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Poprawka  1 

Véronique De Keyser 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie łamania praw człowieka w Chinach a zwłaszcza w sprawie Liu Xiaobo 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt O preambuły 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze nikłe jak dotąd wyniki 

osiągnięte w ramach zainicjowanego 

w 2000 r. dialogu między UE a Chinami 

dotyczącego praw człowieka, a takŜe 

mając na uwadze, Ŝe brak rezultatów jest 

teŜ następstwem nieskoordynowanej 

i nieskutecznej wspólnej polityki 

zagranicznej UE wobec Chin; 

O. mając na uwadze nieznaczne jak dotąd 

wyniki osiągnięte w ramach 

zainicjowanego w 2000 r. dialogu między 

UE a Chinami dotyczącego praw 

człowieka, 

Or. en 
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Poprawka  2 

Véronique De Keyser 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

w sprawie łamania praw człowieka w Chinach a zwłaszcza w sprawie Liu Xiaobo 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, Ŝe w kwietniu 2009 r. rząd 

Chin opublikował pierwszy krajowy plan 

działania na rzecz ochrony praw człowieka 

(2009-2010), którego celem jest poprawa 

ochrony praw obywateli, ochrona przed 

arbitralnymi zatrzymaniami, zakaz 

wymuszania zeznań przy pomocy tortur 

oraz zapewnienie uczciwych i otwartych 

procesów; 

8. uznaje fakt, Ŝe w kwietniu 2009 r. rząd 

chiński opublikował swój pierwszy 

krajowy plan działań w zakresie praw 

człowieka na lata 2009-2010, którego 

celem jest między innymi poprawa ochrony 

praw obywateli poprzez egzekwowanie 

prawa i działalność sądową, zakaz 

arbitralnych zatrzymań oraz zakaz 

wymuszania zeznań przy pomocy tortur 

oraz zapewnienie uczciwych i otwartych 

procesów, za istotny krok naprzód; 

Or. en 

 

 


