
 

 

P7_TA(2013)0518 

Pravično sodstvo v Boliviji, zlasti primera Előda Tóásója in Maria Tadića  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. novembra 2013 o pravičnem sodstvu v 

Boliviji, zlasti o primerih Előda Tóásója in Maria Tadića (2013/2953(RSP)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah in zlasti njenih členov 9 in 10, 

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je 

Bolivija podpisala in ratificirala, zlasti njegovih členov 9, 10, 14, 15 in 16,  

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov proti mučenju in drugemu okrutnemu, 

nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju, ki jo je Bolivija podpisala in 

ratificirala, 

– ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah, zlasti njenih členov 1, 2, 3, 

5, 6 in 7, 

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti njenih členov 47 in 48, 

– ob upoštevanju Ameriške konvencije o človekovih pravicah, ki jo je Bolivija podpisala in 

ratificirala, 

– ob upoštevanju Medameriške konvencije o preprečevanju in kaznovanju mučenja, ki jo je 

Bolivija podpisala in ratificirala, 

– ob upoštevanju bolivijske ustave in kazenskega zakonika, 

– ob upoštevanju izjave Odbora za človekove pravice, manjšine, državljanske in verske 

zadeve ter Odbora za zunanje zadeve madžarske državne skupščine z dne 23. maja 2012, 

ob upoštevanju izjave, ki jo je 12. junija 2012 sprejel bolivijski parlament v odziv na 

madžarsko izjavo, 

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Boliviji, 

– ob upoštevanju členov 122(5) in 110(4) Poslovnika, 

A. ker so 16. aprila 2009 v bolivijskem mestu Santa Cruz de la Sierra bolivijske specialne 

enote aretirale madžarskega državljana Előda Tóásója in hrvaškega državljana Maria 

Tadića; ker so bile med streljanjem ubite tri osebe, in sicer romunski državljan Árpád 

Magyarosi, irski državljan Michael Martin Dwyer in madžarski državljan Eduardo Rózsa-

Flores; 

B. ker sta od takrat Előd Tóásó in Mario Tadić brez obtožbe v preiskovalnem priporu, kar je 

v nasprotju z bolivijskim pravom, v skladu s katerim lahko preiskovalni pripor traja 

največ 36 mesecev, to pa pomeni, da bi se moralo to obdobje končati 16. aprila 2012; 

C. ker naj bi bile temeljne človekove pravice Előda Tóásója in Maria Tadića kršene tako ob 



 

 

aretaciji kot v kazenskem postopku; 

D. ker so 18. maja 2010, ko sta bila Előd Tóásó in Mario Tadić že v priporu, spremenili 239. 

člen bolivijskega kazenskega zakonika o trajanju preiskovalnega pripora in tega z 12 

mesecev podaljšali na največ 36 mesecev z retroaktivnim učinkom; 

E. ker je bila 17. decembra 2010 obtožba o terorizmu javno pripravljena; 

F. ker je delovna skupina ZN o samovoljnem pridržanju v svojem mnenju št. 63/2011 

(Večnacionalna država Bolivija) navedla, da je Bolivija v več točkah kršila Splošno 

deklaracijo Združenih narodov o človekovih pravicah, in ponovno potrdila, da je bil Előd 

Tóásó aretiran brez naloga in nezakonito zaprt; ker je delovna skupina ZN zaradi tega 

pozvala bolivijsko vlado, da ga je treba nemudoma izpustiti; 

1. poziva bolivijske oblasti, naj v primerih Előda Tóásója in Maria Tadića zagotovijo 

pravično in neodvisno sojenje; 

2. je seznanjen s poročilom, ki ga je na podlagi lastne politične preiskave primera sprejel in 

nato splošno razširil bolivijski parlament; 

3. poziva k neodvisni preiskavi smrti Árpáda Magyarosija, Michaela Martina Dwyerja in 

Eduarda Rózsa-Floresa, v katero bodo vključeni mednarodni izvedenci; 

4. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj v svojih stikih z bolivijsko vlado 

zadevo uvrsti visoko na dnevni red in naj v zvezi z njo sprejme konkretne ukrepe; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici 

Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, posebnemu 

predstavniku EU za človekove pravice, parlamentom in vladam držav članic, vladi in 

kongresu Republike Bolivije, generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav, 

generalnemu sekretarju Združenih narodov in Svetu ZN za človekove pravice. 

 

 


