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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

11.3.2015  B8-0215/2015 }  

 B8-0216/2015 }  

 B8-0221/2015 }  

 B8-0222/2015 }  

 B8-0223/2015 }  

 B8-0225/2015 } ΚΨ1/Τροπ. 1 

Τροπολογία  1 

Javier Couso Permuy 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσµου των Αραβικών Κρατών και συνεργασία για την 

πάταξη της τροµοκρατίας 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 2α. προειδοποιεί για τον πειρασµό 
επιστροφής στις προηγούµενες 
κοντόφθαλµες και αναποτελεσµατικές 
πρακτικές συµπαιγνίας µε ορισµένα 
απολυταρχικά καθεστώτα, µέλη του 
Συνδέσµου Αραβικών Κρατών, στο όνοµα 
της ασφάλειας, της σταθερότητας και του 
αγώνα κατά του βίαιου εξτρεµισµού· 
εκφράζει την ανησυχία του για την 
ενίσχυση της συνεργασίας µε άκρως 
καταπιεστικά κράτη που διαπράττουν 
εκτεταµένες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στις χώρες 
τους, συµπεριλαµβανοµένης της 
θανατικής ποινής για ευρύ φάσµα 
εγκληµάτων, των βασανιστηρίων, της 
σωµατικής τιµωρίας, των αυθαίρετων 
εκτελέσεων και συλλήψεων, των µαζικών 
δικών ενώπιον στρατοδικείου, της 
καταστολής των κοινωνικών 
διαδηλώσεων ή της κατοχής άλλων 
εδαφών· 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

11.3.2015  B8-0215/2015 }  

 B8-0216/2015 }  

 B8-0221/2015 }  

 B8-0222/2015 }  

 B8-0223/2015 }  

 B8-0225/2015 } ΚΨ1/Τροπ. 2 

Τροπολογία  2 

Javier Couso Permuy 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσµου των Αραβικών Κρατών και συνεργασία για την 

πάταξη της τροµοκρατίας 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 8α. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να 
αναθεωρήσει ριζικά την εξωτερική της 
πολιτική, ιδίως δε τη στρατηγική της 
όσον αφορά τη νότια Μεσόγειο, στο 
πλαίσιο της τρέχουσας επισκόπησης της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ), 
αντλώντας ιδίως διδάγµατα από την 
αποτυχία της· ζητεί από την ΕΕ να 
θεσπίσει ένα νέο πλαίσιο σχέσεων µε 
αυτές τις χώρες και περιφέρειες στη βάση 
της µη παρέµβασης στις εσωτερικές τους 
υποθέσεις και του σεβασµού της 
κυριαρχίας τους και µε σκοπό την 
υποστήριξη της ανάπτυξης των 
γειτονικών περιφερειών και την 
προώθηση της απασχόλησης και της 
εκπαίδευσης, αντί για τις «συµφωνίες 
σύνδεσης» που χρησιµεύουν κυρίως στην 
εγκαθίδρυση ζωνών ελευθέρων 
συναλλαγών που ωφελούν τα 
επιχειρηµατικά συµφέροντα της 
ευρωπαϊκής πλευράς·  

Or. en 



 

AM\1053676EL.doc PE550.012v01-00 } 

 PE550.013v01-00 } 

 PE550.022v01-00 } 

 PE550.023v01-00 } 

 PE550.025v01-00 } 

 PE552.199v01-00 } RC1 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

11.3.2015  B8-0215/2015 }  

 B8-0216/2015 }  
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 B8-0222/2015 }  
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 B8-0225/2015 } ΚΨ1/Τροπ. 3 

Τροπολογία  3 

Javier Couso Permuy 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσµου των Αραβικών Κρατών και συνεργασία για την 

πάταξη της τροµοκρατίας 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 12α. επικρίνει έντονα το µεγάλης 
κλίµακας εµπόριο όπλων ορισµένων 
κρατών µελών της ΕΕ µε διάφορα άκρως 
καταπιεστικά κράτη του ΣΑΚ, όπως η 
Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος και το 
Μαρόκο· καλεί, εν προκειµένω, το 
Συµβούλιο να ελέγξει εάν έχουν 
διαπραχθεί παραβάσεις του κώδικα 
δεοντολογίας της ΕΕ για τις εξαγωγές 
όπλων και να θεσπίσει αυστηρά µέτρα 
ώστε ο κώδικας αυτός να τηρείται 
πλήρως από όλα τα κράτη µέλη· ζητεί την 
αναστολή και απαγόρευση των εξαγωγών 
δακρυγόνων αερίων και εξοπλισµού 
ελέγχου του πλήθους προς τα κράτη του 
ΣΑΚ έως ότου πραγµατοποιηθούν 
έρευνες όσον αφορά την µη ενδεδειγµένη 
χρήση τους και έως ότου οι αυτουργοί 
περιπτώσεων τέτοιας ανάρµοστης 
χρήσης λογοδοτήσουν· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

11.3.2015  B8-0215/2015 }  

 B8-0216/2015 }  

 B8-0221/2015 }  

 B8-0222/2015 }  

 B8-0223/2015 }  

 B8-0225/2015 } ΚΨ1/Τροπ. 4 

Τροπολογία  4 

Javier Couso Permuy 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 
 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

Σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσµου των Αραβικών Κρατών και συνεργασία για την 

πάταξη της τροµοκρατίας 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 7α. καλεί τις αρχές των κρατών µελών 
της ΕΕ και του Αραβικού Συνδέσµου να 
τηρούν την απαγόρευση των 
βασανιστηρίων, όπως αυτή κυρίως 
κατοχυρώνεται στη Σύµβαση του ΟΗΕ 
κατά των βασανιστηρίων και άλλων 
µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή 
ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας, 
την οποία τα περισσότερα εξ αυτών έχουν 
υπογράψει και κυρώσει· επαναλαµβάνει 
ότι η απόσπαση οµολογίας µε 
βασανιστήρια δεν είναι έγκυρη και 
καταδικάζει την εφαρµογή αυτής της 
πρακτικής από τα κράτη µέλη της ΕΕ και 
του ΣΑΚ· αντιτίθεται κατηγορηµατικά 
στη χρήση µη επανδρωµένων 
αεροσκαφών για εξωδικαστικές 
εκτελέσεις υπόπτων τροµοκρατίας και 
ζητεί απαγόρευση της χρήσης µη 
επανδρωµένων αεροσκαφών προς τον 
σκοπό αυτό·  

Or. en 

 

 


