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BG Единство в многообразието BG 

16.2.2017  B8-0150/2017 }  

 B8-0154/2017 }  

 B8-0155/2017 }  

 B8-0161/2017 }  

 B8-0162/2017 }  

 B8-0165/2017 } RC1/Am. 3 

Изменение  3 

Мари-Кристин Вержиа, Анхела Валина, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес 

Бермехо, Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Костас 

Хрисогонос, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/Ale, EFDD 

Екзекуции в Кувейт и Бахрейн 

Предложение за обща резолюция 

Съображение В a (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 Вa. като има предвид, че Бахрейн и 

Кувейт са страни, където 

работниците мигранти, по-

специално жените, работещи като 

домашни прислужници, често се 

сблъскват с близки до робството 

форми на експлоатация и често са 

лишени от социалноосигурителна 

закрила и ползване на правна помощ; 

Or. fr 
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BG Единство в многообразието BG 

 

16.2.2017  B8-0150/2017 }  

 B8-0154/2017 }  

 B8-0155/2017 }  

 B8-0161/2017 }  

 B8-0162/2017 }  

 B8-0165/2017 } RC1/Am. 4 

Изменение  4 

Мари-Кристин Вержиа, Анхела Валина, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес 

Бермехо, Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Костас 

Хрисогонос, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/Ale, EFDD 

Екзекуции в Кувейт и Бахрейн 

Предложение за обща резолюция 

Съображение Й a (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 Йа. като има предвид, че 5-и 

американски флот е разположен в 

териториалните води на Бахрейн 

срещу Иран; че силите за борба с 

безредиците са обучени и въоръжени 

от Обединеното кралство; че въпреки 

повтарящите се прояви на насилие 

от страна на държавните органи на 

Бахрейн и на Кувейт САЩ и 

Обединеното кралство продължават 

да подписват оръжейни договори с 

тези държави; че френската група 

Renault Trucks Defense (RTD), подобно 

на други европейски предприятия, 

понастоящем засилва 

сътрудничеството си с тези две 

държави; 

Or. fr 
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BG Единство в многообразието BG 

 

16.2.2017  B8-0150/2017 }  

 B8-0154/2017 }  
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Изменение  5 

Мари-Кристин Вержиа, Анхела Валина, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес 

Бермехо, Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Костас 

Хрисогонос, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/Ale, EFDD 

Екзекуции в Кувейт и Бахрейн 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 7 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 7а. изисква започването на 

международно разследване във връзка 

с положението на лицата без 

гражданство (на арабски “бидун”) в 

Кувейт; подчертава, че лишаването 

от гражданство противоречи на 

международното право и по-

специално на член 15 от Всеобщата 

декларация за правата на човека, 

според който “всеки човек има право 

на гражданство” и “никой не може да 

бъде произволно лишен от 

гражданство”; изисква от 

държавните органи на Кувейт в най-

кратки срокове да се съобразят с 

международните конвенции в 

областта на липсата на 

гражданство и националността; 

осъжда по същия начин системното 

използване на лишаването от 

гражданство в Бахрейн, включително 

за защитниците на правата на 
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човека, и настоятелно призовава 

държавните органи в Бахрейн да 

сложат край на тази практика и да 

започнат да изпълняват 

международните конвенции в тази 

област; 

Or. fr 
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BG Единство в многообразието BG 

 

16.2.2017  B8-0150/2017 }  

 B8-0154/2017 }  

 B8-0155/2017 }  

 B8-0161/2017 }  

 B8-0162/2017 }  

 B8-0165/2017 } RC1/Am. 6 

Изменение  6 

Мари-Кристин Вержиа, Анхела Валина, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес 

Бермехо, Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Стелиос Кулоглу, Костас 

Хрисогонос, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/Ale, EFDD 

Екзекуции в Кувейт и Бахрейн 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 7 б (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 7б. потвърждава, че дейностите на 

предприятия от ЕС в трети държави 

следва да бъдат в пълно 

съответствие с международните 

стандарти в областта на правата на 

човека; твърдо осъжда 

споразуменията за търговия с оръжия 

и технологии, използвани за 

нарушаване на правата на човека; 

изисква незабавното преустановяване 

на всички споразумения за търговия с 

оръжия с Кувейт и Бахрейн; 

Or. fr 

 

 


