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Tarkistus  1 

Willy Meyer 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Bahrainista, erityisesti Nabeel Rajabin, Abdulhadi al-Khawajan ja Ibrahim Sharifin 

tapauksista  

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  8 a. kehottaa luomaan kansainvälisen 

seurantamekanismin, jonka tehtävänä on 

seurata Bahrainin riippumattoman 

tutkintakomission (BICI) ja YK:n 

Bahrainia koskevan yleisen 

määräaikaisarvioinnin suositusten, myös 

ihmisoikeuksien puolustajia koskevien 

suositusten, täytäntöönpanoa; kehottaa 

tätä mekanismia tekemään 

riippumattoman ja puolueettoman 

tutkinnan, jotta voidaan tutkia 

ihmisoikeusloukkauksia, mukaan 

luettuina teloitukset ilman 

oikeudenkäyntiä ja mielivaltaiset 

pidätykset, tunnistamaan niistä vastuussa 

olevat ja soveltuvissa tapauksissa 

tuomaan heidät oikeuden eteen, ja 

maksamaan korvauksia uhreille ja heidän 

perheilleen; 

Or. en 
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Tarkistus  2 

Willy Meyer 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Bahrainista, erityisesti Nabeel Rajabin, Abdulhadi al-Khawajan ja Ibrahim Sharifin 

tapauksista  

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

14 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  14 a. arvostelee voimakkaasti eräiden 

jäsenvaltioiden vilkasta asekauppaa 

alueen useiden maiden 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 

Bahrainiin, kunnes niiden 

epäasianmukainen käyttö on tutkittu ja 

laittomaan käyttöön syyllistyneet on 

saatettu vastuuseen; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Willy Meyer 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Bahrainista, erityisesti Nabeel Rajabin, Abdulhadi al-Khawajan ja Ibrahim Sharifin 

tapauksista  

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa 

varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 

ja jäsenvaltioita toimimaan yhteistyössä 

sellaisen selkeän strategian 

kehittämiseksi, jossa määritellään, miten 

EU aikoo julkisesti ja yksityisesti 

aktiivisesti painostaa vapauttamaan 

vangitut aktivistit ja mielipidevangit; 

kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 

edustajaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa 

varmistamaan, että ulkoasiainneuvosto 

hyväksyy Bahrainin ihmisoikeustilannetta 

koskevat päätelmät, joihin olisi 

sisällyttävä erityinen kehotus vapauttaa 

vangitut aktivistit välittömästi ja ehdoitta; 

12. pitää valitettavana EU:n voimatonta 

vastausta Bahrainin tilanteeseen; pitää 

erityisen valitettavana sitä, että 

ihmisoikeusjärjestöjen pyynnöistä 

huolimatta varapuheenjohtaja / korkea 

edustaja Catherine Ashton ei ole 

tuominnut meneillään olevia 

perusihmisoikeuksien ja perusvapauksien 

loukkauksia maassa eikä ottanut 

Manamassa pidetyssä EU:n ja 

Persianlahden yhteistyöneuvoston 

ministerikokouksessa vakavasti esiin 

ihmisoikeuskysymyksiä ja poliittisten 

vankien kohtelua; 

Or. en 

 

 


