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19.10.2016 A8-0286/1 

Amendamentul  1 

Gérard Deprez și alții  

 

Raport A8-0286/2016 

Richard Howitt 

Strategia UE față de Iran în urma încheierii acordului nuclear 

2015/2274(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  40a. solicită ca extinderea relațiilor 

economice dintre UE și Iran să fie direct 

legată de progresele în ceea ce privește 

drepturile omului, drepturile femeilor și 

libertatea de exprimare și să depindă de 

abolirea pedepsei cu moartea; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0286/2 

Amendamentul  2 

Gérard Deprez și alții 

 

Raport A8-0286/2016 

Richard Howitt 

Strategia UE față de Iran în urma încheierii acordului nuclear 

2015/2274(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  41a. își exprimă preocupările privind 

numărul mare al execuțiilor minorilor în 

Iran și le reamintește autorităților 

iraniene obligațiile asumate prin 

Convenția ONU cu privire la drepturile 

copilului, care interzice aplicarea 

pedepsei cu moartea pentru delincvenții 

minori; solicită Iranului să dispună 

comutarea pedepselor pentru toți 

delincvenții minori care își așteaptă în 

prezent execuția; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0286/3 

Amendamentul  3 

Gérard Deprez și alții 

 

Raport A8-0286/2016 

Richard Howitt 

Strategia UE față de Iran în urma încheierii acordului nuclear 

2015/2274(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  44a. subliniază că trebuie înregistrate 

progrese importante în direcția garantării 

unor alegeri libere și corecte și a 

respectării drepturilor fundamentale în 

Iran, în special cu privire la drepturile 

femeilor și egalitatea de gen; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0286/4 

Amendamentul  4 

Gérard Deprez și alții 

 

Raport A8-0286/2016 

Richard Howitt 

Strategia UE față de Iran în urma încheierii acordului nuclear 

2015/2274(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  47a. invită autoritățile iraniene să 

analizeze atrocitățile comise în 1988, când 

au fost masacrați prizonieri politici, 

printre care câteva mii de femei, și să-i 

aducă în fața justiției pe responsabili în 

baza dovezilor scoase la iveală recent; 

Or. en 

 

 


