
 

AM\1013167NL.doc  PE525.621v01-00 }  

 PE525.636v01-00 }  

 PE525.641v01-00 }  

 PE525.642v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

11.12.2013  B7-0562/2013 }  

 B7-0577/2013 }  

 B7-0582/2013 }  

 B7-0583/2013 } RC1/Am. 1 

Amendement  1 

Claudio Morganti, Mara Bizzotto 

namens de EFD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

Orgaanhandel in China 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat de Chinese 

communistische partij in juli 1999 

overging tot een intensieve golf van 

vervolgingen in het hele land om de 

spirituele leer van Falun Gong uit te roeien, 

als gevolg waarvan honderdduizenden 

Falun Gong-aanhangers werden 

gearresteerd en gevangen gezet; 

overwegende dat er berichten zijn dat 

Oeigoerse en Tibetaanse gevangenen 

eveneens het slachtoffer van gedwongen 

orgaantransplantaties zijn geworden;  

F. overwegende dat de Chinese 

communistische partij in juli 1999 

overging tot een intensieve golf van 

vervolgingen in het hele land om de 

traditionele en vreedzame spirituele leer 

van Falun Gong uit te roeien, als gevolg 

waarvan honderdduizenden Falun Gong-

aanhangers werden gearresteerd en 

gevangen gezet; overwegende dat er 

berichten zijn dat Oeigoerse en Tibetaanse 

gevangenen eveneens het slachtoffer van 

gedwongen orgaantransplantaties zijn 

geworden; 

Or. en 
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Amendement  2 

Claudio Morganti, Mara Bizzotto 

namens de EFD-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

Orgaanhandel in China 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

6. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te 

doen toekomen aan de Raad, de 

Commissie, de Vicevoorzitter van de 

Commissie/Hoge Vertegenwoordiger van 

de Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid, de speciale EU-

vertegenwoordiger voor de mensenrechten, 

de secretaris-generaal van de VN, de 

Mensenrechtenraad van de Verenigde 

Naties, de regering van de Volksrepubliek 

China en het Chinese Nationale 

Volkscongres.  

6. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te 

doen toekomen aan de Raad, de 

Commissie, de Vicevoorzitter van de 

Commissie/Hoge Vertegenwoordiger van 

de Unie voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid, de speciale EU-

vertegenwoordiger voor de mensenrechten, 

de secretaris-generaal van de VN, de 

Mensenrechtenraad van de Verenigde 

Naties, de parlementen van de lidstaten, 

de regering van de Volksrepubliek China 

en het Chinese Nationale Volkscongres. 

Or. en 

 

 


