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Amendamentul 1 
Véronique De Keyser 
în numele Grupului S&D 
 
Propunere comună de rezoluție 
PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 
Încălcările drepturilor omului în China, în mod deosebit cazul lui Liu Xiaobo 

Propunere comună de rezoluție 
Considerentul O 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

întrucât dialogul dintre UE și China pe 
tema drepturilor omului, inițiat în 2000, a 
produs până în prezent rezultate neglijabile 
și întrucât lipsa unor rezultate este, de 
asemenea, consecința unei politicii 
externe comune necoordonate și 
ineficiente a UE față de China; 

O. întrucât dialogul privind drepturile 
omului dintre UE și China, inițiat în 2000, 
a produs până în prezent puține rezultate; 

Or. en 
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Amendamentul 2 
Véronique De Keyser 
în numele Grupului S&D 
 
Propunere comună de rezoluție 
PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 
Încălcările drepturilor omului în China, în mod deosebit cazul lui Liu Xiaobo 

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 8 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază că guvernul chinez a publicat 
primul său Plan național  de acțiune  
privind drepturile omului (2009-2010) în 
aprilie 2009, care este menit să 
îmbunătățească protecția drepturilor 
cetățenilor, să îi ferească de detențiile 
arbitrare, să interzică obținerea 
mărturiilor prin tortură și să garanteze 
procese corecte și deschise;  

8. consideră că este un pas important 
faptul că guvernul chinez a publicat primul 
său Plan național de acțiune privind 
drepturile omului (2009-2010) în aprilie 
2009, care este menit să îmbunătățească 
protecția drepturilor cetățenilor prin 
procesele judiciare și de control al 
aplicării legii, să interzică detenția 
arbitrară și obținerea mărturiilor prin 
tortură și să garanteze procese corecte și 
deschise; 

Or. en 

 
 


