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8.12.2010 A7-0339/4 

Predlog spremembe  4 

Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi,  

v imenu skupine ALDE 
 
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 61 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 61a. poziva Komisijo in države članice, 

naj zagotovijo, da bo podjetjem s sedežem 

v EU dovoljeno proizvajati in prodajati 

natrijev tiopental le za zdravstvene 

namene in da bo vsaka licenca za 

proizvodnjo tega zdravila predvidevala 

uporabo zahtev o označevanju, ki bo 

omogočilo, da bo na ovitku navedeno, da 

se zdravilo ne sme uporabljati za 

vbrizgavanje smrtonosnih injekcij, v 

skladu z nacionalnimi zakonodajami in 

zakonodajo EU, ki prepovedujejo smrtno 

kazen, mučenje ali kakršno koli kruto, 

nečloveško ali ponižujoče ravnanje ali 

kaznovanje; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0339/5 

Predlog spremembe  5 

Marietje Schaake, Sarah Ludford,  

v imenu skupine ALDE 
 
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 66 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 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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8.12.2010 A7-0339/6 

Predlog spremembe  6 

Niccolò Rinaldi 

v imenu skupine ALDE 
 
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 112 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 112a. poziva Komisijo, naj končno, brez 

odlašanja ter s potrebnimi pobudami in 

finančnimi zavezami nadaljuje ukrepe na 

podlagi Poročila o človekovih pravicah za 

leto 2007, v katerem je Parlament izrazil 

mnenje, "da je nenasilje najprimernejši 

instrument za polno uživanje, 

uveljavljanje, spodbujanje in spoštovanje 

temeljnih človekovih pravic“ v 

prepričanju, da bi "moralo postati 

spodbujanje te ideje prednostna naloga 

politike EU na področju človekovih pravic 

in demokracije“; 

Or. en 
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8.12.2010 A7-0339/7 

Predlog spremembe  7 

Marietje Schaake 

v imenu skupine ALDE 
 
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 139 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 139a. poziva Komisijo, naj pripravi 

seznam posameznikov, odgovornih za 

kršenje človekovih pravic v Iranu, kot so 

mučenje, cenzura, posilstva in usmrtitve, 

zlasti po volitvah leta 2009, ter naj proti 

zadevnim posameznikom uvede kazni v 

obliki zamrznitve premoženja in prepovedi 

potovanja; 

Or. en 

 
 


