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Amendamentul 1
Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, 
Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție
S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Egiptul

Propunere comună de rezoluție
Considerentul Ua (nou)

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

Ua. întrucât Franța a devenit 
principalul furnizor al Egiptului în 
domeniul apărării, vânzând mult mai 
mult decât SUA; întrucât pot fi exprimate 
preocupări legitime cu privire la modul în 
care Egiptul ar putea utiliza acest 
echipament de apărare, întrucât 
rapoartele anuale ale ministrului francez 
al apărării adresate parlamentului 
național nu indică categoriile și cantitățile 
de echipament exportate;
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Amendamentul 2
Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, 
Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere comună de rezoluție
Verts/ALE, GUE/NGL, Renew, S&D
Egiptul

Propunere comună de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

16a. insistă în continuare asupra 
necesității de a revizui Poziția comună 
2008/944/PESC în conformitate cu 
articolul 7 din Tratatul privind comerțul 
cu arme, pentru a clarifica obligația 
legală de a refuza o licență de export în 
cazul în care există riscul ca tehnologia 
sau echipamentele militare în cauză să fie 
utilizate pentru a comite sau a facilita 
încălcări grave ale drepturilor omului sau 
ale dreptului internațional umanitar 
(articolul 2, paragraful (2) din Poziția 
comună) și pentru a introduce un 
mecanism formal de monitorizare a 
respectării de către statele membre a 
Poziției comune 2008/944/PESC, astfel 
încât să se asigure aplicarea riguroasă și 
consecventă a acesteia;
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