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Muudatusettepanek  1 

Willy Meyer 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Bahrein, eelkõige Nabeel Rajabi, Abdulhadi al-Khawaja ja Ibrahim Sharifi juhtumid  

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 8 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  8 a. nõuab rahvusvahelise 
järelevalvemehhanismi loomist, mis on 
volitatud jälgima Bahreini sõltumatu 
uurimiskomisjoni (BICI) ja ÜRO 
Bahreini käsitleva üldise korrapärase 
läbivaatamise soovituste, sealhulgas 
inimõiguste kaitsjatega seotud soovituste 
rakendamist; nõuab tungivalt, et see uus 
mehhanism viiks läbi sõltumatu ja 
erapooletu uurimise seoses inimõiguste 
rikkumistega, sealhulgas kohtuvälise 
hukkamise ja meelevaldse vahistamise 
juhtumid, et selgitada välja nende eest 
vastutavad isikud, tuua nad vajadusel 
kohtu ette ja määrata ohvritele ja nende 
perekondadele kompensatsioon; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

Willy Meyer 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Bahrein, eelkõige Nabeel Rajabi, Abdulhadi al-Khawaja ja Ibrahim Sharifi juhtumid  

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 14 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

  14 a. kritiseerib karmilt mõnede 
liikmesriikide aktiivset relvakaubandust 
kõnealuse piirkonna mitmete riikidega; 
kutsub sellega seoses nõukogu üles 
kontrollima, kas on rikutud ELi 
relvaekspordi toimimisjuhendit, ja võtma 
vastu rangeid meetmeid, et kõik 
liikmesriigid järgiksid toimimisjuhendit 
täies ulatuses; nõuab pisargaasi ja 
rahvahulga kontrolli all hoidmise 
vahendite Bahreini 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  3 

Willy Meyer 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Bahrein, eelkõige Nabeel Rajabi, Abdulhadi al-Khawaja ja Ibrahim Sharifi juhtumid  

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 12 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

12. kutsub komisjoni asepresidenti ning 

liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat ja liikmesriike tegema 
koostööd, et töötada välja selge strateegia 
selle kohta, kuidas EL saaks nii avalikult 
kui ka eraviisiliselt avaldada aktiivset 
survet vangistatud aktivistide ja 
meelsusvangide vabastamiseks; kutsub 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat tegema liikmesriikidega 
koostööd, et tagada välisasjade nõukogu 
järelduste vastuvõtmine inimõiguste 
olukorra kohta Bahreinis, milles peaks 
sisalduma konkreetne nõudmine, et 
vangistatud aktivistid kohe ja tingimusteta 
vabastataks; 

12. peab kahetsusväärseks ELi nõrka 
reageerimist olukorrale Bahreinis; peab 
eriti kahetsusväärseks asjaolu, et 
vaatamata inimõigusorganisatsioonide 
üleskutsetele ei ole komisjoni asepresident 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja Catherine Ashton 
mõistnud hukka inimõiguste ja 
põhivabaduste rikkumist Bahreinis ning 
jättis ELi ja Pärsia lahe koostöönõukogu 
ministrite kohtumisel Manamas 
inimõiguste ja poliitvangide kohtlemise 
küsimused olulisel määral käsitlemata; 

Or. en 

 

 


