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19.10.2016 A8-0286/1 

Alteração  1 

Gérard Deprez e outros 

 

Relatório A8-0286/2016 

Richard Howitt 

A estratégia da UE relativamente ao Irão após o acordo nuclear 

2015/2274(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 40-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  40-A. Exorta ao desenvolvimento das 

relações económicas entre a UE e o Irão, 

que se deve fazer acompanhar da 

realização de progressos a nível dos 

direitos humanos, dos direitos das 

mulheres e da liberdade de expressão, a 

par da abolição da pena de morte; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0286/2 

Alteração  2 

Gérard Deprez e outros 

 

Relatório A8-0286/2016 

Richard Howitt 

A estratégia da UE relativamente ao Irão após o acordo nuclear 

2015/2274(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 41-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  41-A. Manifesta a sua apreensão com o 

elevado número de execuções de jovens e 

recorda o Governo do Irão das obrigações 

que lhe incumbem nos termos da 

Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos da Criança, que proíbe a 

aplicação da pena de morte a jovens 

delinquentes; solicita que todos os jovens 

delinquentes atualmente condenados à 

morte vejam as suas penas comutadas; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0286/3 

Alteração  3 

Gérard Deprez e outros 

 

Relatório A8-0286/2016 

Richard Howitt 

A estratégia da UE relativamente ao Irão após o acordo nuclear 

2015/2274(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 44-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  44-A. Salienta que são necessários 

progressos importantes para garantir a 

realização de eleições livres e justas e o 

respeito pelos direitos fundamentais no 

Irão, em especial no que toca aos direitos 

das mulheres e à igualdade de género; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0286/4 

Alteração  4 

Gérard Deprez e outros 

 

Relatório A8-0286/2016 

Richard Howitt 

A estratégia da UE relativamente ao Irão após o acordo nuclear 

2015/2274(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 47-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  47-A. Exorta as autoridades iranianas a 

avaliarem as atrocidades cometidas em 

1988 no massacre de prisioneiros 

políticos, incluindo vários milhares de 

mulheres, e a levarem a julgamento os 

responsáveis à luz de novas provas; 

Or. en 

 

 


