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Pozměňovací návrh  1 

Bairbre de Brún 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Světový den proti trestu smrti 

Společný návrh usnesení 

Právní východisko 5 a (nové) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 - s ohledem na usnesení k výroční zprávě 

o situaci v oblasti lidských práv ve světě 

z roku 2008, které vyzývá Radu a Komisi, 

aby zajistily, že finanční prostředky 

poskytované na boj proti nelegálním 

drogám nebudou nikdy požity k podpoře 

bezpečnostních orgánů v zemích, které 

uplatňují v případech spojených 

s drogami trest smrti, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Bairbre de Brún 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Světový den proti trestu smrti 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. naléhavě vyzývá členské státy EU, aby 

zrevidovaly své politiky, na jejichž základě 

jsou poskytovány finanční prostředky 

na boj proti drogám v zemích, které 

i nadále udělují trest smrti za trestné činy 

související s drogami; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Bairbre de Brún 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Světový den proti trestu smrti 

Společný návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

obecné zásady, kterými by se řídilo 

mezinárodní poskytování finančních 

prostředků na boj proti drogám na úrovni 

jednotlivých zemí i regionů, aby bylo 

zajištěno, že tyto programy nepovedou 

k porušování lidských práv, včetně 

uplatňování trestu smrti; zdůrazňuje, 

že základní podmínkou poskytování 

finančních prostředků a technické 

pomoci, vytváření kapacit a poskytování 

další pomoci v boji proti drogám je 

zrušení trestu smrti za trestné činy spojené 

s drogami; 

Or. en 

 

 


