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Alteração  1 

Willy Meyer 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
Proposta de resolução comum 

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

sobre a situação na Síria, no Iémen e no Barém no contexto da situação no mundo árabe e no 
Norte de África 

Proposta de resolução comum 

N.º 2-A (novo) 

 
Proposta de resolução comum Alteração 

  2-A. Condena o apoio que a União 

Europeia e, especialmente, alguns 

governos dos Estados-Membros deram 

durante décadas a estes regimes; opõe-se, 

por isso, com firmeza a toda e qualquer 

tentativa de interferência externa nos 

assuntos do Egipto, e a qualquer tentativa 

de desestabilização dos processos 

democráticos actualmente em curso 

nestes países; 

Or. en 
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Alteração  2 

Willy Meyer 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
Proposta de resolução comum 

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

sobre a situação na Síria, no Iémen e no Barém no contexto da situação no mundo árabe e no 
Norte de África 

Proposta de resolução comum 

N.º 28 

 
Proposta de resolução comum Alteração 

28. Reitera o compromisso, assumido pela 

comunidade internacional, da protecção 

de civis na Líbia, nomeadamente 

mediante a intensificação das pressões 

sobre o regime líbio, e de apoiar a 

constituição de uma Estado líbio 

democrático; saúda a decisão da UE de 

agravar as suas sanções contra o regime 

aditando seis autoridades portuárias sob o 

controlo do regime à lista de 

congelamento de bens definida pela UE; 

reitera o seu apelo ao Coronel Muammar 

Mohammed Abu Minyar Kadhafi para 

que renuncie ao poder imediatamente; 

28. Condena a intervenção militar 

estrangeira que levou à guerra na Líbia, e 

apela para a cessação imediata da 

agressão contra o povo líbio e de todas as 

acções militares levadas a cabo por países 

membros da NATO e respectivos aliados; 

congratula-se com o envolvimento da 

União Africana; insta todas as partes 

envolvidas no conflito interno da Líbia a 

aprovar e implementar um cessar-fogo 

imediato, sendo esta a primeira condição 

indispensável para o estabelecimento de 

um quadro de negociações que permita 

chegar a uma solução política pacífica, no 

respeito dos direitos humanos e das 

liberdades de todos os cidadãos da Líbia, e 

da soberania e da integridade territorial 

deste país; 

Or. en 
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Alteração  3 

Willy Meyer 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
Proposta de resolução comum 

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

sobre a situação na Síria, no Iémen e no Barém no contexto da situação no mundo árabe e no 
Norte de África 

Proposta de resolução comum 

N.º 31 

 
Proposta de resolução comum Alteração 

31. Saúda o processo de reformas em 

Marrocos e, em particular, a proposta de 

reforma constitucional que foi submetida 

a referendo, como um passo na direcção 

certa na via de abertura do sistema de 

governação, da democratização e de 

modernização; exorta todos os partidos 

políticos em Marrocos a participarem 

activamente neste processo de mudança; 

salienta que a opinião pública, as 

organizações da sociedade civil e os 

partidos políticos deveriam permanecer 

no centro do processo em curso de 

implementação das reformas; verifica que 

Marrocos foi o primeiro país na região a 

beneficiar do estatuto avançado nas 

relações com a UE; 

31. Contesta a legitimidade do chamado 

"referendo constitucional"em Marrocos, 

pois não foram dadas quaisquer garantias 

legais e o mesmo em nada dá resposta às 

reivindicações da população mobilizada 

contra o regime; continua preocupado 

com as violações dos direitos humanos 

cometidas em Marrocos; apela para a 

libertação de todos os prisioneiros 

políticos; Apela à Comissão e ao 

Conselho para que congelem o Acordo de 

Associação entre a União Europeia e o 

Reino de Marrocos e suspendam o 

Estatuto Avançado até que o Reino de 

Marrocos observe a legislação 

internacional, em particular as resoluções 

das Nações Unidas relativas à realização 

de um referendo sobre a 

autodeterminação no Sara Ocidental, e 

até que esteja terminado o processo de 

descolonização que porá termo à 

ocupação por Marrocos; 

Or. en 
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Alteração  4 

Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
Proposta de resolução comum 

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

sobre a situação na Síria, no Iémen e no Barém no contexto da situação no mundo árabe e no 
Norte de África 

Proposta de resolução comum 

N.º 35-A (novo) 

 
Proposta de resolução comum Alteração 

  35-A. Assinala que estas revoltas têm 

posto em destaque o fracasso da política 

europeia de vizinhança e a necessidade 

urgente de uma revisão da política 

externa da UE; insta a União Europeia a 

estabelecer um novo quadro de relações 

com estes países e regiões baseado na 

não-ingerência nos assuntos internos e no 

respeito da sua soberania, que vise o 

apoio ao desenvolvimento das regiões 

vizinhas e a promoção do emprego e da 

educação, em vez de "acordos de 

associação" orientados sobretudo para o 

estabelecimento de zonas de comércio 

livre que beneficiam os interesses 

corporativos europeus; 

Or. en 
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Alteração  5 

Willy Meyer 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
Proposta de resolução comum 

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

sobre a situação na Síria, no Iémen e no Barém no contexto da situação no mundo árabe e no 
Norte de África 

Proposta de resolução comum 

N.º 38 

 
Proposta de resolução comum Alteração 

38. Acolhe com satisfação a "parceria de 

Deauville" com os povos da região 

lançada pelos membros do G-8; observa 

que o Egipto e a Tunísia serão os 

primeiros "países da parceria";  insta o 

Conselho e os Estados-Membros da UE a 

coordenarem os seus esforços com os 

membros do G8 que estejam dispostos a 

alargar esta parceria a todos os países da 

região que enveredem na via da transição 

para sociedades livres, democráticas e 

tolerantes; 

Suprimido 

Or. en 

 
 


