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Amendement  1 

Véronique De Keyser 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Schendingen van de mensenrechten in China, met name de zaak van Liu Xiaobo 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging O 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

O. overwegende dat de in 2000 ingestelde 

mensenrechtendialoog tussen de EU en 

China tot dusver nauwelijks resultaten 

heeft opgeleverd; dat dit gebrek aan 

resultaten mede het gevolg is van een 

ongecoördineerd en ondoelmatig 

buitenlands beleid van de EU tegenover 

China, 

O. overwegende dat de in 2000 ingestelde 

mensenrechtendialoog tussen de EU en 

China tot dusver beperkte resultaten heeft 

opgeleverd; 

Or. en 
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Amendement  2 

Véronique De Keyser 

namens de S&D-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Schendingen van de mensenrechten in China, met name de zaak van Liu Xiaobo 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

8. wijst erop dat de Chinese regering in 

april 2009 haar eerste Nationale actieplan 

voor de mensenrechten (2009-2010) heeft 

gepubliceerd, dat ten doel heeft een betere 

bescherming van de burgerrechten, het 

beëindigen van willekeurige arrestaties, 

het verbieden van foltering als middel om 

bekentenissen los te krijgen en het 

waarborgen van eerlijke en openbare 

processen; 

8. beschouwt het als een belangrijke stap 

dat de Chinese regering in april 2009 haar 

eerste nationale actieplan voor de 

mensenrechten (2009-2010) heeft 

gepubliceerd, dat met name streeft naar 

een betere bescherming van de 

burgerrechten bij alle vormen van 

rechtshandhaving en gerechtelijke 

procedures, een verbod op willekeurige 

arrestaties en foltering als middel om 

bekentenissen los te krijgen en het 

waarborgen van eerlijke en openbare 

processen; 

Or. en 

 

 

 


