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Alteração  1 

Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
Proposta de resolução comum 

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

sobre as relações entre a UE e a Liga dos Estados Árabes e a cooperação na luta contra o 
terrorismo 

Proposta de resolução comum 

N.º 2-A (novo) 

 
Proposta de resolução comum Alteração 

   2-A. Adverte contra a tentação de, em 
nome da segurança, da estabilidade e da 
luta contra o extremismo violento, voltar 
às anteriores práticas, imediatistas e 
ineficazes, de conivência com alguns 
regimes autoritários membros da Liga dos 
Estados Árabes; manifesta a sua 
preocupação face ao reforço da 
cooperação com Estados altamente 
repressivos, que cometem violações 
generalizadas dos direitos humanos nos 
seus países, incluindo a aplicação da pena 
de morte a uma grande variedade de 
crimes, a tortura, punições físicas, 
execuções e detenções arbitrárias, 
julgamentos militares massivos, repressão 
de protestos sociais ou ocupação de outros 
territórios; 

Or. en 
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Alteração  2 

Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
Proposta de resolução comum 

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

sobre as relações entre a UE e a Liga dos Estados Árabes e a cooperação na luta contra o 
terrorismo 

Proposta de resolução comum 

N.º 8-A (novo) 

 
Proposta de resolução comum Alteração 

  8-A. Considera que a UE deve rever 
profundamente a sua política externa, 
nomeadamente a sua estratégia relativa 
ao Sul do Mediterrâneo, no âmbito da 
revisão em curso da Política Europeia de 
Vizinhança (PEV), à luz do seu fracasso; 
insta a União Europeia a estabelecer um 
novo quadro de relações com estes países 
e regiões baseado na não-ingerência nos 
assuntos internos e no respeito pela sua 
soberania, que vise o apoio ao 
desenvolvimento das regiões vizinhas e a 
promoção do emprego e da educação, em 
vez de «acordos de associação» orientados 
sobretudo para o estabelecimento de 
zonas de comércio livre que beneficiam os 
interesses corporativos europeus; 

Or. en 
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Alteração  3 

Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
Proposta de resolução comum 

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

sobre as relações entre a UE e a Liga dos Estados Árabes e a cooperação na luta contra o 
terrorismo 

Proposta de resolução comum 

N.º 12-A (novo) 

 
Proposta de resolução comum Alteração 

  12-A. Critica vivamente o intenso 
comércio de armas entre alguns 
Estados-Membros da UE e vários países 
membros da LEA fortemente repressivos, 
como a Arábia Saudita, o Egipto ou 
Marrocos; solicita, neste contexto, ao 
Conselho que verifique se houve violações 
do Código de Conduta da UE relativo à 
Exportação de Armas e que adote 
medidas severas para que este código seja 
plenamente respeitado por todos os 
Estados-Membros; solicita a suspensão e 
a proibição das exportações de gás 
lacrimogéneo e de equipamento de 
controlo de multidões para países da LEA 
até que sejam levadas a cabo 
investigações sobre a sua utilização 
inadequada e que os responsáveis dessa 
utilização sejam responsabilizados; 

Or. en 
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Alteração  4 

Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 
 
Proposta de resolução comum 

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

sobre as relações entre a UE e a Liga dos Estados Árabes e a cooperação na luta contra o 
terrorismo 

Proposta de resolução comum 

N.º 7-A (novo) 

 
Proposta de resolução comum Alteração 

  7-A. Insta as autoridades dos 
Estados-Membros da UE e dos países 
membros da LEA a respeitarem a 
proibição da tortura, consagrada 
sobretudo na Convenção das Nações 
Unidas contra a Tortura e outras Penas 
ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes, que a maior parte dos ditos 
países assinou e ratificou; reitera que as 
confissões forçadas sob tortura não são 
válidas e condena esta prática dos 
Estados-Membros da UE e dos países 
membros da LEA; opõe-se firmemente à 
utilização de veículos aéreos não 
tripulados para cometer assassinatos 
extrajudiciais de suspeitos de terrorismo, 
e solicita que a utilização de aeronaves 
para este efeito seja proibida; 

Or. en 

 



 

AM\1053676PT.doc  PE550.012v01-00 }  
 PE550.013v01-00 }  
 PE550.022v01-00 }  
 PE550.023v01-00 }  
 PE550.025v01-00 }  
 PE552.199v01-00 } RC1 

PT Unida na diversidade PT 

 


