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Poprawka  1 

Willy Meyer 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Bahrajn, w szczególności sytuacja Nabeela RadŜaba, Abdulhadiego Al-ChawadŜy i Ibrahima 

Szarifa  

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  8a. wzywa do ustanowienia 

międzynarodowego mechanizmu 

monitorowania mającego uprawnienia do 

monitorowania wdraŜania zaleceń 

bahrajńskiej niezaleŜnej komisji śledczej 

oraz zaleceń zawartych w powszechnym 

okresowym przeglądzie praw człowieka 

dotyczącym Bahrajnu, w tym zaleceń w 

sprawie obrońców praw człowieka; 

nalega, by w ramach tego nowego 

mechanizmu przeprowadzić niezaleŜne i 

bezstronne śledztwo w celu zbadania 

przypadków łamania praw człowieka, w 

tym egzekucji pozasądowych i 

niesłusznych aresztowań, 

zidentyfikowania osób odpowiedzialnych i 

we właściwych przypadkach postawienia 

ich przed sądem oraz zasądzenia 

odszkodowania dla ofiar i ich rodzin;  

Or. en 
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Poprawka  2 

Willy Meyer 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Bahrajn, w szczególności sytuacja Nabeela RadŜaba, Abdulhadiego Al-ChawadŜy i Ibrahima 

Szarifa  

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  14a. zdecydowanie krytykuje prowadzony 

na szeroką skalę handel bronią między 

niektórymi państwami członkowskimi a 

róŜnymi krajami w tym regionie; wzywa 

Radę, aby w związku z tym sprawdziła, czy 

doszło do naruszeń Kodeksu 

postępowania UE w sprawie wywozu 

uzbrojenia, oraz przyjęła rygorystyczne 

środki gwarantujące pełne przestrzeganie 

tego kodeksu przez wszystkie państwa 

członkowskie; apeluje o zawieszenie i 

zakaz przywozu do Bahrajnu gazu 

łzawiącego i materiałów przeznaczonych 

do kontroli tłumu do czasu 

przeprowadzenia dochodzeń dotyczących 

ich niewłaściwego wykorzystywania oraz 

do czasu pociągnięcia do 

odpowiedzialności sprawców, którzy je 

niewłaściwie wykorzystywali; 

Or. en 
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Poprawka  3 

Willy Meyer 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Bahrajn, w szczególności sytuacja Nabeela RadŜaba, Abdulhadiego Al-ChawadŜy i Ibrahima 

Szarifa  

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

12. wzywa wiceprzewodniczącą/ wysoką 

przedstawiciel i państwa członkowskie do 

współpracy w celu opracowania jasnej 

strategii precyzującej, jak UE będzie, 

zarówno na gruncie publicznym, jak i 

prywatnym, aktywnie dąŜyć do uwolnienia 

uwiezionych działaczy i więźniów 

sumienia; wzywa wiceprzewodniczącą/ 

wysoką przedstawiciel do współpracy z 

państwami członkowskimi w celu 

zapewnienia przyjęcia przez Radę do 

Spraw Zagranicznych konkluzji w sprawie 

sytuacji w zakresie praw człowieka w 

Bahrajnie, w których powinien znaleźć się 

apel o natychmiastowe i bezwarunkowe 

uwolnienie uwięzionych działaczy;  

12. ubolewa nad mało stanowczą reakcją 

UE na sytuację w Bahrajnie; ubolewa w 

szczególności nad tym, Ŝe pomimo apeli 

organizacji na rzecz praw człowieka 

wiceprzewodnicząca/ wysoka 

przedstawiciel Catherine Ashton nie 

potępiła obecnych przypadków łamania 

podstawowych praw człowieka i 

podstawowych wolności w tym kraju ani 

teŜ – podczas posiedzenia ministerialnego 

UE i Rady Współpracy Państw Zatoki w 

Manamie – nie podniosła i nie nadała 

wystarczającej wagi kwestii praw 

człowieka i traktowania więźniów 

politycznych; 

Or. en 

 

 


