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Τροπολογία  1 

Willy Meyer 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

σχετικά µε την απονοµή δικαιοσύνης στη Βολιβία, και ιδίως τις υποθέσεις των Elıd Tóásó 

και Mario Tadić 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Αα. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι Mario 
Tadić και Elıd Tóásó κατηγορούνται για 
συµµετοχή σε συνωµοσία εναντίον των 
βολιβιανών αρχών, συµπεριλαµβανοµένης 
της απόπειρας δολοφονίας του Προέδρου 
Evo Morales, καθώς και αρκετών 
πράξεων αποσταθεροποίησης της 
δηµοκρατικά εκλεγµένης κυβέρνησης· 

Or. en 



 

AM\1010668EL.doc  PE519.402v01-00 }  

 PE519.411v01-00 }  

 PE519.412v01-00 }  

 PE519.416v01-00 } RC1 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

20.11.2013  B7-0499/2013 }  

 B7-0537/2013 }  

 B7-0538/2013 }  

 B7-0542/2013 } RC1/Τροπ. 2 

Τροπολογία  2 

Willy Meyer 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

σχετικά µε την απονοµή δικαιοσύνης στη Βολιβία, και ιδίως τις υποθέσεις των Elıd Tóásó 

και Mario Tadić 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  ΣΤα. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Οµάδα 
Εργασίας των ΗΕ σχετικά µε τη χρήση 
µισθοφόρων εκφράζει βαθιά ανησυχία για 
τις καταγγελίες ότι µισθοφόροι 
συµµετείχαν σε συνωµοσία εναντίον των 
βολιβιανών αρχών· ότι η εν λόγω Οµάδα 
Εργασίας των ΗΕ καταδικάζει επίσης τη 
χρήση µισθοφόρων, καθώς και την 
στρατολόγηση, χρηµατοδότηση και 
εκπαίδευση µε στόχο την ανατροπή 
κυβερνήσεων κρατών µελών του ΟΗΕ, 
ως αδικήµατα που πρέπει να 
προβληµατίσουν έντονα όλα τα κράτη· 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Willy Meyer 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

σχετικά µε την απονοµή δικαιοσύνης στη Βολιβία, και ιδίως τις υποθέσεις των Elıd Tóásó 

και Mario Tadić 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. καλεί τις βολιβιανές αρχές να 
εξασφαλίσουν τη δίκαιη και ανεξάρτητη 
δίκη στην υπόθεση των Elıd Tóásó και 
Mario Tadić· 

1. αποδοκιµάζει έντονα αυτή τη νέα 
περίπτωση παρέµβασης θεσµικού 
οργάνου της ΕΕ στις εσωτερικές 
υποθέσεις τρίτων χωρών µε τον πολιτικό 
στόχο της υπονόµευσης χωρών της 
Μπολιβαριανής Συµµαχίας (ALBA)· 
δηλώνει ότι δεν πρόκειται για επείγουσα 
υπόθεση παραβίασης των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων·  

Or. en 
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Τροπολογία  4 

Willy Meyer 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

σχετικά µε την απονοµή δικαιοσύνης στη Βολιβία, και ιδίως τις υποθέσεις των Elıd Tóásó 

και Mario Tadić 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  1β. τονίζει ότι ο διάλογος µε τρίτες χώρες 
δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση να οδηγεί 
στην επιβολή περιορισµών στο δικαίωµα 
των λαών για αυτοδιάθεση· αποδοκιµάζει 
το γεγονός ότι πολύ συχνά η ΕΕ και τα 
κράτη µέλη της δίνουν προτεραιότητα σε 
διπλωµατικές, πολιτικές ή οικονοµικές 
παραµέτρους και όχι στα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, µια προσέγγιση η οποία 
επιπλέον οδηγεί σε µια πολιτική που 
χαρακτηρίζεται από δύο µέτρα και δύο 
σταθµά και αντίκειται στο οικουµενικό 
όραµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων·  
τονίζει ότι είναι πολύ σηµαντικό για αυτή 
καθαυτή την αξιοπιστία της ΕΕ να 
αποφεύγεται η οποιαδήποτε 
εκµετάλλευση τέτοιων ζητηµάτων·  

Or. en 
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Τροπολογία  5 

Willy Meyer 

 εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

σχετικά µε την απονοµή δικαιοσύνης στη Βολιβία, και ιδίως για τις υποθέσεις των Elıd 

Tóásó και Mario Tadić 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής ∆ράσης να διατηρήσει την 

υπόθεση σε υψηλή προτεραιότητα της 

ηµερήσιας διάταξης κατά τις επαφές της µε 

τη βολιβιανή κυβέρνηση και να λάβει απτά 

µέτρα επί του θέµατος· 

4. καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής ∆ράσης να διατηρήσει την 

υπόθεση σε υψηλή προτεραιότητα της 

ηµερήσιας διάταξης κατά τις επαφές της µε 

τη βολιβιανή κυβέρνηση και να λάβει απτά 

µέτρα επί του θέµατος· υπενθυµίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή συµµετείχε σε 
συνάντηση για το διπλωµατικό σώµα, η 
οποία διοργανώθηκε στη La Paz από τη 
βολιβιανή κυβέρνηση και στην οποία ο 
Αντιπρόεδρος Garcia Linera, ο υπουργός 
προεδρίας Quintana και ο υπουργός 
εσωτερικών Rada πραγµατοποίησαν 
λεπτοµερή έκθεση του περιστατικού στη  
Santa Cruz στις 16 Απριλίου 2009, 
συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού 
ιστορικού του κάθε υπόπτου και της 
αναφοράς των όπλων που βρέθηκαν·  

Or. en 

 

 


