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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

8.7.2015  B8-0680/2015 }  

 B8-0681/2015 }  

 B8-0682/2015 }  

 B8-0683/2015 }  

 B8-0686/2015 }  

 B8-0687/2015 } RC1/Τροπ. 1 

Τροπολογία  1 

Javier Couso Permuy 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Η κατάσταση στην Υεµένη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 7α. καταδικάζει την ανοχή και την 
συνενοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 
προς τις δικτατορίες της περιοχής· 
επικρίνει έντονα τον ρόλο που έπαιξαν οι 
διάφορες δυτικές επεµβάσεις των 
τελευταίων ετών στην υπόθαλψη της 
επιδείνωσης των συρράξεων στην 
περιοχή· δηλώνει ότι δεν µπορεί να 
υπάρξει στρατιωτική λύση στις 
συγκρούσεις στην περιοχή· αντιτίθεται 
στη χρήση της έννοιας της «ευθύνης 
προστασίας», καθώς αυτή παραβιάζει το 
διεθνές δίκαιο και δεν παρέχει επαρκή 
νοµική βάση που να δικαιολογεί τη 
µονοµερή χρήση βίας· 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

8.7.2015  B8-0680/2015 }  

 B8-0681/2015 }  
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Τροπολογία  2 

Javier Couso Permuy 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Η κατάσταση στην Υεµένη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 9α. επικρίνει µε σθένος το εντατικό 
εµπόριο όπλων των κρατών µελών της 
ΕΕ µε διάφορες χώρες της περιοχής· 
καλεί το Συµβούλιο, ως προς αυτό το 
θέµα, να ελέγξει κατά πόσον υπήρξαν 
παραβιάσεις της κοινής θέσης της ΕΕ 
σχετικά µε τον έλεγχο των εξαγωγών 
όπλων και να θεσπίσει αυστηρά µέτρα 
ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη 
τήρηση του κώδικα απ’ όλα τα κράτη 
µέλη· 
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Τροπολογία  3 

Javier Couso Permuy 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Η κατάσταση στην Υεµένη 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 9β. αντιτίθεται κατηγορηµατικά στη 
χρήση µη επανδρωµένων αεροσκαφών 
για εξωδικαστικές και εξωχώριες 
εκτελέσεις υπόπτων τροµοκρατίας και 
ζητεί την απαγόρευση της χρήσης µη 
επανδρωµένων αεροσκαφών προς τον 
σκοπό αυτό· 
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