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Ændringsforslag  1 

Javier Couso Permuy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Forbindelserne mellem EU og Den Arabiske Liga med henblik på samarbejde om 

bekæmpelse af terrorisme 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 2a. advarer mod fristelsen til at vende 

tilbage til den tidligere kortsigtede og 

ineffektive praksis med hemmelige aftaler 

med nogle autoritære regimer, som er 

medlem af Den Arabiske Liga, under 

påberåbelse af sikkerhed, stabilitet og 

bekæmpelse af voldelig ekstremisme; 

udtrykker bekymring over det styrkede 

samarbejde med stærkt undertrykkende 

stater, som begår omfattende 

menneskerettighedskrænkelser på deres 

område, herunder anvendelse af dødsstraf 

for en lang række forskellige forbrydelser, 

tortur, fysisk afstraffelse, vilkårlige 

henrettelser og tilbageholdelser, 

omfattende retsforfølgning ved 

militærdomstole, hårde indgreb over for 

sociale protester eller besættelse af andre 

områder; 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Javier Couso Permuy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Forbindelserne mellem EU og Den Arabiske Liga med henblik på samarbejde om 

bekæmpelse af terrorisme 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 8a. mener, at EU bør ændre sin 

udenrigspolitik radikalt, navnlig sin 

strategi over for det sydlige 

Middelhavsområde, som led i den aktuelle 

revision af den europæiske 

naboskabspolitik (ENP), i lyset af dennes 

fiasko; opfordrer EU til at skabe en ny 

ramme for forbindelserne med disse lande 

og regioner, baseret på ikke-intervention i 

deres indre anliggender og respekt for 

deres suverænitet og med det formål at 

styrke udviklingen i naboregioner og 

fremme beskæftigelse og uddannelse, 

snarere end på "associeringsaftaler", der 

hovedsagelig tjener til at etablere 

frihandelsområder til gavn for 

erhvervslivets interesser på EU's side;  

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Javier Couso Permuy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Forbindelserne mellem EU og Den Arabiske Liga med henblik på samarbejde om 

bekæmpelse af terrorisme 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 12 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 12a. kritiserer kraftigt den intensive 

våbenhandel, som nogle EU-

medlemsstater har med forskellige stærkt 

undertrykkende LAS-medlemsstater 

såsom Saudi-Arabien, Egypten og 

Marokko; opfordrer i denne henseende 

Rådet til at undersøge, hvorvidt der er sket 

overtrædelser af EU's adfærdskodeks 

vedrørende våbeneksport, og til at vedtage 

strenge foranstaltninger, således at denne 

kodeks efterleves til fulde af alle 

medlemsstater; opfordrer til suspension af 

og forbud mod al eksport af tåregas og 

udstyr til styring af menneskemængder til 

LAS-lande, indtil der er foretaget 

undersøgelser af, hvorvidt dette anvendes 

på upassende vis, og indtil de ansvarlige 

for en sådan upassende anvendelse er 

blevet draget til ansvar; 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Javier Couso Permuy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

Forbindelserne mellem EU og Den Arabiske Liga med henblik på samarbejde om 

bekæmpelse af terrorisme 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 7a. opfordrer myndighederne i EU's og 

LAS' medlemsstater til at respektere 

forbuddet mod tortur, der navnlig er 

nedfældet i FN's konvention af 10. 

december 1984 mod tortur og anden 

grusom, umenneskelig eller 

nedværdigende behandling eller straf, 

som de fleste af dem har undertegnet og 

ratificeret; gentager, at tilståelser 

fremtvunget under tortur ikke er gyldige, 

og fordømmer EU- og LAS-

medlemsstaters brug af denne praksis; er 

stærk modstander af brugen af droner til 

udenretlige drab på terrormistænkte, og 

kræver et forbud mod brug af droner til 

dette formål;  

Or. en 

 

 


