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Amendamentul 1 

Willy Meyer 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Corectitudinea justiției în Bolivia, în special în ceea ce privește cazurile Elıd Tóásó și Mario 
Tadić 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendament 

 Aa. întrucât Mario Tadić și Elıd Tóásó 
sunt acuzați că ar fi luat parte la un 
complot împotriva autorităților boliviene, 
inclusiv la o tentativă de asasinare a 
președintelui Evo Morales, precum și la 
mai multe acte de destabilizare a 
guvernului ales democratic;   

Or. en 
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Amendamentul 2 

Willy Meyer 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Corectitudinea justiției în Bolivia, în special în ceea ce privește cazurile Elıd Tóásó și Mario 
Tadić 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendament 

 Fa. întrucât Grupul de lucru al ONU 
privind folosirea mercenarilor este 
profund preocupat de acuzațiile conform 
cărora într-un complot împotriva 
președintelui bolivian au fost implicați 
mercenari; întrucât acest grup de lucru al 
ONU denunță, de asemenea, faptul că 
folosirea mercenarilor, precum și 
recrutarea, finanțarea și instruirea 
acestora în scopuri de răsturnare a 
guvernelor unor state membre ale ONU 
reprezintă fapte extrem de îngrijorătoare 
pentru toate statele; 

Or. en 
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Amendamentul 3 

Willy Meyer 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Corectitudinea justiției în Bolivia, în special în ceea ce privește cazurile Elıd Tóásó și Mario 
Tadić 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendament 

1. cere autorităților boliviene să garanteze 
un proces corect și independent în 
cazurile Elıd Tóásó și Mario Tadić; 

1. regretă profund acest nou caz de 
amestec al unei instituții UE în afacerile 
interne ale țărilor terțe, cu scopul politic 
de a submina țările ALBA; declară că 
acesta nu este un caz urgent de încălcare 
a drepturilor omului; 

Or. en 
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Amendamentul 4 

Willy Meyer 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Corectitudinea justiției în Bolivia, în special în ceea ce privește cazurile Elıd Tóásó și Mario 
Tadić 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1b (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendament 

 1b. subliniază că dialogul cu țările terțe 
nu trebuie să constituie în niciun caz un 
obstacol în calea dreptului popoarelor la 
autodeterminare; regretă faptul că UE și 
statele sale membre acordă prea des 
prioritate considerațiilor diplomatice, 
politice sau economice față de cele în 
materie de drepturile omului, o abordare 
care conduce totodată la apariția unei 
politici cu standarde duble, care 
contravine viziunii universale asupra 
drepturilor omului; subliniază 
importanța, pentru credibilitatea UE, a 
evitării exploatării acestor aspecte; 

Or. en 
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Amendamentul 5 

Willy Meyer 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Corectitudinea justiției în Bolivia, în special în ceea ce privește cazurile Elıd Tóásó și Mario 
Tadić 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendament 

4. solicită Serviciului European de Acțiune 
Externă să păstreze acest caz pe ordinea de 

zi în cadrul contactelor cu guvernul 
bolivian și să ia măsuri și să realizeze 
acțiuni concrete în acest sens; 

4. solicită Serviciului European de Acțiune 
Externă să păstreze acest caz pe ordinea de 

zi în cadrul contactelor cu guvernul 
bolivian și să ia măsuri și să realizeze 
acțiuni concrete în acest sens; reamintește 
participarea Comisiei la o reuniune 
pentru corpul diplomatic organizată în La 
Paz de către guvernul bolivian, la care 
vicepreședintele Garcia Linera, ministrul 
prezidențial Quintana și ministrul de 
interne Rada au oferit o prezentare 
detaliată a incidentului care a avut loc la 
Santa Cruz la 16 aprilie 2009 și au 
prezentat inclusiv biografia fiecăruia 
dintre suspecți și armele găsite; 

Or. en 

 

 


