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Paragrafu 61 a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 61a. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jiŜguraw li l-produzzjoni u l-

bejgħ tat-tiopental tas-sodju minn 

kumpaniji bbaŜati fl-UE huma permessi 

għal għanijiet mediëi biss u li kwalunkwe 

liëenzja għall-produzzjoni ta’ din id-droga 

trid timponi rekwiŜiti ta’ tikkettar sabiex l-

ippakkjar jindika li ma jistax jintuŜa biex 

jiāu amministrati injezzjonijiet li 

jikkaāunaw il-mewt, skont il-liāijiet 

nazzjonali u Ewropej li jipprojbixxu l-

piena kapitali, it-tortura jew kwalunkwe 

trattament jew kastig krudil u inuman jew 

degradanti ieħor; 

Or. en 
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Paragrafu 66 a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 66a. Fid-dawl tal-għadd kbir ta’ abbuŜi 

tad-drittijiet tal-bniedem li sofrew persuni 

lesbjani, omosesswali, bisesswali u 

transesswali madwar id-dinja kollha fl-

2009, jilqa’ b’sodisfazzjon l-adozzjoni 

min-naħa tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Kunsill 

tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-

Bniedem tas-Sett ta’ Għodod għall-

Promozzjoni u l-Protezzjoni  tat-Tgawdija 

tad-Drittijiet tal-Bniedem kollha mil-

Lesbjani, l-Omosesswali, il-Bisesswali u l-

Persuni Transesswali (LGBT); jistieden 

lid-delegazzjonijiet tal-UE u lis-Servizz 

Ewropew għall-Azzjoni Esterna biex 

jimplimentaw għalkollox il-linji gwida 

inkluŜi fis-Sett ta' Għodod; 

Or. en 
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Paragrafu 112 a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 112a. Iħeāāeā lill-Kummissjoni fl-aħħar 

ħalli permezz tal-inizjattivi u l-impenji 

finanzjarji neëessarji, tagħti segwitu bla 

dewmien għar-Rapport dwar id-Drittijiet 

tal-Bniedem tal-2007 li fih il-Parlament 

ikkunsidra n-“ n-nonvjolenza bħala l-

aktar mezz xieraq biex jiāu Ŝgurati l-

eŜerëizzju, id-difiŜa, il-promozzjoni u r-

rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali tal-

bniedem” billi jemmen li “l-promozzjoni 

ta’ dan il-prinëipju għandu jikkostitwixxi 

objettiv prijoritarju fil-politika tal-

promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u 

tad-demokrazija ta' l-Unjoni Ewropea”; 

Or. en 
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Paragrafu 139 a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 139a. Iħeāāeā lill-Kummissjoni tagħmel 

lista tal-individwi responsabbli ta' 

vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, 

bħalma huma t-tortura, ië-ëensura, l-

istupru u l-eŜekuzzjonijiet, fl-Iran, b’mod 

partikolari wara l-elezzjonijiet tal-2009, u 

timponi sanzjonijiet fuqhom fis-sura ta’ 

ffriŜar ta’ assi u projbizzjonijiet ta’ 

vvjaāāar; 

Or. en 

 

 

 


