
 

RE\1162640PT.docx  PE624.092v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019  

 

Documento de sessão 
 

B8-0383/2018 

11.9.2018 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO 

apresentada na sequência de uma declaração da Vice-Presidente da 

Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a 

Política de Segurança 

nos termos do artigo 123.º, n.º 2, do Regimento 

sobre a ameaça de demolição de Khan al-Ahmar e outras aldeias beduínas 

(2018/2849(RSP)) 

Cristian Dan Preda 

em nome do Grupo PPE 

 



 

PE624.092v01-00 2/2 RE\1162640PT.docx 

PT 

B8-0383/2018 

Resolução do Parlamento Europeu sobre a ameaça de demolição de Khan al-Ahmar e 

outras aldeias beduínas 

(2018/2849(RSP)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a declaração de 7 de setembro de 2018 da Vice-Presidente da 

Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 

Segurança (VP/AR), Federica Mogherini, sobre os últimos acontecimentos relacionados 

com a demolição prevista da aldeia de Khan al-Ahmar, 

– Tendo em conta o artigo 123.º, n.º 2, do seu Regimento, 

A. Considerando que o Supremo Tribunal de Justiça de Israel rejeitou as petições 

apresentadas pelos residentes de Khan al-Ahmar; considerando que a comunidade de 

Khan al-Ahmar está situada num local sensível na zona C; considerando que o Supremo 

Tribunal de Justiça determinou que as autoridades competentes estão autorizadas a 

exercer o plano de relocalização dos residentes para Jahlin ocidental; considerando que 

o Supremo Tribunal de Justiça autorizou as autoridades israelitas a prosseguirem os 

planos de demolição; 

1. Regista a declaração de 7 de setembro de 2018 da VP/AR, Federica Mogherini, sobre os 

últimos acontecimentos relacionados com a demolição prevista da aldeia de Khan al-

Ahmar, na qual a União Europeia exorta as autoridades israelitas a reconsiderarem a sua 

decisão de demolir Khan al-Ahmar; 

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 

à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios 

Estrangeiros e a Política de Segurança, ao Governo de Israel, ao Knesset, ao Presidente 

do Autoridade Palestiniana e ao Conselho Legislativo Palestiniano. 

 


