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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

19.10.2016 A8-0286/1 

Τροπολογία  1 

Gérard Deprez και άλλοι 

 

Έκθεση A8-0286/2016 

Richard Howitt 

Στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία 

2015/2274(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 40 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  40α. ζητεί να συνδυαστεί η επέκταση των 

οικονομικών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και 

Ιράν με  βελτιώσεις στον τομέα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 

δικαιωμάτων  των γυναικών και την 

ελευθερία  της έκφρασης, καθώς και την 

κατάργηση της θανατικής ποινής· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

19.10.2016 A8-0286/2 

Τροπολογία  2 

Gérard Deprez και άλλοι 

 

Έκθεση A8-0286/2016 

Richard Howitt 

Στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία 

2015/2274(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  41α. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για 

τον μεγάλο αριθμό εκτελέσεων νέων στο 

Ιράν, και υπενθυμίζει  στην Ιρανική 

Κυβέρνηση τις υποχρεώσεις της 

σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων 

Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, η 

οποία απαγορεύει την επιβολή της 

θανατικής ποινής σε ανήλικους 

παραβάτες· ζητεί λοιπόν τη μετατροπή 

των ποινών όλων των θανατοποινιτών 

ανήλικων παραβατών· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

19.10.2016 A8-0286/3 

Τροπολογία  3 

Gérard Deprez και άλλοι 

 

Έκθεση A8-0286/2016 

Richard Howitt 

Στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία 

2015/2274(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 44 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  44α. τονίζει πως πρέπει να σημειωθεί 

σημαντική πρόοδος προκειμένου να 

διασφαλιστούν ελεύθερες και δίκαιες 

εκλογές και ο σεβασμός των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων στο Ιράν, και συγκεκριμένα 

όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών 

και την ισότητα των φύλων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

19.10.2016 A8-0286/4 

Τροπολογία  4 

Gérard Deprez και άλλοι 

 

Έκθεση A8-0286/2016 

Richard Howitt 

Στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία 

2015/2274(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 47 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  47α. καλεί τις ιρανικές αρχές να προβούν 

σε αποτίμηση της φρικαλέας δολοφονίας 

πολιτικών κρατουμένων το 1988, μεταξύ 

των οποίων συγκαταλέγονταν πολλές 

χιλιάδες γυναικών, και να διώξουν 

ποινικά τους υπεύθυνους υπό το πρίσμα 

των προσφάτως αποκαλυφθέντων 

στοιχείων· 

Or. en 

 

 


