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Amendement  1 

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over Iran 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Visum 6 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 - gezien de resoluties van de 

Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 

nrs 1737, 1747, 1803 en 1835; 

Or. en 
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Amendement  2 

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over Iran 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging L 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

L. overwegende dat op 8 januari een 

aanslag is gepleegd op Mehdi Karroubi, de 

op een na belangrijkste tegenkandidaat bij 

de presidentsverkiezingen, toen er twee 

schoten werden afgevuurd op zijn - 

gelukkig - gepantserde auto, terwijl leden 

van de Basij-militie en de Revolutionaire 

Garde tegen Karroubi's aanwezigheid in 

Qazvin demonstreerden, 

L. overwegende dat op 8 januari een 

aanslag is gepleegd op Mehdi Karroubi, de 

op een na belangrijkste tegenkandidaat bij 

de presidentsverkiezingen, toen er twee 

schoten werden afgevuurd op zijn 

gepantserde auto, terwijl leden van de 

Basij-militie en de Revolutionaire Garde 

tegen Karroubi's aanwezigheid in Qazvin 

demonstreerden, 

Or. en 
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Amendement  3 

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over Iran 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging Q 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

Q. overwegende dat in artikel IV van het 

non-proliferatieverdrag is vastgelegd dat 

alle partijen bij het verdrag het 

onvervreemdbare recht hebben om het 

onderzoek, de productie en het gebruik van 

kernenergie voor vreedzame doeleinden te 

ontwikkelen zonder onderscheid en in 

overeenstemming met de artikelen I en II 

van het verdrag,  

Q. overwegende dat in artikel IV van het 

non-proliferatieverdrag is vastgelegd dat 

alle partijen bij het verdrag het 

onvervreemdbare recht hebben om het 

onderzoek, de productie en het gebruik van 

kernenergie voor vreedzame civiele 

doeleinden te ontwikkelen zonder 

onderscheid en in overeenstemming met de 

artikelen I en II van het verdrag,  

Or. en 
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Amendement  4 

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over Iran 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 19 bis. steunt de internationale 

inspanningen om de sancties tegen Iran te 

verscherpen, waaronder de bevriezing van 

de betrekkingen met de Iraanse centrale 

bank en met ondernemingen waarvan de 

leiding in handen is van de Revolutionaire 

Garde, een verscherping van het 

internationaal reisverbod en de bevriezing 

van tegoeden van bepaalde personen en 

ondernemingen, totdat er een einde is 

gemaakt aan de verdachte activiteiten op 

het gebied van uraniumverrijking, er 

volledig is voldaan aan de eisen van de 

IAEA en er sprake is van een 

onmiddellijke verbetering van de 

mensenrechtensituatie; 

Or. en 

 

 


