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8.12.2010 A7-0339/1 

Predlog spremembe  1 

Richard Howitt 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Človekove pravice v svetu v letu 2009 in politika Evropske unije na tem področju 
2010/2202(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Q a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Qa. ob upoštevanju svoje resolucije z dne 

25. novembra 2010 o Zahodni Sahari
1
, 

 

Or. en 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0443. 
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8.12.2010 A7-0339/2 

Predlog spremembe  2 

Richard Howitt 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Človekove pravice v svetu v letu 2009 in politika Evropske unije na tem področju 
2010/2202(INI) 

Predlog resolucije 

Podnaslov 6 (novo) in odstavek 66 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Pravice lezbijk, homoseksualcev, 

biseksualcev in transseksualcev 

 66a. glede na številne kršitve človekovih 

pravic, katerih žrtve so bili v letu 2009 

lezbijke, geji, biseksualci in transseksualci 

po vsem svetu, pozdravlja dejstvo, da je 

delovna skupina za človekove pravice 

Sveta Evropske unije sprejela priročnik za 

spodbujanje in varstvo vseh človekovih 

pravic lezbijk, gejev, biseksualcev in 

transseksualcev; poziva delegacije EU in 

Evropsko službo za zunanje delovanje, naj 

v celoti izpolnjujejo smernice, ki jih 

vsebuje ta priročnik; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Richard Howitt, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa) 

v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0339/2010 

Laima Liucija Andrikien÷ 

Človekove pravice v svetu v letu 2009 in politika Evropske unije na tem področju 
2010/2202(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 75a. pozdravlja resolucijo Sveta OZN za 

človekove pravice z dne 16. junija 2009 o 

umrljivosti in obolevnosti mater, ki bi ju 

bilo mogoče preprečiti, ter o človekovih 

pravicah, ki poziva k nujnemu ukrepanju 

v skladu z razvojnimi cilji tisočletja, da se 

prepreči nepotrebne smrti žensk med 

nosečnostjo ali porodom; ugotavlja, da so 

države članice EU to resolucijo podprle, 

in jih poziva, naj si odločno prizadevajo za 

varstvo človekovih pravic žensk in deklet, 

zlasti njihove pravice do življenja, 

enakosti in dostojanstva, izobrazbe, 

svobode pri iskanju, prejemanju in 

posredovanju informacij, uživanja 

prednosti znanstvenega napredka, 

svobode brez diskriminacije in do uživanja 

najvišjih možnih standardov telesnega in 

duševnega zdravja, vključno s spolnim in 

reproduktivnim; 

Or. en 

 
 


