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Τροπολογία  1 

Charles Tannock, Geoffrey van Orden, Tomasz Piotr Poręba 

 εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

σχετικά µε το Ιράν 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική αναφορά 6α  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  - έχοντας υπόψη τα ψηφίσµατα του 
Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων 
Εθνών 1737, 1747, 1803 και 1835, 

Or. en 
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9.2.2010  B7-0078/2010 }  

 B7-0079/2010 }  

 B7-0080/2010 }  

 B7-0081/2010 }  

 B7-0082/2010 }  

 B7-0084/2010 }  

 B7-0086/2010 } RC1/Τροπ. 2 

Τροπολογία  2 

Charles Tannock, Geoffrey van Orden, Tomasz Piotr Poręba 

 εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

σχετικά µε το Ιράν 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΙΒ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι στις 8 

Ιανουαρίου 2010 έγινε απόπειρα 

δολοφονίας του Μεχντί Καρουµπί, του 

δεύτερου σηµαντικότερου υποψηφίου της 

αντιπολίτευσης στην προεδρική εκλογή, το 

αυτοκίνητο του οποίου δέχθηκε δύο 

πυροβολισµούς αλλά ήταν -ευτυχώς- 
αλεξίσφαιρο, τη στιγµή που µέλη της 

πολιτοφυλακής Basij και της Φρουράς της 

Επανάστασης συγκεντρώνονταν για να 

διαµαρτυρηθούν κατά της παρουσίας του 

κ. Καρουµπί στο Κασβίν, 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι στις 8 

Ιανουαρίου 2010 έγινε απόπειρα 

δολοφονίας του Μεχντί Καρουµπί, του 

δεύτερου σηµαντικότερου υποψηφίου της 

αντιπολίτευσης στην προεδρική εκλογή, το 

αυτοκίνητο του οποίου δέχθηκε δύο 

πυροβολισµούς αλλά ήταν αλεξίσφαιρο, τη 

στιγµή που µέλη της πολιτοφυλακής Basij 

και της Φρουράς της Επανάστασης 

συγκεντρώνονταν για να διαµαρτυρηθούν 

κατά της παρουσίας του κ. Καρουµπί στο 

Κασβίν, 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Charles Tannock, Geoffrey van Orden, Tomasz Piotr Poręba 

 εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

σχετικά µε το Ιράν 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΙZ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΙΖ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο IV 

της ΣΜ∆ σηµειώνει το απαράγραπτο 

δικαίωµα όλων των συµβαλλοµένων στη 

Συνθήκη αυτή µερών να επιδίδονται στην 

έρευνα, την παραγωγή και τη χρήση της 

πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς 

σκοπούς αδιακρίτως και σύµφωνα µε τα 

άρθρα Ι και ΙΙ της Συνθήκης αυτής,  

ΙΖ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο IV 

της ΣΜ∆ σηµειώνει το απαράγραπτο 

δικαίωµα όλων των συµβαλλοµένων στη 

Συνθήκη αυτή µερών να επιδίδονται στην 

έρευνα, την παραγωγή και τη χρήση της 

πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς, 
πολιτικούς σκοπούς αδιακρίτως και 
σύµφωνα µε τα άρθρα Ι και ΙΙ της 

Συνθήκης αυτής,  

Or. en 
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Τροπολογία  4 

Charles Tannock, Geoffrey van Orden, Tomasz Piotr Poręba 

 εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

σχετικά µε το Ιράν 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 19α. υποστηρίζει τις διεθνείς 
προσπάθειες για κλιµάκωση των 
κυρώσεων κατά του ιρανικού 
καθεστώτος, στις οποίες θα 
περιλαµβάνονται απαγόρευση των 
συναλλαγών µε την ιρανική κεντρική 
τράπεζα και µε επιχειρήσεις που ελέγχει 
το Σώµα των Φρουρών της 
Επανάστασης,  ενίσχυση της διεθνούς 
ταξιδιωτικής απαγόρευσης και πάγωµα 
των περιουσιακών στοιχείων ατόµων και 
εταιρειών, έως ότου παύσουν οι ύποπτες 
δραστηριότητες εµπλουτισµού του 
ουρανίου και υπάρξει πλήρης 
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του 
∆ΟΑΕ και άµεση βελτίωση στο θέµα του 
σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων   

Or. en 
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