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19.10.2016 A8-0286/1 

Amendement  1 

Gérard Deprez e.a. 

 

Verslag A8-0286/2016 

Richard Howitt 

EU-strategie ten aanzien van Iran sinds de nucleaire overeenkomst 

2015/2274(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  40 bis.  is van mening dat de uitbreiding 

van de economische betrekkingen tussen 

de EU en Iran hand in hand moet gaan 

met verbeteringen op het gebied van de 

mensenrechten, de rechten van vrouwen 

en de vrijheid van meningsuiting, in 

combinatie met de afschaffing van de 

doodstraf; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0286/2 

Amendement  2 

Gérard Deprez e.a. 

 

Verslag A8-0286/2016 

Richard Howitt 

EU-strategie ten aanzien van Iran sinds de nucleaire overeenkomst 

2015/2274(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  41 bis.  uit zijn ontsteltenis over de hoge 

aantallen executies van minderjarigen in 

Iran, en herinnert de Iraanse regering 

aan haar verplichtingen uit hoofde van 

het Verdrag inzake de rechten van het 

kind, op grond waarvan het verboden is 

jeugdige delinquenten ter dood te 

brengen; wenst dat de straf van alle 

jeugdige delinquenten die momenteel in 

de dodencel zitten, wordt omgezet; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0286/3 

Amendement  3 

Gérard Deprez e.a. 

 

Verslag A8-0286/2016 

Richard Howitt 

EU-strategie ten aanzien van Iran sinds de nucleaire overeenkomst 

2015/2274(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  44 bis.  benadrukt dat er, om vrije en 

eerlijke verkiezingen en eerbiediging van 

de grondrechten in Iran te waarborgen, 

aanzienlijke vooruitgang moet worden 

geboekt, met name op het gebied van 

vrouwenrechten en gendergelijkheid; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0286/4 

Amendement  4 

Gérard Deprez e.a. 

 

Verslag A8-0286/2016 

Richard Howitt 

EU-strategie ten aanzien van Iran sinds de nucleaire overeenkomst 

2015/2274(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  47 bis.  vraagt de Iraanse autoriteiten om 

een onderzoek in te stellen naar de 

wreedheden die in 1988 zijn begaan tegen 

politieke gevangenen, waaronder enkele 

duizenden vrouwen, en om degenen die 

verantwoordelijk waren voor dat 

bloedbad, te vervolgen in het licht van de 

nieuwe bewijzen; 

Or. en 

 

 


