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Alteração  1 

Vincent Peillon, relator 

 
Relatório A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Os desafios da segurança na região do Médio Oriente e do Norte de África e as perspetivas de 
estabilidade política 
2014/2229(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando H 

 
Proposta de resolução Alteração 

H. Considerando que a influência exercida 
pelos Estados-Membros na região difere 
muito; que é necessário aumentar a 
influência da União Europeia; 
considerando que a estabilidade política e 
económica a longo prazo da região do 
Médio Oriente e Norte de África e se 
reveste de importância estratégica 
fundamental para a União; considerando 
que, por conseguinte, a União tem um 
papel fundamental a desempenhar na 
promoção da resolução de conflitos e da 
governação democrática na região do 
Médio Oriente e Norte de África; 

H. Considerando que a influência exercida 
pelos Estados-Membros na região difere 
muito; que é necessário aumentar a 
influência da União Europeia; 
considerando que a estabilidade política e 
económica a longo prazo da região do 
Médio Oriente e Norte de África e se 
reveste de importância estratégica 
fundamental para a União; considerando 
que, por conseguinte, a União tem um 
papel fundamental a desempenhar na 
promoção da resolução de conflitos, da 
governação democrática e dos direitos 
humanos na região do Médio Oriente e 
Norte de África através de todos os 
instrumentos europeus, incluindo os de 

caráter político e económico; 

Or. en 
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Relatório A8-0193/2015 

Vincent Peillon 

Os desafios da segurança na região do Médio Oriente e do Norte de África e as perspetivas de 
estabilidade política 
2014/2229(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando M-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

  M-A. Considerando que os ataques 

verificados entre 26 e 30 de junho na 

Tunísia, no Koweit e no Iémen, que foram 

reivindicados pelo Daesh/EIIL, mataram 

92 pessoas e feriram várias centenas;  

considerando que esses ataques realçam 

mais uma vez a necessidade de tratar de 

forma eficiente os desafios de segurança e 

a falta de estabilidade política na região; 
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Os desafios da segurança na região do Médio Oriente e do Norte de África e as perspetivas de 
estabilidade política 
2014/2229(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

  18-A. Assinala que as violações de guerra 

contra mulheres e jovens foram 

documentadas, sobretudo na Síria, no 

Iraque e nos territórios controlados pelo 

Daesh; insta a que as mulheres vítimas de 

violação no contexto dos conflitos 

armados disponham de toda a gama de 

serviços de saúde sexual e reprodutiva, 

designadamente a prática do aborto, em 

instalações de ajuda humanitária 

financiados pela UE, em conformidade 

com o direito humanitário internacional, 

as resoluções do Conselho de Segurança 

da ONU e o artigo 3.º comum às 

Convenções de Genebra, garantindo todos 

os cuidados médicos necessários de que 

necessitem os feridos e os doentes, sem 

qualquer discriminação negativa; 

Or. en 

 
 


