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Grozījums Nr.  1 

Willy Meyer 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Bahreina, jo īpaši Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja un Ibrahim Sharif lietas 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

8.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 8.a prasa izveidot starptautisku 
uzraudzības struktūru, kas būtu 
pilnvarota uzraudzīt to, kā tiek pildīti 
Bahreinas Neatkarīgās izmeklēšanas 
komisijas (BNIK) un ANO Vispārējā 
periodiskā pārskata (UPR) darba grupas 
ziĦojumā par Bahreinu sniegtie ieteikumi, 
arī tie, kuri attiecas uz cilvēktiesību 
aizstāvjiem; mudina šo struktūru veikt 
neatkarīgu un objektīvu izmeklēšanu, lai 
izskatītu cilvēktiesību pārkāpumus, 
tostarp ārpustiesas nāvessoda izpildes un 
patvaĜīgu arestu gadījumus, noskaidrotu 
vainīgās personas un attiecīgos gadījumos 
panāktu to tiesāšanu, un atlīdzinātu 
upuriem un viĦu ăimenes locekĜiem 
nodarīto kaitējumu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Willy Meyer 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Bahreina, jo īpaši Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja un Ibrahim Sharif lietas 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

14.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 14.a asi kritizē ieroču tirdzniecību, ko ar 
vairākām reăiona valstīm intensīvi veic 
dažas ES dalībvalstis; šajā sakarā aicina 
Padomi pārbaudīt, vai nav pārkāpts ES 
Rīcības kodekss attiecībā uz ieroču 
eksportu, un veikt stingrus pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka šo kodeksu pilnībā ievēro 
visas dalībvalstis; prasa apturēt un aizliegt 
asaru gāzes un masu nekārtību 
novēršanas līdzekĜu eksportu uz 
Bahreinu, kamēr nav izmeklēti to 
neatbilstoša pielietojuma gadījumi un 
attiecīgās vainīgās personas nav sauktas 
pie atbildības; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Willy Meyer 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Bahreina, jo īpaši Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja un Ibrahim Sharif lietas 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. aicina priekšsēdētāja vietnieci/ augsto 
pārstāvi un dalībvalstis sadarboties, lai 
izstrādātu skaidru stratēăiju, nosakot, kā 
ES publiski un privāti aktīvi veicinās 
ieslodzīto aktīvistu un pārliecības dēĜ 
ieslodzīto atbrīvošanu; aicina 
priekšsēdētāja vietnieci/ augsto pārstāvi 
sadarboties ar dalībvalstīm, lai 
nodrošinātu, ka tiek pieĦemti Ārlietu 
padomes secinājumi par cilvēktiesību 
stāvokli Bahreinā, kuros būtu jāiekĜauj 
konkrēta prasība nekavējoties un bez 
nosacījumiem atbrīvot ieslodzītos 
aktīvistus; 

12. pauž nožēlu par ES vājo reakciju uz 
stāvokli Bahreinā; ir sarūgtināts jo īpaši 
par to, ka, ignorējot cilvēktiesību 
organizāciju aicinājumus, Komisijas 
priekšsēdētāja vietniece/ Savienības 
augstā pārstāve ārlietās un drošības 
politikas jautājumos Catherine Ashton 
nav nosodījusi joprojām aktuālos cilvēka 
pamattiesību un pamatbrīvību 
pārkāpumus minētajā valstī un ES un 
Persijas līča sadarbības padomes ministru 
sanāksmē Manāmā nav nopietni 
pārrunājusi cilvēktiesību jautājumus un 
izturēšanos pret politieslodzītajiem; 

Or. en 

 

 


