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Alteração  1 

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

sobre o Irão 

Proposta de resolução comum 

Citação 6-A (nova) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 - Tendo em conta as Resoluções do CSNU 

1737, 1747, 1803 e 1835,  

Or. en 
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Alteração  2 

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

sobre o Irão 

Proposta de resolução comum 

Considerando L 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

L. Considerando que, em 8 de Janeiro de 

2010, foi cometida uma tentativa de 

assassinato contra Mehdi Karroubi, o 

segundo candidato mais importante às 

eleições presidenciais por parte da 

oposição, tendo sido disparadas duas balas 

contra o seu carro que, felizmente, era 

blindado, enquanto membros da milícia 

Basij e da Guarda Revolucionária 

protestavam contra a presença de Mehdi 

Karroubi em Qazvin, 

L. Considerando que, em 8 de Janeiro de 

2010, foi cometida uma tentativa de 

assassinato contra Mehdi Karroubi, o 

segundo candidato mais importante às 

eleições presidenciais por parte da 

oposição, tendo sido disparadas duas balas 

contra o seu carro blindado, enquanto 

membros da milícia Basij e da Guarda 

Revolucionária protestavam contra a 

presença de Mehdi Karroubi em Qazvin, 

Or. en 
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Alteração  3 

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

sobre o Irão 

Proposta de resolução comum 

Considerando Q 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

Q. Considerando que o artigo IV do TNP 

refere o direito inalienável de todas as 

Partes do referido Tratado de desenvolver a 

investigação, a produção e a utilização da 

energia nuclear para fins pacíficos, sem 

discriminação e em conformidade com os 

artigos I e II daquele Tratado,  

Q. Considerando que o artigo IV do TNP 

refere o direito inalienável de todas as 

Partes do referido Tratado de desenvolver a 

investigação, a produção e a utilização da 

energia nuclear para fins civis pacíficos, 

sem discriminação e em conformidade com 

os artigos I e II daquele Tratado,  

Or. en 
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Alteração  4 

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, EFD 

sobre o Irão 

Proposta de resolução comum 

Nº 19-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 19-A. Apoia os esforços internacionais de 

reforço das sanções ao regime iraniano, 

incluindo a proibição de negócios com o 

Banco Central do Irão e com as empresas 

detidas pelo exército da Guarda 

Revolucionária, um reforço da proibição 

de viagens internacionais e o 

congelamento de bens de particulares 

identificados e empresas até que cessem as 

suspeitas de actividades de enriquecimento 

de urânio, até que os pedidos da AIEA 

sejam plenamente respeitados e até que se 

verifique uma melhoria imediata na 

observância dos direitos humanos; 

Or. en 

 

 

 


