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9.12.2015 A8-0344/4 

Amendamentul  4 

Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în 

această privință 

2015/2229(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 55 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 55a. regretă că presupusa condiționare a 

acestor acorduri internaționale ale UE de 

respectarea drepturilor omului nu este 

decât o chestiune propagandistică, dat 

fiind că nu există o monitorizare efectivă 

a aplicării lor; solicită întocmirea de 

rapoarte adresate comisiei competente din 

cadrul Parlamentului privind aspectele 

legate de drepturile omului din acorduri; 

respinge, în același timp, impunerea de 

sancțiuni unor țări terțe de către UE, cu 

scopul de a-și proteja interesele 

geopolitice și economice fără a ține seama 

de situația umanitară; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0344/5 

Amendamentul  5 

Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în 

această privință 

2015/2229(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 120 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 120a. respinge cu fermitate orice 

intervenție militară realizată sub pretextul 

acordării de ajutor pe durata crizelor 

umanitare sau asumarea unei 

responsabilități de protecție; subliniază că 

intervenția militară în mai multe țări din 

ultimii ani nu a făcut decât să accentueze 

crizele umanitare și să agraveze 

problemele privind drepturile omului în 

țările respective; 

Or. en 
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Amendamentul  6 

Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja 

Kari, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în 

această privință 

2015/2229(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 77 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 77a. solicită respectarea drepturilor 

fundamentale ale populației din Sahara 

Occidentală, inclusiv a libertății de 

asociere, a libertății de exprimare și a 

dreptului de întrunire; solicită eliberarea 

tuturor prizonierilor politici din Sahara 

Occidentală; solicită accesul deputaților 

în parlament, al observatorilor 

independenți, al ONG-urilor și al presei în 

teritoriile din Sahara Occidentală; 

îndeamnă Națiunile Unite să furnizeze 

MINURSO un mandat pentru drepturile 

omului, în conformitate cu toate misiunile 

de menținere a păcii ale ONU în întreaga 

lume; sprijină o soluționare echitabilă și 

durabilă a conflictului din Sahara 

Occidentală, bazată pe dreptul la 

autodeterminare al populației din această 

regiune, în conformitate cu rezoluțiile 

relevante ale ONU; 

Or. en 

 

 


