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Poprawka  1 

Willy Meyer 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

w sprawie uczciwego wymiaru sprawiedliwości w Boliwii, w szczególności przypadków 

Elıda Tóásó i Maria Tadića 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 A a. mając na uwadze, Ŝe Mario Tadić i 

Elıd Tóásó są oskarŜeni o udział w spisku 

przeciwko władzom boliwijskim, w tym w 

próbie zabójstwa prezydenta Eva 

Moralesa oraz licznych działaniach 

powodujących destabilizację 

demokratycznie wybranego rządu;  

Or. en 
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Poprawka  2 

Willy Meyer 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

w sprawie uczciwego wymiaru sprawiedliwości w Boliwii, w szczególności przypadków 

Elıda Tóásó i Maria Tadića 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw F a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 Fa. mając na uwadze, Ŝe grupa robocza 

ONZ ds. uŜywania najemników jest 

powaŜnie zaniepokojona zarzutami, iŜ 

najemnicy brali udział w spisku przeciwko 

władzom boliwijskim; mając na uwadze, 

Ŝe ta grupa robocza ONZ ujawnia równieŜ 

fakt, Ŝe uŜywanie, rekrutacja, 

finansowanie i szkolenie najemników w 

celu obalenia rządów państw 

członkowskich ONZ są uznawane za 

powaŜne przestępstwa przez wszystkie 

państwa;  

Or. en 
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Poprawka  3 

Willy Meyer 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

w sprawie uczciwego wymiaru sprawiedliwości w Boliwii, w szczególności przypadków 

Elıda Tóásó i Maria Tadića 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

1. wzywa władze boliwijskie do 

zapewnienia sprawiedliwego i 

niezaleŜnego procesu w sprawach Elıda 

Tóásó i Maria Tadića; 

1. głęboko ubolewa nad tym nowym 

przypadkiem ingerencji ze strony 

instytucji UE w sprawy wewnętrzne 

państw trzecich w celu politycznym 

osłabienia państw zrzeszonych w 

organizacji ALBA; oświadcza, iŜ nie jest 

to pilny przypadek naruszenia praw 

człowieka; 

Or. en 
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Poprawka  4 

Willy Meyer 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

w sprawie uczciwego wymiaru sprawiedliwości w Boliwii, w szczególności przypadków 

Elıda Tóásó i Maria Tadića 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 1b. podkreśla, Ŝe w Ŝadnym wypadku 

dialog z państwami trzecimi nie moŜe 

skutkować nakładaniem ograniczeń w 

zakresie prawa narodów do 

samostanowienia; ubolewa nad faktem, Ŝe 

UE i jej państwa członkowskie zbyt często 

przyznają pierwszeństwo względom 

dyplomatycznym, politycznym czy 

ekonomicznym ze szkodą dla praw 

człowieka, które to podejście prowadzi 

ponadto do stosowania polityki 

podwójnych standardów, sprzecznej z 

powszechną wizją praw człowieka; 

podkreśla, Ŝe z punktu widzenia 

wiarygodności UE jest waŜne, aby 

uniknąć wszelkiego instrumentalnego 

wykorzystywania tych zagadnień; 

Or. en 
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Poprawka  5 

Willy Meyer 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

w sprawie uczciwego wymiaru sprawiedliwości w Boliwii, w szczególności przypadków 

Elıda Tóásó i Maria Tadića 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

4. wzywa Europejską SłuŜbę Działań 

Zewnętrznych do nadania wysokiego 

priorytetu tej sprawie w jej kontaktach z 

rządem boliwijskim oraz do podjęcia 

konkretnych działań i kroków w tym 

zakresie; 

4. wzywa Europejską SłuŜbę Działań 

Zewnętrznych do nadania wysokiego 

priorytetu tej sprawie w jej kontaktach z 

rządem boliwijskim oraz do podjęcia 

konkretnych działań i kroków w tym 

zakresie; przypomina, iŜ Komisja wzięła 

udział w posiedzeniu korpusu 

dyplomatycznego zorganizowanym w La 

Paz przez rząd boliwijski, na którym 

wiceprzewodniczący Garcia Linera, 

minister sprawujący przewodnictwo 

Quintana i minister do spraw 

wewnętrznych Rada zdali szczegółowe 

sprawozdanie z wydarzenia, które miało 

miejsce w Santa Cruz dnia 16 kwietnia 

2009 r., przytaczając osobistą historię 

kaŜdego z podejrzanych oraz informacje o 

znalezionej broni;  

Or. en 

 

 


