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19.10.2016 A8-0286/1 

Изменение  1 

Жерар Дьопре и други 

 

Доклад A8-0286/2016 

Ричард Хауит 

Стратегия на Европейския съюз по отношение на Иран след ядреното споразумение 

2015/2274(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 40 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  40a. призовава разширяването на 

икономическите връзки между ЕС и 

Иран да се развива ръка в ръка с 

подобренията в сферата на правата 

на човека, правата на жените и 

свободата на изразяване, както и с 

премахването на смъртното 

наказание; 

Or. en 
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Жерар Дьопре и други 

 

Доклад A8-0286/2016 

Ричард Хауит 

Стратегия на Европейския съюз по отношение на Иран след ядреното споразумение 

2015/2274(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 41 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  41a. изразява безпокойство по повод 

на високия брой на екзекуции на 

малолетни и непълнолетни лица в 

Иран и припомня на иранското 

правителство неговите задължения 

по силата на Конвенцията на ООН за 

правата на детето, която забранява 

прилагането на смъртно наказание 

спрямо малолетни и непълнолетни 

лица; отправя искане да бъдат 

променени присъдите на всички 

малолетни или непълнолетни лица, 

които очакват изпълнението на 

смъртна присъда; 

Or. en 
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Жерар Дьопре и други 
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Ричард Хауит 

Стратегия на Европейския съюз по отношение на Иран след ядреното споразумение 

2015/2274(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 44 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  44a. подчертава, че трябва да бъде 

постигнат значителен напредък за 

гарантирането на свободни и честни 

избори и зачитането на основните 

права в Иран, и по-специално що се 

отнася до правата на жените и 

равенството между половете; 

Or. en 
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Жерар Дьопре и други 
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Ричард Хауит 

Стратегия на Европейския съюз по отношение на Иран след ядреното споразумение 

2015/2274(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 47 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  47a. призовава иранските власти да 

извършат оценка на жестокостите, 

извършени по време на убийствата на 

политически затворници през 1988 г., 

които включват няколко хиляди 

жени, и да изправят отговорните 

лица пред съд в светлината на 

новоразкритите доказателства; 

Or. en 

 

 


