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Ændringsforslag  1 

Willy Meyer 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om Syrien, Yemen og Bahrain på baggrund af situationen i den arabiske verden og Nordafrika 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  2a. fordømmer den støtte, som EU og især 

visse medlemsstaters regeringer i årtier 

har givet til disse regimer; modsætter sig 

derfor kraftigt ethvert forsøg på 

indblanding udefra eller ethvert forsøg på 

at destabilisere de demokratiske processer, 

der finder sted i disse lande; 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Willy Meyer 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om Syrien, Yemen og Bahrain på baggrund af situationen i den arabiske verden og Nordafrika 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 28 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

28. gentager det internationale samfunds 

tilsagn om at beskytte civile i Libyen, 

herunder gennem en intensivering af 

presset på det libyske regime, og til at 

støtte opbygningen af et demokratisk 

Libyen; glæder sig over EU's beslutning 

om at intensivere sanktionerne mod 

regimet ved at føje seks 

havnemyndigheder, der er under styrets 

kontrol, til EU's liste over aktiver til 

indefrysning; gentager sin opfordring til 

oberst Muammar Mohammed Abu 

Minyar Gaddafi om at afgive magten 

øjeblikkeligt; 

28. fordømmer den udenlandske militære 

intervention, der har ført til krig i Libyen, 

og opfordrer til, at den voldelige fremfærd 

mod det libyske folk og alle militære 

aktioner udført af NATO-landene og 

deres allierede indstilles øjeblikkeligt; 

glæder sig over Den Afrikanske Unions 

engagement; opfordrer alle parter i den 

interne konflikt i Libyen til at indgå og 

effektuere en øjeblikkelig våbenhvile, som 

skal være første betingelse for opstillingen 

af forhandlingsrammer, der kan føre til 

en fredelig, politisk løsning, som sikrer 

respekt for menneskerettighederne og 

frihedsrettighederne for alle libyske 

borgere og for deres lands suverænitet og 

territoriale integritet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Willy Meyer 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om Syrien, Yemen og Bahrain på baggrund af situationen i den arabiske verden og Nordafrika 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 31 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

31. glæder sig over reformprocessen i 

Marokko, og især den foreslåede 

forfatningsreform, der er blevet sat til 

folkeafstemning, som et skridt i den 

rigtige retning mod en åbning af det 

politiske system, og mod modernisering og 

demokratisering; opfordrer de politiske 

partier i Marokko til at spille en aktiv 

rolle i denne forandringsproces; 

understreger, at de offentlige 

civilsamfundsorganisationer og politiske 

partier fortsat skal have en central plads i 

den løbende gennemførelse af 

reformprocessen, og bemærker, at 

Marokko var det første land i regionen, 

der blev tildelt avanceret status i dets 

forbindelser med EU; 

31. stiller spørgsmålstegn ved legitimiteten 

af den såkaldt forfatningsmæssige 

folkeafstemning i Marokko, eftersom der 

ikke gives nogen juridiske garantier, og 

den på ingen måde imødekommer kravene 

fra befolkningen, der mobiliserede sig 

mod regimet; er fortsat bekymret over 

menneskerettighedskrænkelserne i 

Marokko; kræver løsladelse af alle 

politiske fanger; opfodrer Kommissionen 

og Rådet til at fastfryse gennemførelsen af 

associeringsaftalen mellem EU og 

Marokko og tildelingen af avanceret 

status, indtil Marokko efterlever sine 

forpligtelser i henhold til de 

internationale retsinstrumenter, især 

FN's resolutioner om afholdelsen af en 

folkeafstemning om autonomi for 

Vestsahara, så afkoloniseringsprocessen 

og besættelsen af dette land kan 

tilendebringes; 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om Syrien, Yemen og Bahrain på baggrund af situationen i den arabiske verden og Nordafrika 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 35 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  35a. gør opmærksom på, at disse opstande 

har tydeliggjort den europæiske 

naboskabspolitiks fiasko og det 

presserende behov for at revidere EU's 

udenrigspolitik; opfordrer EU til at 

etablere nye rammer for forbindelserne 

med disse lande og regioner, baseret på 

ikke-intervention i deres interne 

anliggender og respekt for deres 

suverænitet, med det formål at styrke 

udviklingen i naboregioner og fremme 

beskæftigelse og uddannelse i stedet for 

"associeringsaftaler", der fortrinsvist er 

beregnet til at etablere frihandelsområder 

til fordel for selskabsinteresser på EU-

siden; 

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Willy Meyer 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om Syrien, Yemen og Bahrain på baggrund af situationen i den arabiske verden og Nordafrika 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 38 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

38. glæder sig over "Deauville-

partnerskabet" med befolkningerne i 

regionerne, der blev indført af 

medlemmerne af G8; konstaterer, at de 

første partnerskabslande bliver Egypten 

og Tunesien; opfordrer Rådet og EU's 

medlemsstater til at samordne deres 

indsats med medlemmerne af G8, der er 

parate til at udvide dette partnerskab til 

alle de lande i regionen, som forpligter sig 

til en overgang til frie, demokratiske og 

tolerante samfund; 

udgår 

Or. en 

 

 


