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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Willy Meyer 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

o situácii v Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete a v severnej Afrike 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 2a (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  2a. odsudzuje podporu, ktorú Európska 
únia, a najmä vlády niektorých členských 
štátov, po celé desaťročia týmto režimom 
poskytovali; preto je zásadne proti 
akémukoľvek pokusu na vonkajšie 
rušenie a akémukoľvek pokusu 
destabilizovať demokratické procesy, 
ktoré v súčasnosti prebiehajú v týchto 
krajinách; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Willy Meyer 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

o situácii v Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete a v severnej Afrike 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 28 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

28. opakuje záväzok medzinárodného 
spoločenstva chrániť civilné obyvateľstvo 
Líbye, a to aj prostredníctvom zvyšovania 
tlaku na líbyjský režim, a podporovať 
budovanie demokratického líbyjského 
štátu; víta rozhodnutie EÚ sprísniť 
sankcie proti režimu pridaním šiestich 
prístavných orgánov pod kontrolou 
režimu na zoznam subjektov, ktorým EÚ 
zmrazila aktíva; pripomína svoju výzvu 
plukovníkovi Muammarovi 
Mohammedovi Abú Minjar al-
Kaddáfímu, aby sa okamžite vzdal moci; 

28. odsudzuje zahraničnú vojenskú 
intervenciu, ktorá viedla k vojne v Líbyi, a 
vyzýva na okamžité ukončenie agresie 
proti líbyjskému ľudu a všetkých 
vojenských akcií zo strany členských 
štátov NATO a ich spojencov,  víta 
zapojenie Africkej únie; vyzýva všetky 
strany zúčastnené vo vnútornom konflikte 
v Líbyi, aby sa dohodli na zavedení 
okamžitého prímeria, ktoré je prvou 
podmienkou na vytvorenie rámca pre 
rokovania, ktoré povedú k mierovému 
politickému riešeniu, pri zachovaní 
ľudských práv a slobôd všetkých 
Líbyjčanov, a zvrchovanosti i územnej 
integrite ich krajiny; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Willy Meyer 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

o situácii v Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete a v severnej Afrike 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 31 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

31. víta reformný proces v Maroku, a 
najmä navrhovanú zmenu ústavy, ktorá 
bola predložená vo forme referenda, ako 
krok správnym smerom k otvoreniu 
systému správy, modernizácii a 
demokratizácii; vyzýva politické strany v 
Maroku, aby v tomto procese zmeny 
zohrávali aktívnu úlohu; zdôrazňuje, že 
verejnosť, organizácie občianskej 
spoločnosti a politické strany by mali 
zostať v centre pokračujúceho procesu 
implementácie reforiem, a konštatuje, že 
Maroku ako prvej krajine v regióne bol 
priznaný posilnený štatút v rámci vzťahov 
s EÚ; 

31. spochybňuje legitímnosť takzvaného 
ústavného referenda v Maroku, keďže 
neexistovali žiadne právne záruky a v 
žiadnom smere neriešilo požiadavky 
obyvateľstva, ktoré sa zmobilizovalo proti 
režimu; stále je znepokojený porušovaním 
ľudských práv v Maroku; vyzýva na 
prepustenie všetkých politických väzňov; 
vyzýva Komisiu a Radu, aby prerušili 
vykonávanie dohody o pridružení medzi 
EÚ a Marokom a pozastavili udelenie 
posilneného štatútu Maroku, až do doby, 
keď Maroko splní svoje záväzky 
vyplývajúce z medzinárodných nástrojov, 
najmä rezolúcií OSN o usporiadaní 
referenda o sebaurčení Západnej Sahary, 
čím sa ukončí proces dekolonizácie a 
ukončí sa okupácia tejto krajiny; 

 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

o situácii v Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete a v severnej Afrike 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 35a (nový) 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  35a. zdôrazňuje, že tieto povstania 
upozornili na zlyhanie európskej 
susedskej politiky a na naliehavú potrebu 
revízie vonkajšej politiky EÚ; vyzýva 
Európsku úniu, aby vytvorila nový rámec 
vzťahov s týmito krajinami a regiónmi na 
základe nezasahovania do ich vnútorných 
záležitostí a rešpektovania ich 
zvrchovanosti, ktorého cieľom bude 
podpora rozvoja susedných regiónov, 
podpora zamestnanosti a vzdelávania, 
namiesto „dohôd o pridružení“ 
založených predovšetkým na vytváraní zón 
voľného obchodu, ktoré slúžia 
obchodným záujmom na európskej 
strane; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Willy Meyer 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

o situácii v Sýrii, Jemene a Bahrajne v kontexte situácie v arabskom svete a v severnej Afrike 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 38 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

38. víta „partnerstvo z Deauville“ s 
ľudom z regiónu, ktoré bolo ustanovené 
členmi skupiny G8; konštatuje, že prvými 
krajinami partnerstva budú Egypt a 
Tunisko; vyzýva Radu a členské štáty EÚ, 
aby svoje snahy skoordinovali s členmi 
skupiny G8, ktorí sú pripravení rozšíriť 
toto partnerstvo na všetky krajiny regiónu 
zapojené do premeny na slobodné, 
demokratické a tolerantné spoločnosti; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


