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18.11.2015 A8-0308/1 

Alteração  1 

Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Soraya Post e outros 

 

Relatório A8-0308/2015 

Paavo Väyrynen 

O papel da UE no âmbito das Nações Unidas 

2015/2104(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 22-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 22-A. Apela à UE para que apoie o 

reforço da coerência, das sinergias e da 

complementaridade entre as revisões das 

operações de paz, da arquitetura da ONU 

para a consolidação da paz e da 

Resolução 1325 do CSNU sobre as 

mulheres, a paz e a segurança; salienta a 

importância de as mulheres participarem 

em pé de igualdade, de forma plena e 

ativa na prevenção e resolução de 

conflitos, nas negociações de paz, nas 

ações de manutenção e consolidação da 

paz, na resposta humanitária e na 

reconstrução pós-conflito; neste contexto, 

acolhe favoravelmente o facto de a 

Comissão ter revisto a sua política de 

ajuda humanitária, que agora prevê que o 

direito humanitário internacional e/ou o 

direito em matéria de direitos humanos 

possam justificar a possibilidade de as 

mulheres vítimas de violação em guerras 

fazerem abortos seguros; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0308/2 

Alteração  2 

Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Soraya Post e outros 

 

Relatório A8-0308/2015 

Paavo Väyrynen 

O papel da UE no âmbito das Nações Unidas 

2015/2104(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 22-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 22-B. Incentiva a UE a promover uma 

definição alargada do conceito de 

segurança humana, aproximando-a dos 

direitos humanos, da igualdade de género 

e do desenvolvimento humano; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0308/3 

Alteração  3 

Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Soraya Post e outros 

 

Relatório A8-0308/2015 

Paavo Väyrynen 

O papel da UE no âmbito das Nações Unidas 

2015/2104(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 33-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 33-A. Solicita à UE que participe 

ativamente no debate sobre o conceito de 

«refugiado climático», incluindo a sua 

possível definição no direito internacional 

ou em quaisquer acordos internacionais 

de caráter vinculativo; 

Or. en 

 

 


