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Pozměňovací návrh  1 

Claudio Morganti, Mara Bizzotto 
za skupinu EFD 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

Nedobrovolné odebírání orgánů v Číně 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že v červenci 1999 
zahájila Komunistická strana Číny 
intenzivní celonárodní vlnu pronásledování 
s cílem vymýtit duchovní hnutí Falun 
Gong, což mělo za následek uvěznění a 
zadržení stovek tisíc stoupenců Falun 
Gong; vzhledem k tomu, že podle určitých 
zpráv byli nucenému odebírání orgánů 
podrobeni i ujgurští a tibetští vězni;    

F. vzhledem k tomu, že v červenci 1999 
zahájila Komunistická strana Číny 
intenzivní celonárodní vlnu pronásledování 
s cílem vymýtit tradiční a mírové 
duchovní hnutí Falun Gong, což mělo za 
následek uvěznění a zadržení stovek tisíc 
stoupenců Falun Gong; vzhledem k tomu, 
že podle určitých zpráv byli nucenému 
odebírání orgánů podrobeni i ujgurští a 
tibetští vězni;   
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Pozměňovací návrh  2 

Claudio Morganti, Mara Bizzotto 
za skupinu EFD 
 
Společný návrh usnesení 

PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 
Nedobrovolné odebírání orgánů v Číně 

Společný návrh usnesení 

Bod 6 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. pověřuje svého předsedu, aby toto 
usnesení předal Radě, Komisi, 
místopředsedkyni Komise, vysoké 
představitelce Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku, zvláštnímu 
zástupci EU pro lidská práva, generálnímu 
tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská 
práva, vládě Čínské lidové republiky a 
Všečínskému shromáždění lidových 
zástupců.  

6. pověřuje svého předsedu, aby toto 
usnesení předal Radě, Komisi, 
místopředsedkyni Komise, vysoké 
představitelce Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku, zvláštnímu 
zástupci EU pro lidská práva, generálnímu 
tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská 
práva, parlamentům členských států, 
vládě Čínské lidové republiky a 
Všečínskému shromáždění lidových 
zástupců. 
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