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Pakeitimas1 

Geoffrey Van Orden 

ECR frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

dėl dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejo 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad 

Italijos jūrų pėstininkai yra sulaikyti 

nepateikus jiems kaltinimų; pabrėžia, kad 

jūrų pėstininkams turėtų būti leista 

repatrijuoti; pabrėžia, kad ilgas vilkinimas 

ir jūrų pėstininkų judėjimo laisvės 

apribojimas yra nepriimtini ir tuo rimtai 

pažeidžiamos jų žmogaus teisės; 
 

3. reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad 

Italijos jūrų pėstininkai yra sulaikyti 

nepateikus jiems kaltinimų; reikalauja, 

kad Indijos valdžios institucijos sudarytų 

sąlygas jų kuo greitesniam repatrijavimui 

tol, kol bus patikslintas teisinis veiksmų 

pagrindas ir ragina kuo skubiau išspręsti 

šį tragišką ir nelaimingą klausimą; 

Or. en 
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Pakeitimas 2 

Geoffrey Van Orden 

ECR frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

dėl dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejo 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

primena Komisijai, kad svarbu atkreipti 

dėmesį į žmogaus teisių padėtį plėtojant 

ryšius su Indija ir apsvarstyti tolesnes 

priemones, kaip sudaryti sąlygas 

teigiamam šios bylos išsprendimui; 

išbraukta 

Or. en 
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Pakeitimas 3 

Geoffrey Van Orden 

ECR frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD 

dėl dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejo 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

primena, kad ES piliečių teises ir 

saugumą turi užtikrinti ES diplomatinės 

atstovybės, kurios turėtų aktyviai ginti 

pagrindines trečiose šalyse sulaikytų ES 

piliečių žmogaus teises; 

išbraukta 

Or. en 

 

 

 

 


