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Pakeitimas  1 

Richard Howitt 

S&D frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Žmogaus teisių pad÷tis pasaulyje 2009 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje 
2010/2202(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Q a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Qa. atsižvelgdamas į savo 2010 m. 
lapkričio 25 d. rezoliuciją d÷l pad÷ties 
Vakarų Sacharoje1, 

Or. en 

                                                 
1 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2010)0443. 
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8.12.2010 A7-0339/2 

Pakeitimas  2 

Richard Howitt 

S&D frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Žmogaus teisių pad÷tis pasaulyje 2009 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje 
2010/2202(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

6 paantrašt÷ (nauja) ir 66a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Lesbiečių, g÷jų, biseksualų ir 
transseksualų teis÷s 

 66a. atsižvelgdamas į daugybę lesbiečių, 
g÷jų, biseksualų ir transseksualų žmogaus 
teisių pažeidimų visame pasaulyje 
2009 m., pritaria tam, kad Europos 
Sąjungos Tarybos Žmogaus teisių darbo 
grup÷ patvirtino priemonių, skirtų 
lesbiečių, g÷jų, biseksualių ir 
transseksualių (LGBT) asmenų 
naudojimosi visomis žmogaus teis÷mis 
propagavimui ir gynimui, rinkinį; ragina 
ES delegacijas ir Europos išor÷s veiksmų 
tarnybą visapusiškai taikyti į priemonių 
rinkinį įtrauktas gaires; 

  

Or. en 
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Pakeitimas  3 

Richard Howitt, Maria Eleni Koppa 

S&D frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Žmogaus teisių pad÷tis pasaulyje 2009 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje 
2010/2202(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

75 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 75a. palankiai vertina JT Žmogaus teisių 
tarybos 2009 m. birželio 16 rezoliuciją d÷l 
išvengiamo gimdyvių mirtingumo ir 
sergamumo ir žmogaus teisių, kurioje 
raginama skubiai imtis veiksmų 
atsižvelgiant į Tūkstantmečio vystymosi 
tikslus ir siekiant kiek įmanoma išvengti 
n÷ščių moterų ir gimdyvių mirties; 
pažymi, kad rezoliucijai pritar÷ ES 
valstyb÷ nar÷s, ir ragina jas aktyviai 
skatinti moterų ir mergaičių žmogaus 
teisių apsaugą, ypač jų teisę į gyvybę, teisę 
į lygybę ir orumą, teisę į švietimą, teisę 
laisvai ieškoti informacijos, ją gauti ir 
perduoti, teisę naudotis mokslo pažangos 
laim÷jimais, teisę nebūti 
diskriminuojamoms ir teisę gauti 
aukščiausio pasiekiamo lygio fizin÷s ir 
psichin÷s, taip pat lytin÷s ir reprodukcin÷s 
sveikatos apsaugą; 

Or. en 

 
 


