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Alteração  2 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

Sudão: o caso do Dr. Amin Mekki Medani 

Proposta de resolução comum 

Considerando E-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 E-A. Considerando que, em 6 de agosto 

último, o governo anunciou que as 

eleições gerais terão lugar em 2 de abril 

de 2015; considerando que a oposição - 

que tinha boicotado as eleições de 2010 

por não terem correspondido às normas 

internacionais - declarou «não participar 

nas eleições gerais, a menos que elas 

decorram com um governo de transição 

que estabeleça uma transformação 

democrática real, promova as liberdades 

públicas e garanta os direitos e o respeito 

da dignidade humana; 

Or. fr 
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Alteração  3 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

Sudão: o caso do Dr. Amin Mekki Medani 

Proposta de resolução comum 

Considerando H-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 H-A. Considerando que na sexta-feira, 12 

de dezembro, o Ministro da Defesa 

sudanês anunciou uma nova ofensiva do 

exército sudanês nas regiões do Darfur, 

do Nilo Azul e do Cordofão do Sul que, 

em seu entender, porá termo à insurreição 

em todas as frentes; considerando que 

esta declaração foi efetuada três dias após 

o fracasso das negociações em Adis 

Abeba (Etiópia) entre o governo e os 

rebeldes da fação norte do Movimento 

Popular de Libertação do Sudão (SPLM-

N); 

Or. fr 
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Alteração  4 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

Sudão: o caso do Dr. Amin Mekki Medani 

Proposta de resolução comum 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 9-A. Lamenta as acusações feitas contra a 

UNAMID; considera que estas afetam a 

própria credibilidade da comunidade 

internacional e solicita que sejam 

tomadas todas as medidas para que os 

responsáveis sejam encontrados e 

julgados; 

Or. fr 
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Alteração  5 

Marie-Christine Vergiat 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

Sudão: o caso do Dr. Amin Mekki Medani 

Proposta de resolução comum 

N.º 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

 10-A. Manifesta a sua forte oposição ao 

«processo de Cartum» e à vontade da 

Presidência italiana e dos 

Estados-Membros de colaborarem com 

regimes que violam os direitos humanos, 

ao pedirem-lhes para gerirem os campos 

de migrantes e para informarem a sua 

população sobre os riscos da imigração 

irregular, quando são estes governos a 

causa do êxodo dos seus cidadãos; 

Or. fr 

 

 


