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8.12.2010 A7-0339/4 

Pakeitimas  4 

Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi 

ALDE 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 

61 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 61a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad ES įsikūrusioms įmon÷ms 
būtų leidžiama natrio tiopentalį 
pardavin÷ti tik medicinos reikm÷ms ir kad 
bet kokiame leidime gaminti šį preparatą 
būtų numatytas ženklinimo reikalavimas, 
kad pakuot÷je būtų nurodyta, jog 
vadovaujantis nacionaliniais ir Europos 
teis÷s aktais, pagal kuriuos draudžiama 
mirties bausm÷, kankinimas ar kitoks 
žiaurius, nežmoniškas ar žeminantis 
elgesys ir baudimas, preparato negalima 
naudoti mirtinų injekcijų reikm÷ms; 
 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0339/5 

Pakeitimas  5 

Marietje Schaake, Sarah Ludford 

ALDE 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 

66 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 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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8.12.2010 A7-0339/6 

Pakeitimas  6 

Niccolò Rinaldi 

ALDE 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 

112 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 112a. ragina Komisiją pagaliau 
neatid÷liojant, kartu parengiant reikiamas 
iniciatyvas ir prisiimant finansinius 
įsipareigojimus, imtis tolesnių priemonių, 
susijusių su 2007 m. žmogaus teisių 
ataskaita, kurioje, Parlamento nuomone, 
„neprievartin÷ kova – pati tinkamiausia 
priemon÷, siekiant užtikrinti, kad 
pagrindin÷s žmogaus teis÷s būtų 
visapusiškai įgyvendinamos, 
puosel÷jamos, skatinamos ir gerbiamos“ 
ir, Parlamento įsitikinimu, „jos 
skatinimas tur÷tų tapti ES žmogaus teisių 
ir demokratijos srities politikos 
prioritetu“; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0339/7 

Pakeitimas  7 

Marietje Schaake, Sarah Ludford 

ALDE 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 

139 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 139a. ragina Komisiją parengti asmenų, 
atsakingų už žmogaus teisių pažeidimus 
Irane, kaip antai, kankinimai, cenzūra, 
išprievartavimai ir egzekucijos, ir visų 
pirma padarytus po 2009 m. rinkimų, 
sąrašą ir  nustatyti jiems sankcijas, pvz., 
įšaldyti jų turtą ir numatyti draudimus 
keliauti; 

Or. en 

 
 
 


