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Pozměňovací návrh  1 

Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Vztahy mezi EU a Ligou arabských států a spolupráce v boji proti terorismu 

Společný návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. varuje před pokušením vracet se k 
dřívějším krátkozrakým a neúčelným 
praktikám tajných dohod s některými 
autoritářskými režimy, které jsou členy 
LAS, ve jménu bezpečnosti, stability a 
boje proti násilnému extremismu; 
vyjadřuje znepokojení nad posilováním 
spolupráce s vysoce represivními státy, 
které na svém území porušují ve velkém 
rozsahu lidská práva, k čemuž patří 
uplatňování trestu smrti u celé škály 
zločinů, mučení, fyzické tresty, svévolné 
popravování a zadržování, rozsáhlé 
vojenské soudy, tvrdé zákroky proti 
sociálním protestům nebo okupace cizích 
území; 

  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Vztahy mezi EU a Ligou arabských států a spolupráce v boji proti terorismu 

Společný návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. domnívá se, že EU by měla v rámci 
přezkumu evropské politiky sousedství 
výrazně revidovat svou vnější politiku, 
zejména svou strategii pro oblast jižního 
Středomoří, z důvodu jejího neúspěchu; 
vyzývá EU, aby vytvořila nový rámec 
vztahů s těmito zeměmi a regiony, který by 
se zakládal na nezasahování do vnitřních 
záležitostí a respektování jejich suverenity 
a zaměřoval by se na podporu rozvoje 
sousedních regionů a podporu 
zaměstnanosti a vzdělávání, namísto na 
„dohody o přidružení“, které slouží 
především k vytváření oblastí volného 
obchodu, z nichž mají prospěch obchodní 
společnosti na evropské straně;  

  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Vztahy mezi EU a Ligou arabských států a spolupráce v boji proti terorismu 

Společný návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. ostře kritizuje intenzivní obchod se 
zbraněmi, který některé členské státy EU 
provozují s řadou vysoce represivních 
členských států LAS, jako jsou Saúdská 
Arábie, Egypt nebo Maroko; žádá v této 
souvislosti Radu, aby ověřila, zda nedošlo 
k porušení Kodexu chování EU pro vývoz 
zbraní, a aby přijala nejpřísnější opatření, 
jež zajistí, aby všechny členské státy tento 
kodex plně dodržovaly; žádá o pozastavení 
a zákaz vývozu slzného plynu a materiálu 
k rozehnání davu do zemí LAS, dokud 
nebude provedeno šetření ohledně jejich 
nepatřičného používání a dokud nebudou 
pachatelé takového nepatřičného 
používání hnáni k odpovědnosti; 

  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Vztahy mezi EU a Ligou arabských států a spolupráce v boji proti terorismu 

Společný návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. žádá orgány členských států EU a 
LAS, aby dodržovaly zákaz mučení, 
zakotvený nejvýznačněji v Úmluvě OSN 
proti mučení a jinému krutému, 
nelidskému či ponižujícímu zacházení 
nebo trestání, kterou většina z nich 
podepsala a ratifikovala; opakuje, že 
přiznání vynucená mučením jsou 
neplatná, a tuto praktiku členských států 
EU a LAS odsuzuje; důrazně odmítá 
používání bezpilotních letounů k 
mimosoudnímu zabíjení osob podezřelých 
z terorismu a žádá, aby bylo používání 
bezpilotních letounů k tomuto účelu 
zakázáno;  

  

Or. en 

 

 


