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17. 1. 2011 B7-0031/1 

Pozměňovací návrh  1 

Simon Busuttil, Véronique Mathieu 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B7-0031/2011 

ALDE, Verts/ALE, S&D, GUE/NGL 
Porušování svobody projevu a diskriminace na základě sexuální orientace v Litvě 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že dne 16. prosince 

2010 litevský parlament odročil hlasování 

o návrhu právního předpisu, který má 

novelizovat přestupkový zákon, tak aby 

bylo možné trestat „veřejnou propagaci 

homosexuálních vztahů“ pokutou mezi 

2 000 a 10 000 LTL (580–2900 EUR), 

A. vzhledem k tomu, že dne 16. prosince 

2010 litevský parlament odročil hlasování 

o návrhu právního předpisu, který má 

novelizovat přestupkový zákon, tak aby 

bylo možné trestat „veřejnou propagaci 

homosexuálních vztahů“ pokutou mezi 

2 000 a 10 000 LTL (580–2900 EUR) 

jelikož pozměňovací návrhy zatím nebyly 

projednány příslušnými parlamentními 

výbory a jsou stále přezkoumávány 

litevskými vnitrostátními orgány, 

Or. en 
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17. 1. 2011 B7-0031/2 

Pozměňovací návrh  2 

Simon Busuttil, Véronique Mathieu 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B7-0031/2011 

ALDE, Verts/ALE, S&D, GUE/NGL 

Porušování svobody projevu a diskriminace na základě sexuální orientace v Litvě 

Návrh usnesení 

Bod -1 (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 -1. podporuje hodnoty a zásady, 

na kterých je Unie založena, zejména 

dodržování lidských práv, včetně práv 

všech menšin; 

Or. en 
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17. 1. 2011 B7-0031/3 

Pozměňovací návrh  3 

Simon Busuttil, Véronique Mathieu 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B7-0031/2011 

ALDE, Verts/ALE, S&D, GUE/NGL 

Porušování svobody projevu a diskriminace na základě sexuální orientace v Litvě 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. upozorňuje na to, že litevský 

parlament na plenárním zasedání dosud 

o navržených pozměňovacích návrzích 

nehlasoval a že stále ještě probíhá proces 

přezkumu těchto návrhů litevskými 

vnitrostátními orgány; 

Or. en 
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17. 1. 2011 B7-0031/4 

Pozměňovací návrh  4 

Simon Busuttil, Véronique Mathieu 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B7-0031/2011 

ALDE, Verts/ALE, S&D, GUE/NGL 

Porušování svobody projevu a diskriminace na základě sexuální orientace v Litvě 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. vítá záměr litevských orgánů 

přezkoumat pozměňovací návrhy, 

o kterých se domnívají, že jsou v rozporu 

s evropským právem, zejména pokud jde 

o zásadu zákazu diskriminace na základě 

sexuální orientace; 

Or. en 
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17. 1. 2011 B7-0031/5 

Pozměňovací návrh  5 

Simon Busuttil, Véronique Mathieu 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B7-0031/2011 

ALDE, Verts/ALE, S&D, GUE/NGL 

Porušování svobody projevu a diskriminace na základě sexuální orientace v Litvě 

Návrh usnesení 

Bod 5 b (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5b. opětovně zdůrazňuje, že je důležité 

respektovat právo všech demokracií 

projednávat, měnit a přijímat vlastní 

právní předpisy a ustanovení, aniž by 

se zasahovalo do jednání národních 

parlamentů, a to plně v souladu s lidskými 

právy a zásadou zákazu diskriminace; 

Or. en 

 

 


