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Alteração  11 

Richard Howitt 

em nome do Grupo S&D 

Barbara Lochbihler 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, Rui Tavares 

Guantánamo: condenação iminente à pena de morte 

Proposta de resolução comum 

Considerando G 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

G. Considerando que a UE está fortemente 

empenhada em trabalhar no sentido de 

garantir moratórias à aplicação da pena de 

morte por países terceiros, em primeiro 

lugar, e da eventual abolição da pena de 

morte em todo o mundo e que ela se 

esforça por conseguir a aceitação global 

deste princípio, 

G. Considerando que a UE está fortemente 

empenhada em trabalhar no sentido de 

garantir moratórias à aplicação da pena de 

morte por países terceiros, em primeiro 

lugar, e da eventual abolição da pena de 

morte em todo o mundo e que ela se 

esforça por conseguir a aceitação global 

deste princípio, incluindo nos EUA, 

Or. en 
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Alteração  12 

Richard Howitt 

em nome do Grupo S&D 

Barbara Lochbihler 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, Rui Tavares 

Guantánamo: condenação iminente à pena de morte 

Proposta de resolução comum 

Apartado 4 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

4. Exorta as autoridades dos EUA a não 

aplicarem a pena de morte a al-Rahim 

al-Nashiri e exorta a Alta Representante da 

União para os Negócios Estrangeiros e a 

Política de Segurança, a Presidência do 

Conselho, a Comissão e os 

Estados-Membros a abordarem esta 

questão com urgência com as autoridades 

norte-americanas, bem como a intervirem 

fortemente junto dos EUA com vista a 

assegurar que al-Rahim al-Nashiri não será 

executado; 

4. Exorta as autoridades dos EUA à 

adopção duma moratória imediata às 

execuções e a não aplicarem a pena de 

morte a al-Rahim al-Nashiri e exorta a Alta 

Representante da União para os Negócios 

Estrangeiros e a Política de Segurança, a 

próxima Presidência do Conselho polaca, 

a Comissão e os Estados-Membros a 

abordarem esta questão com urgência com 

as autoridades norte-americanas, bem 

como a intervirem fortemente junto dos 

EUA com vista a assegurar que al-Rahim 

al-Nashiri não será executado; 

Or. en 

 

 


