
 

AM\802066BG.doc  PE432.888v01-00 }  

 PE432.889v01-00 }  

 PE432.899v01-00 }  

 PE432.901v01-00 }  

 PE432.902v01-00 }  

 PE432.903v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

20.1.2010  B7-0040/2010 }  

 B7-0041/2010 }  

 B7-0051/2010 }  

 B7-0053/2010 }  

 B7-0054/2010 }  

 B7-0055/2010 } RC1/Изм. 1 

Изменение  1 

Véronique De Keyser 

от името на групата S&D 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

Нарушаването на правата на човека в Китай и по-специално случая на Liu Xiaobo 

Предложение за обща резолюция 

Съображение О 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

O. като има предвид, че в диалога за 

правата на човека между ЕС и Китай, 

започнат през 2000 г., досега не са 

постигнати осезаеми резултати, както 

и че липсата на резултати е 

следствие също така от 

некоординираната и неефективна 

обща външна политика на ЕС по 

отношение на Китай, 

О. като има предвид, че в диалога за 

правата на човека между ЕС и Китай, 

започнат през 2000 г., досега са 

постигнати ограничени резултати; 

Or. en 
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Изменение  2 

Véronique De Keyser 

от името на групата S&D 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

Нарушаването на правата на човека в Китай и по-специално случая на Liu Xiaobo 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

8. подчертава, че китайското 

правителство публикува своя първи 

Национален план за действие относно 

правата на човека (2009–2010 г.) през 

април 2009 г., като неговата цел е по-

добра защита на правата на гражданите, 

предотвратяване на произволното 

задържане, забраняване на 

изтръгването на признания чрез 

мъчение и гарантиране на справедливи 

и открити съдебни процедури; 

8. счита за важна стъпка факта, че 

китайското правителство публикува 

своя първи Национален план за 

действие относно правата на човека 

(2009–2010 г.) през април 2009 г., като 

неговата цел е именно по-добра защита 

на правата на гражданите във всички 

процеси на правоприлагане и в 

съдебното производство, забраняване 

на произволното задържане и на 

изтръгването на признания чрез 

мъчение и гарантиране на справедливи 

и открити съдебни процедури;  

Or. en 

 

 


