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Amendement  1 

Willy Meyer 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Syrië, Jemen en Bahrein in de context van de gebeurtenissen in de Arabische 

wereld en Noord-Afrika 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  2 bis. veroordeelt de steun die de 

Europese Unie en in het bijzonder 

bepaalde regeringen van lidstaten 

decennialang hebben verleend aan deze 

regimes; verzet zich daarom tegen elke 

poging tot buitenlandse inmenging en 

tegen elke poging tot destabilisering van 

de democratische processen die in deze 

landen aan de gang zijn ; 

Or. en 
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Amendement  2 

Willy Meyer 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Syrië, Jemen en Bahrein in de context van de gebeurtenissen in de Arabische 

wereld en Noord-Afrika 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

28. wijst opnieuw op de toezegging van de 

internationale gemeenschap om de 

Libische burgerbevolking te beschermen, 

onder meer door de druk op het Libische 

regime te verhogen, en de opbouw van 

een democratische Libische staat te 

steunen; spreekt zijn voldoening uit over 

het besluit van de EU om de sancties 

tegen het regime op te voeren door zes 

havenautoriteiten die onder de controle 

van het regime staan, toe te voegen aan de 

EU-lijst voor bevriezing van tegoeden; 

roept kolonel Moammar Mohammed al-

Qadhafi er nogmaals toe op 

ogenblikkelijk afstand te doen van de 

macht; 

28. veroordeelt de buitenlandse militaire 

interventie die in Libië tot een oorlog 

heeft geleid en dringt aan op een 

onmiddellijke stopzetting van de agressie 

tegen het Libische volk en van alle 

militaire acties door staten die lid zijn van 

de NAVO, en hun bondgenoten; is 

verheugd over de inmenging van de 

Afrikaanse Unie; doet een beroep op alle 

partijen die bij het binnenlandse conflict 

in Libië zijn betrokken het eens te worden 

over een onmiddellijk staakt-het-vuren en 

zich hieraan te houden, aangezien dit de 

allereerste voorwaarde is voor de 

instelling van een onderhandelingskader 

dat tot een vreedzame oplossing zal leiden 

waarbij de mensenrechten en vrijheden 

van alle Libiërs alsmede de soevereiniteit 

en territoriale integriteit van hun land 

gewaarborgd zijn; 

Or. en 
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Amendement  3 

Willy Meyer 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Syrië, Jemen en Bahrein in de context van de gebeurtenissen in de Arabische 

wereld en Noord-Afrika 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

31. spreekt zijn voldoening uit over het 

hervormingsproces in Marokko, en met 

name de voorgestelde 

grondwetshervorming waarover een 

referendum wordt gehouden, als stap in 

de juiste richting naar de openstelling van 

het bestuursstelsel, alsmede 

modernisering en democratisering; roept 

de politieke partijen in Marokko op actief 

deel te nemen aan dit veranderingsproces; 

benadrukt dat het publiek, 

maatschappelijke organisaties en politieke 

partijen in het centrum moeten blijven 

staan van het proces van voortdurende 

implementatie van de hervormingen, en 

stelt vast dat Marokko het eerste land in 

deze regio was waaraan de "gevorderde 

status" in de betrekkingen met de EU 

werd toegekend; 

31. twijfelt aan de legitimiteit van het 

zogenoemde constitutionele referendum 

in Marokko omdat hierbij geen wettelijke 

garanties bestonden en het geenszins 

tegemoet kwam aan de eisen van de tegen 

het regime gemobiliseerde bevolking; is 

nog steeds bezorgd over de schendingen 

van de mensenrechten in Marokko; dringt 

aan op de vrijlating van alle politieke 

gevangenen; doet een beroep op de 

Commissie en de Raad om de uitvoering 

van de Associatieovereenkomst tussen de 

EU en Marokko en de verlening van de 

"geavanceerde status" aan dit land te 

bevriezen totdat het aan zijn 

verplichtingen op grond van 

internationale instrumenten voldoet, met 

name de VN-resoluties over het houden 

van een referendum over zelfbeschikking 

voor de Westelijke Sahara, zodat het 

dekolonisatieproces wordt afgerond en de 

bezetting van dat land door Marokko 

wordt beëindigd; 
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Or. en 
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Amendement  4 

Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Syrië, Jemen en Bahrein in de context van de gebeurtenissen in de Arabische 

wereld en Noord-Afrika 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  35 bis. wijst erop dat deze revoltes 

duidelijk hebben gemaakt dat het 

Europees nabuurschapsbeleid heeft 

gefaald en dat er dringend behoefte is aan 

een herziening van het buitenlandse 

beleid van de EU; doet een beroep op de 

Europese Unie een nieuw kader voor de 

betrekkingen met deze landen en regio's 

te scheppen op grond van niet-inmenging 

in hun binnenlandse aangelegenheden en 

eerbiediging van hun soevereiniteit met 

als doel de ondersteuning van de 

ontwikkeling van aangrenzende gebieden 

en het aanmoedigen van werkgelegenheid 

en onderwijs, en niet gebaseerd op 

"associatieovereenkomsten" die zich 

voornamelijk op de instelling van 

vrijhandelsgebieden richten, waarmee de 

belangen van grote bedrijven aan 

Europese zijde gediend zijn; 

Or. en 



 

AM\872884NL.doc  PE465.717v01-00 }  

 PE465.736v01-00 }  

 PE465.737v01-00 }  

 PE465.739v01-00 }  

 PE465.744v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

5.7.2011  B7-0389/2011 }  

 B7-0446/2011 }  

 B7-0447/2011 }  

 B7-0449/2011 }  

 B7-0454/2011 } RC1/Am. 5 

Amendement  5 

Willy Meyer 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie in Syrië, Jemen en Bahrein in de context van de gebeurtenissen in de Arabische 

wereld en Noord-Afrika 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

38. neemt met voldoening kennis van het 

“partnerschap van Deauville” met de 

bevolking van de regio, dat is gelanceerd 

door de leden van de G8; stelt vast dat de 

eerste "partnerschapslanden" Egypte en 

Tunesië zullen zijn; roept de Raad en de 

EU-lidstaten op hun inspanningen te 

coördineren met de leden van de G8 die 

bereid zijn dit partnerschap uit te breiden 

tot alle landen in de regio die overgaan 

naar een vrije, democratische en tolerante 

samenleving; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


