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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

19.10.2016 A8-0286/1 

Módosítás  1 

Gérard Deprez és mások 

 

Jelentés A8-0286/2016 

Richard Howitt 

az EU Iránnal kapcsolatos stratégiája a nukleáris megállapodást követően 

2015/2274(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

40 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  40a. szorgalmazza, hogy az EU és az Irán 

közötti gazdasági kapcsolatok kibővítése 

kéz a kézben járjon az emberi jogok, a női 

jogok és a véleménynyilvánítási szabadság 

kérdésében elért előrehaladással, 

valamint a halálbüntetés eltörlésével; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0286/2 

Módosítás  2 

Gérard Deprez és mások 

 

Jelentés A8-0286/2016 

Richard Howitt 

az EU Iránnal kapcsolatos stratégiája a nukleáris megállapodást követően 

2015/2274(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

41 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  41a. riasztónak tartja a fiatalkorúak 

kivégzésének magas számát Iránban, és 

emlékezteti az iráni kormányt a gyermek 

jogairól szóló ENSZ-egyezmény szerinti 

kötelezettségeire, amely megtiltja a 

halálos ítélet alkalmazását a fiatalkorú 

bűnelkövetők esetében; kéri, hogy 

változtassák meg azoknak a fiatalkorú 

elkövetőknek az ítéletét, akik jelenleg 

siralomházban vannak; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0286/3 

Módosítás  3 

Gérard Deprez és mások 

 

Jelentés A8-0286/2016 

Richard Howitt 

az EU Iránnal kapcsolatos stratégiája a nukleáris megállapodást követően 

2015/2274(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

44 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  44a. hangsúlyozza, hogy jelentős 

előrehaladást kell elérni a szabad és 

tisztességes választások garantálásához és 

az alapvető jogok tiszteletben tartásához 

Iránban, különös tekintettel a női jogok 

helyzetére és a nemek közötti 

egyenlőségre; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0286/4 

Módosítás  4 

Gérard Deprez és mások 

 

Jelentés A8-0286/2016 

Richard Howitt 

az EU Iránnal kapcsolatos stratégiája a nukleáris megállapodást követően 

2015/2274(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

47 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  47a. felszólítja az iráni hatóságokat, hogy 

vizsgálják ki az 1988-ban lemészárolt 

politikai foglyokkal, köztük több ezer 

nővel szembeni atrocitásokat, és a 

közelmúltban nyilvánosságra hozott 

bizonyítékok fényében vonják 

büntetőeljárás alá a felelősöket;  

Or. en 

 

 


