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Tarkistus  1 

Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

EU:n ja Arabiliiton väliset suhteet ja yhteistyö terrorismin torjunnassa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  2 a. varoittaa kiusauksesta palata 

aiempiin lyhytnäköisiin ja tehottomiin 

käytäntöihin, joissa tehdään salaisia 

sopimuksia joidenkin Arabiliittoon 

kuuluvien autoritaaristen hallintojen 

kanssa turvallisuuden, vakauden ja 

väkivaltaisten ääriliikkeiden torjunnan 

nimissä; on huolestunut yhteistyön 

tehostamisesta sellaisten laajamittaista 

sortoa harjoittavien valtioiden kanssa, 

jotka syyllistyvät oman maansa sisällä 

laajalle levinneisiin 

ihmisoikeusloukkauksiin, kuten 

kuolemantuomion langettamiseen 

monenlaisista rikoksista, kidutukseen, 

ruumiilliseen rangaistukseen, 

mielivaltaisiin teloituksiin ja pidätyksiin, 

laajoihin sotilasoikeudenkäynteihin, 

yhteiskunnallisten protestien 

tukahduttamiseen tai muiden alueiden 

miehittämiseen; 

Or. en 
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Tarkistus  2 

Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

EU:n ja Arabiliiton väliset suhteet ja yhteistyö terrorismin torjunnassa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  8 a. katsoo, että EU:n olisi tarkistettava 

perinpohjaisesti ulkopolitiikkaansa ja 

erityisesti eteläisen Välimeren alueeseen 

kohdistuvaa strategiaansa osana 

meneillään olevaa Euroopan 

naapuruuspolitiikan (ENP) 

uudelleentarkastelua, sillä EU:n 

ulkopolitiikassa on epäonnistuttu; 

kehottaa EU:ta luomaan näiden maiden 

ja alueiden kanssa suhteiden uuden 

kehyksen, joka perustuu niiden sisäisiin 

asioihin puuttumattomuuteen ja 

itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen 

ja jolla pyritään tukemaan 

naapurialueiden kehitystä ja edistämään 

työllisyyttä ja koulutusta, sen sijaan, että 

tehdään ”assosiaatiosopimuksia”, joilla 

lähinnä pyritään perustamaan Euroopan 

yritysten etuja hyödyttäviä vapaakauppa-

alueita;  

Or. en 
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Tarkistus  3 

Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

EU:n ja Arabiliiton väliset suhteet ja yhteistyö terrorismin torjunnassa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  12 a. arvostelee voimakkaasti joidenkin 

EU:n jäsenvaltioiden vilkasta asekauppaa 

useiden laajamittaista sortoa harjoittavien 

Arabiliiton jäsenvaltioiden, kuten Saudi-

Arabian, Egyptin tai Marokon, kanssa; 

kehottaa tässä yhteydessä neuvostoa 

tarkistamaan, onko aseiden vientiä 

koskevia EU:n käytännesääntöjä rikottu, 

ja toteuttamaan ankaria toimenpiteitä, 

joilla varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot 

noudattavat näitä käytännesääntöjä 

täysimääräisesti; kehottaa keskeyttämään 

ja kieltämään kyynelkaasun ja 

joukkojenhallintamateriaalin viennin 

Arabiliiton maihin, kunnes niiden 

epäasianmukainen käyttö on tutkittu ja 

tällaiseen käyttöön syyllistyneet on 

saatettu vastuuseen teoistaan; 

Or. en 
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Tarkistus  4 

Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

EU:n ja Arabiliiton väliset suhteet ja yhteistyö terrorismin torjunnassa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  7 a. kehottaa EU:n ja Arabiliiton 

jäsenvaltioiden viranomaisia 

kunnioittamaan kidutuksen kieltoa, 

sellaisena kuin se vahvistetaan erityisesti 

kidutuksen ja muun julman, 

epäinhimillisen tai halventavan kohtelun 

tai rangaistuksen vastaisessa YK:n 

yleissopimuksessa, jonka useimmat näistä 

maista ovat allekirjoittaneet ja 

ratifioineet; toistaa, että kiduttamalla ja 

pakottaen saadut tunnustukset eivät ole 

päteviä, ja tuomitsee tämän käytännön 

EU:n ja Arabiliiton jäsenvaltioissa; 

vastustaa jyrkästi miehittämättömien 

ilma-alusten käyttöä epäiltyjen 

terroristien laittomissa teloituksissa ja 

vaatii kieltämään miehittämättömien 

ilma-alusten käytön tässä tarkoituksessa;  

Or. en 

 

 


