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Grozījums Nr.  1 

Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Attiecības starp ES un Arābu valstu līgu un sadarbība terorisma apkarošanas jomā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 2.a brīdina neĜauties vilinājumam 
drošības, stabilitātes un vardarbīga 
ekstrēmisma apkarošanas vārdā 
atgriezties pie iepriekšējās tuvredzīgās un 
neefektīvās prakses slepeni vienoties ar 
dažiem autoritāriem režīmiem, kuri ir 
Arābu valstu līgas dalībnieki; pauž bažas 
par to, ka pastiprinās sadarbība ar 
ārkārtīgi represīvām valstīm, kas pret 
saviem iedzīvotājiem izdara plašus 
cilvēktiesību pārkāpumus, tostarp piemēro 
nāvessodus par dažādiem noziegumiem, 
veic spīdzināšanu, fizisku sodīšanu, 
patvaĜīgus nāvessodus un apcietināšanas, 
rīko masveida militārās prāvas, apspiež 
sabiedrības protestus vai okupē citas 
teritorijas; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Attiecības starp ES un Arābu valstu līgu un sadarbība terorisma apkarošanas jomā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

8.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 8.a uzskata, ka saistībā ar pašreiz 
notiekošo Eiropas kaimiĦattiecību 
politikas pārskatīšanu ES būtu krasi 
jāpārskata sava ārpolitika, jo īpaši tās 
stratēăija attiecībā uz Vidusjūras dienvidu 
reăiona valstīm, Ħemot vērā to, ka tā nav 
izdevusies; aicina ES izveidot tādu jaunu 
sistēmu attiecībām ar šīm valstīm un 
reăioniem, kuras pamatā ir neiejaukšanās 
to iekšējās lietās un suverenitātes 
ievērošana un kuras mērėis ir atbalstīt 
kaimiĦu reăionu attīstību un veicināt 
nodarbinātību un izglītību, nevis 
„asociācijas nolīgumi”, kas galvenokārt 
kalpo brīvās tirdzniecības zonu 
izveidošanai Eiropas puses korporatīvajās 
interesēs;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Attiecības starp ES un Arābu valstu līgu un sadarbība terorisma apkarošanas jomā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

12.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 12.a pauž asu kritiku par dažu ES 
dalībvalstu intensīvo ieroču tirdzniecību 
ar dažādām ārkārtīgi represīvām Arābu 
valstu līgas dalībvalstīm, piemēram, 
Saūda Arābiju, Ēăipti un Maroku; šajā 
sakarībā aicina Padomi pārbaudīt, vai 
nav pārkāpts ES Rīcības kodekss attiecībā 
uz ieroču eksportu, un pieĦemt stingrus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka visas 
dalībvalstis šo kodeksu pilnībā ievēro; 
prasa apturēt un aizliegt asaru gāzes un 
pūĜa kontroles līdzekĜu eksportu uz Arābu 
līgas dalībvalstīm, kamēr nav izmeklēti to 
neatbilstošā pielietojuma gadījumi un 
attiecīgās vainīgās personas nav sauktas 
pie atbildības; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Javier Couso Permuy 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Attiecības starp ES un Arābu valstu līgu un sadarbība terorisma apkarošanas jomā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

7.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 7.a aicina ES un Arābu līgas dalībvalstu 
iestādes ievērot spīdzināšanas aizliegumu, 
jo tas ir īpaši uzsvērts Konvencijā pret 
spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, 
necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās 
vai sodīšanas veidiem, kuru lielākā daĜa 
dalībvalstu ir parakstījušas un 
ratificējušas; atgādina, ka spīdzināšanas 
laikā iegūtās piespiedu atzīšanās nav 
derīgas, un nosoda šo praksi ES un Arābu 
valstu līgas dalībvalstīs; stingri iebilst pret 
bezpilota lidaparātu izmantošanu par 
terorismu aizdomās turēto personu 
nogalināšanai bez tiesas sprieduma un 
pieprasa noteikt aizliegumu izmantot šos 
lidaparātus minētajā nolūkā;  

Or. en 

 

 


