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Predlog spremembe  1 

Willy Meyer 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o razmerah v Siriji, Jemnu in Bahrajnu v okviru razmer v arabskem svetu in Severni Afriki 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  2a. obsoja podporo, ki so jo Evropska 

unija, zlasti vlade nekaterih držav članic, 

desetletja zagotavljale tem režimom; zato 

odločno nasprotuje vsem poskusom 

zunanjega vmešavanja in vsem poskusom 

destabilizacije demokratičnega procesa, ki 

poteka v teh državah; 

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

Willy Meyer 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o razmerah v Siriji, Jemnu in Bahrajnu v okviru razmer v arabskem svetu in Severni Afriki 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 28 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

28. ponavlja zavezanost mednarodne 

skupnosti zaščiti civilistov v Libiji, tudi s 

povečanjem pritiska na tamkajšnji režim, 

in podporo gradnji demokratične libijske 

države; pozdravlja odločitev EU, da bo 

zaostrila sankcije zoper ta režim in na 

seznam o zamrznitvi premoženja dodala 

šest pristaniških uprav, ki so pod njegovim 

nadzorom; ponavlja, naj polkovnik 

Moamer Mohamed Abu Minjar Gadafi 

takoj odstopi; 

28. obsoja tuji vojaški poseg, ki je privedel 

do vojne v Libiji, in poziva k takojšnjemu 

končanju agresije na libijsko prebivalstvo 

ter vseh vojaških ukrepov držav članic 

Nata in njihovih zaveznikov; pozdravlja 

vključenost Afriške unije; poziva vse 

strani, vpletene v notranji konflikt v Libiji, 

naj se dogovorijo o takojšnji prekinitvi 

ognja ter jo uresničijo, saj je to prvi pogoj 

za vzpostavitev okvira za pogajanja, ki bo 

pripomogel k mirni politični rešitvi, 

zaščitil človekove pravice in svoboščine 

vsega libijskega prebivalstva ter 

suverenost in ozemeljsko celovitost te 

države; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Willy Meyer 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o razmerah v Siriji, Jemnu in Bahrajnu v okviru razmer v arabskem svetu in Severni Afriki 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 31 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

31. pozdravlja proces reform v Maroku, 

zlasti predlagano ustavno reformo, o 

kateri je bil razpisan referendum, kot 

korak v pravo smer proti odpiranju 

sistema upravljanja, modernizaciji in 

demokratizaciji; poziva politične strani v 

Maroku, naj dejavno sodelujejo v tem 

procesu sprememb; poudarja, da bi 

morali javnost, organizacije civilne družbe 

in politične stranke ostati v žarišču 

trajnega procesa izvajanja reform, in želi 

spomniti, da je bil Maroko prva država v 

tej regiji, ki je v odnosih z EU pridobil 

prednostni status;  

31. dvomi v legitimnost tako imenovanega 

ustavnega referenduma v Maroku, saj ni 

prinesel nikakršnih pravnih zagotovil in 

nikakor ni odgovoril na zahteve 

prebivalstva, ki je nasprotovalo režimu; 

ostaja zaskrbljen nad kršitvami človekovih 

pravic v tej državi; kliče k izpustitvi vseh 

političnih zapornikov; poziva Komisijo in 

Svet, naj zamrzneta izvajanje 

pridružitvenega sporazuma EU-Maroko 

in prednostni status Maroka, dokler ne bo 

izpolnil svojih obveznosti iz mednarodnih 

instrumentov, zlasti resolucij OZN o 

izvedbi referenduma o samoodločbi 

Zahodne Sahare, s čimer bi se končal 

proces dekolonizacije, pa tudi okupacija te 

države; 

Or. en 
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Predlog spremembe  4 

Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o razmerah v Siriji, Jemnu in Bahrajnu v okviru razmer v arabskem svetu in Severni Afriki 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 35 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  35a. opozarja, da so te vstaje pokazale na 

neuspeh evropske sosedske politike in na 

nujno potrebno revizijo zunanje politike 

EU; poziva Evropsko unijo, naj oblikuje 

nov okvir za odnose s temi državami in 

regijami, ki bo temeljil na nevmešavanju v 

notranje zadeve in spoštovanju njihove 

suverenosti, in katerega cilj bo podpiranje 

razvoja sosednjih držav ter spodbujanje 

zaposlovanja in izobrazbe, ne pa sklepanje 

pridružitvenih sporazumov za uvedbo 

prostotrgovinskih območij, ki koristijo 

predvsem interesom korporativnih podjetij 

na evropski strani; 

Or. en 
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Predlog spremembe  5 

Willy Meyer 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

o razmerah v Siriji, Jemnu in Bahrajnu v okviru razmer v arabskem svetu in Severni Afriki 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 38 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

38. pozdravlja tako imenovano 

deauvillsko partnerstvo s prebivalci te 

regije, ki so ga sklenile članice skupine G-

8; poudarja, da bosta prva partnerja Egipt 

in Tunizija; poziva Svet in države članice, 

naj uskladijo svoja prizadevanja s 

članicami skupine G-8, ki so pripravljene 

razširiti to partnerstvo na vse države te 

regije, ki si prizadevajo za prehod v 

svobodno, demokratično in strpno družbo; 

črtano 

Or. en 

 

 


