
 

AM\1107408MT.docx  PE589.710v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

19.10.2016 A8-0286/1 

Emenda  1 

Gérard Deprez u oħrajn 

 

Rapport A8-0286/2016 

Richard Howitt 

Strateġija tal-UE dwar l-Iran wara l-ftehim nukleari 

2015/2274(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 40a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  40a. Jitlob għal twessigħ tar-relazzjonijiet 

ekonomiċi bejn l-UE u l-Iran li jmorru id 

f'id ma' titjib fil-qasam tad-drittijiet tal-

bniedem, id-drittijiet tan-nisa u l-libertà 

tal-espressjoni, kif ukoll l-abolizzjoni tal-

piena tal-mewt; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 41 a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  41a. Jinsab allarmat dwar in-numru kbir 

ta' eżekuzzjonijiet ta' minorenni fl-Iran, u 

jfakkar lill-gvern Iranjan fl-obbligi tiegħu 

skont il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-

Drittijiet tat-Tfal, li tipprojbixxi l-użu tal-

piena tal-mewt għal minorenni li jwettqu 

reati; jitlob li kull delinkwent minorenni li 

qed jistenna s-sentenza tal-mewt ikollu s-

sentenza tiegħu mibdula f'sentenza ta' 

ħabs; 

Or. en 
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Richard Howitt 

Strateġija tal-UE dwar l-Iran wara l-ftehim nukleari 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 44 a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  44a. Jenfasizza li għandu jsir progress 

importanti biex jiggarantixxi elezzjonijiet 

liberi u ġusti u r-rispett għad-drittijiet 

fundamentali fl-Iran, partikolarment fir-

rigward tad-drittijiet tan-nisa u l-

ugwaljanza bejn is-sessi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 47 a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  47a. Jistieden lill-awtoritajiet Iranjani 

jivvalutaw l-atroċitajiet tal-massakru ta' 

priġunieri politiċi fl-1988, li kienu 

jinkludu bosta eluf ta' nisa, u biex 

iħarrku lil min kien responsabbli 

għalihom fid-dawl ta' evidenza li għadha 

kemm ġiet żvelata; 

Or. en 

 

 


