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Muudatusettepanek  1 

Javier Couso Permuy 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

ELi ja Araabia Riikide Liiga vahelised suhted ja terrorismivastase võitluse alane koostöö 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 2 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. hoiatab kiusatuse eest pöörduda 
tagasi varasema lühinägeliku ja vähe 
tulemusi andnud tava juurde teha mõne 
Araabia Riikide Liiga liikme autoritaarse 
režiimiga julgeoleku ja stabiilsuse huvides 
ning vägivaldse ekstremismi vastu 
võitlemiseks koostööd; tunneb muret 
koostöö tugevdamise pärast äärmiselt 
repressiivsete riikidega, kus pannakse 
toime ulatuslikke inimõiguste rikkumisi, 
k.a surmanuhtlus kõiksugu kuritegude 
eest, piinamine, füüsiline karistamine, 
meelevaldsed hukkamised ja 
kinnipidamised, massilised sõjatribunalid, 
ühiskondlike protestiaktsioonide 
mahasurumine ja teiste riikide 
territooriumide okupeerimine; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

Javier Couso Permuy 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

ELi ja Araabia Riikide Liiga vahelised suhted ja terrorismivastase võitluse alane koostöö 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 8 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. leiab, et EL peaks Euroopa 
naabruspoliitika läbivaatamise raames 
põhjalikult ümber hindama oma 
välispoliitika, eelkõige Vahemere 
lõunaosa riikide suhtes rakendatud 
strateegia, sest see on läbi kukkunud; 
kutsub ELi üles rajama nende riikide ja 
piirkondadega uut suheteraamistikku, mis 
põhineks nende siseasjadesse 
mittesekkumisel ja nende suveräänsuse 
austamisel ning mille eesmärk oleks 
naaberpiirkondade arengu toetamine ning 
tööhõive ja hariduse edendamine, mitte 
nn assotsieerimislepingud, mille peamine 
otstarve on Euroopa ettevõtete huvisid 
teenivate vabakaubanduspiirkondade 
loomine;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  3 

Javier Couso Permuy 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

ELi ja Araabia Riikide Liiga vahelised suhted ja terrorismivastase võitluse alane koostöö 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 12 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 12 a. kritiseerib teravalt mõne ELi 
liikmesriigi relvakaubandust Araabia 
Liiga ülimalt repressiivsete liikmesriikide, 
nagu Saudi Araabia, Egiptuse ja 
Marokoga; palub sellega seoses nõukogul 
kontrollida, kas on rikutud ELi 
relvaekspordi toimimisjuhendit, ja võtta 
rangeid meetmeid, et kõik liikmesriigid 
toimimisjuhendit täiel määral järgiksid; 
nõuab pisargaasi ja rahvahulga kontrolli 
all hoidmise vahendite Araabia Liiga 
riikidesse eksportimise peatamist ja 
keelustamist, kuni on viidud lõpule 
uurimine seoses nende ebakohase 
kasutamisega ning ebakohaselt kasutajad 
vastutusele võetud; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  4 

Javier Couso Permuy 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

ELi ja Araabia Riikide Liiga vahelised suhted ja terrorismivastase võitluse alane koostöö 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 7 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. kutsub ELi ja Araabia Riikide Liiga 
liikmesriike üles järgima piinamise 
keeldu, nagu see on eelkõige sätestatud 
ÜRO piinamise ning muu julma, 
ebainimliku või inimväärikust alandava 
kohtlemise ja karistamise vastane 
konventsioonis, mille enamik neist on 
allkirjastanud ja ratifitseerinud; kordab, 
et piinamisega saadud ülestunnistused ei 
kehti ning mõistab selle tava kasutamise 
hukka ELi ja Araabia Riikide Liiga 
liikmesriikide poolt; on kindlalt vastu 
droonide kasutamisele terroris 
kahtlustatavate kohtuväliseks 
hukkamiseks ning nõuab sel otstarbel 
droonide kasutamise keelamist;  

Or. en 

 

 


