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Alteração  6 

Barbara Lochbihler 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Posição do Parlamento para a 19.ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem da ONU  

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Salienta a necessidade de um 

acompanhamento internacional no que 

respeita à situação dos direitos humanos no 

Sara Ocidental, eventualmente recorrendo 

a relatores especiais do UNHRC; 

17. Salienta a necessidade de um 

acompanhamento internacional no que 

respeita à situação dos direitos humanos no 

Sara Ocidental, mediante a instituição de 

gabinete do Alto Comissariado da ONU 

para os direitos humanos no Sara 

Ocidental e, eventualmente, recorrendo a 

relatores especiais do UNHRC; 

Or. en 
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14.2.2012 B7-0071/7 

Alteração  7 

Barbara Lochbihler 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Richard Howitt 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B7-0071/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

Posição do Parlamento para a 19.ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem da ONU  

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Reitera o seu apelo à Alta 

Representante/Vice-Presidente e aos 

Estados-Membros da EU para que 

trabalhem a fim de alcançar uma firme 

posição comum da UE na sequência da 

missão de averiguação sobre o conflito de 

Gaza, exigindo publicamente a aplicação 

das suas recomendações e a 

responsabilização pelas violações do 

direito internacional, independentemente 

do alegado autor do crime, através da 

condução de investigações independentes, 

imparciais, transparentes e eficazes; 

20. Reitera o seu apelo à Alta 

Representante/Vice-Presidente e aos 

Estados-Membros da EU para que 

trabalhem a fim de alcançar uma firme 

posição comum da UE na sequência da 

missão de averiguação sobre o conflito de 

Gaza, exigindo publicamente a aplicação 

das suas recomendações e a 

responsabilização pelas violações do 

direito internacional, independentemente 

do alegado autor do crime, através da 

condução de investigações independentes, 

imparciais, transparentes e eficazes; que 

considera que não pode haver um 

verdadeiro processo de paz no Médio 

Oriente sem responsabilização e justiça;   

Or. en 

 

 


