti EU je důležité zabránit 

zneužívání těchto otázek; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Willy Meyer 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Spravedlnost justice v Bolívii, zejména v případech Elıda Tóásóa a Maria Tadiće 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4.  vyzývá Evropskou službu pro vnější 

činnost, aby tomuto případu věnovala 

vysokou pozornost v rámci svých vztahů 

s bolivijskou vládou, a aby v této věci 

přijala konkrétní opatření; 

4.  vyzývá Evropskou službu pro vnější 

činnost, aby tomuto případu věnovala 

vysokou pozornost v rámci svých vztahů 

s bolivijskou vládou, a aby v této věci 

přijala konkrétní opatření; připomíná, že se 

Komise zúčastnila setkání diplomatických 

sborů uspořádaného v La Paz bolivijskou 

vládou, na němž viceprezident Garcia 

Linera, tajemník prezidentské kanceláře 

Quintana a ministr vnitra Rada poskytli 

podrobné informace o incidentu, který se 

dne 16. dubna 2009 odehrál v Santa Cruz, 

a všech podezřelých a nalezených 

zbraních; 

Or. en 

 

 


