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Alteração  4 

Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo (2014) e a política da 

União nesta matéria 

2015/2229(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 55-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 55-A. Lamenta que a alegada 

subordinação dos acordos internacionais 

da UE ao respeito dos direitos humanos 

não passe de uma manobra de 

propaganda, uma vez que não existe 

qualquer controlo eficaz da sua 

aplicação; solicita a apresentação de 

relatórios à comissão competente do 

Parlamento sobre os aspetos relativos aos 

direitos humanos desses acordos; rejeita, 

entretanto, a imposição de sanções pela 

UE aos países terceiros, com o objetivo de 

proteger os seus interesses geopolíticos e 

económicos, independentemente da 

situação humanitária; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0344/5 

Alteração  5 

Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo (2014) e a política da 

União nesta matéria 

2015/2229(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 120-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 120-A. Rejeita terminantemente qualquer 

intervenção militar executada sob o 

pretexto de prestar ajuda no contexto de 

uma crise humanitária ou de assumir a 

responsabilidade de proteger; sublinha o 

facto de que as intervenções militares 

realizadas em diversos países nos últimos 

anos só pioraram as crises humanitárias e 

os problemas graves no domínio dos 

direitos humanos nesses países; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0344/6 

Alteração  6 

Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja 

Kari, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo (2014) e a política da 

União nesta matéria 

2015/2229(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 77-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 77-A. Apela para o respeito pelos direitos 

fundamentais do povo do Sara Ocidental, 

nomeadamente pelas liberdades de 

associação e de expressão e pelo direito de 

reunião; exige a libertação de todos os 

presos políticos sarauís; requer o acesso 

aos territórios do Sara Ocidental por parte 

dos deputados do Parlamento, dos 

observadores independentes, das ONG e 

da imprensa; insta as Nações Unidas a 

atribuírem um mandato em matéria de 

direitos humanos à MINURSO, em 

consonância com todas as outras missões 

de manutenção da paz da ONU em todo o 

mundo; defende uma solução justa e 

duradoura para o conflito no Sara 

Ocidental, com base no direito à 

autodeterminação do povo sarauí, em 

conformidade com as resoluções 

pertinentes das Nações Unidas; 

Or. en 

 

 


