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Predlog spremembe  1 

Claudio Morganti, Mara Bizzotto 

v imenu skupine EFD 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

Pridobivanje organov na Kitajskem 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava F 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

F. ker je Komunistična partija Kitajske 

julija 1999 začela intenziven in vsesplošen 

pregon, katerega namen je izkoreniniti 

duhovno gibanje Falun Gong in v okviru 

katerega je bilo zaprtih in priprtih več sto 

tisoč pripadnikov tega gibanja; ker so bili 

po nekaterih poročilih žrtve nasilnega 

presajanja organov tudi ujgurski in 

tibetanski zaporniki;  

F. ker je Komunistična partija Kitajske 

julija 1999 začela intenziven in vsesplošen 

pregon, katerega namen je izkoreniniti 

tradicionalno in miroljubno duhovno 

gibanje Falun Gong in v okviru katerega je 

bilo zaprtih in priprtih več sto tisoč 

pripadnikov tega gibanja; ker so bili po 

nekaterih poročilih žrtve nasilnega 

presajanja organov tudi ujgurski in 

tibetanski zaporniki; 

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

Claudio Morganti, Mara Bizzotto 

v imenu skupine EFD 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD 

Pridobivanje organov na Kitajskem 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

6. naroči svojemu predsedniku, naj to 

resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 

podpredsednici Komisije/visoki 

predstavnici Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, posebnemu 

predstavniku EU za človekove pravice, 

generalnemu sekretarju Združenih narodov 

in Svetu Združenih narodov za človekove 

pravice ter vladi Ljudske republike 

Kitajske in kitajskemu nacionalnemu 

ljudskemu kongresu.  

6. naroči svojemu predsedniku, naj to 

resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 

podpredsednici Komisije/visoki 

predstavnici Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, posebnemu 

predstavniku EU za človekove pravice, 

generalnemu sekretarju Združenih narodov 

in Svetu Združenih narodov za človekove 

pravice, parlamentom držav članic ter 

vladi Ljudske republike Kitajske in 

kitajskemu nacionalnemu ljudskemu 

kongresu. 

Or. en 

 

 


