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Pozmeňujúci návrh  1 

Willy Meyer 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Spravodlivé súdnictvo v Bolívii, najmä prípady Elıda Tóasóa a Maria Tadića 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aa. keďže Mario Tadić a Elıd Tóásó sú 
obvinení z účasti na sprisahaní proti 
bolívijským orgánom vrátane pokusu o 
atentát na prezidenta Eva Moralesa a 
viacerých aktov zameraných na 
destabilizáciu demokraticky zvolenej 
vlády; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Willy Meyer 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Spravodlivé súdnictvo v Bolívii, najmä prípady Elıda Tóasóa a Maria Tadića 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie F a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Fa. keďže pracovná skupina OSN pre 
využívanie žoldnierov je vážne 
znepokojená nepodloženými tvrdeniami, 
že žoldnieri boli zapletení do sprisahania 
proti bolívijským orgánom; keďže táto 
pracovná skupina OSN takisto pranieruje 
skutočnosť, že využívanie žoldnierov a ich 
verbovanie, financovanie a príprava 
s cieľom zvrhávať vlády členských štátov 
Organizácie spojených národov sú 
zločinmi, ktoré vážne znepokojujú všetky 
štáty; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Willy Meyer 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Spravodlivé súdnictvo v Bolívii, najmä prípady Elıda Tóasóa a Maria Tadića 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. vyzýva bolívijské orgány, aby zaistili 
spravodlivé a nezávislé súdne konanie vo 
veciach Elıd Tóasó a Mario Tadić; 

1. rozhodne odsudzuje tento nový prípad 
zasahovania inštitúcie EÚ do vnútorných 
vecí tretích krajín s politickým cieľom 
oslabovania členských krajín 
Bolívarovského spojenectva národov 
Amerík (ALBA); vyhlasuje, že toto nie je 
naliehavý prípad porušovania ľudských 
práv; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Willy Meyer 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Spravodlivé súdnictvo v Bolívii, najmä prípady Elıda Tóasóa a Maria Tadića 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 1 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1b. zdôrazňuje, že dialóg s tretími 
krajinami by za nijakých okolnostní 
nemal vyústiť do vyhlásenia obmedzení 
na právo národov na sebaurčenie; 
odsudzuje skutočnosť, že EÚ a jej členské 
štáty príliš často uprednostňujú 
diplomatické či ekonomické úvahy 
o ľudských právach, teda prístup, ktorý 
navyše posilňuje politiku 
charakterizovanú dvojakými normami, 
ktorá je v rozpore so všeobecnou 
predstavou ľudských práv; v záujme 
samotnej dôveryhodnosti EÚ zdôrazňuje, 
že sa treba vyhýbať každému zneužívaniu 
týchto otázok; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  5 

Willy Meyer 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Spravodlivé súdnictvo v Bolívii, najmä prípady Elıda Tóasóa a Maria Tadića 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu 

činnosť, aby tento prípad zaradili medzi 

prioritami programu počas kontaktov 

s bolívijskou vládou a aby v tejto veci 

prijali konkrétne opatrenia a podnikli 

konkrétne kroky; 

4. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu 

činnosť, aby tento prípad zaradili medzi 

prioritami programu počas kontaktov 

s bolívijskou vládou a aby v tejto veci 

prijali konkrétne opatrenia a podnikli 

konkrétne kroky; pripomína, že Komisia 
sa zúčastnila na stretnutí, ktoré bolívijská 
vláda zorganizovala pre diplomatický zbor 
v La Paz, na ktorom viceprezident Garcia 
Linera, minister úradu prezidenta 
Quintana a minister vnútra Rada 
predložili podrobnú správu o incidente, 
ktorý sa stal v Santa Cruz 16. apríla 2009, 
spolu s osobnou minulosťou všetkých 
podozrivých osôb a zbraňami, ktoré sa na 
mieste incidentu našli; 

Or. en 

 

 


