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Pozměňovací návrh  3 

Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López 

Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

 

Popravy v Kuvajtu a Bahrajnu 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění c a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 ca. vzhledem k tomu, že Bahrajn a Kuvajt 

jsou země, v nichž se migrující pracovníci, 

zejména ženy, které jsou zaměstnány jako 

pracovnice v domácnosti, často potýkají s 

formami vykořisťování, které se blíží 

otroctví, a často se jim nedostává sociální 

ochrany ani možnosti dovolat se soudní 

ochrany; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  4 

Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López 

Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

 

Popravy v Kuvajtu a Bahrajnu 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění J a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ja.  vzhledem k tomu, že 5. flotila 

námořnictva USA kotví v teritoriálních 

vodách Bahrajnu přímo proti Íránu;  

vzhledem k tomu, že pořádkové policejní 

složky školí a dodává jim zbraně Spojené 

království; vzhledem k tomu, že navzdory 

opakovanému násilí bahrajnských a 

kuvajtských orgánů podepisují Spojené 

státy a Spojené království i nadále s těmito 

zeměmi smlouvy o dodávkách zbraní; 

vzhledem k tomu, že francouzský koncern 

Renault Trucks Defense, stejně jako jiné 

evropské společnosti, dále prohlubují 

spolupráci s těmito dvěma zeměmi; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  5 

Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López 

Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

 

Popravy v Kuvajtu a Bahrajnu 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. žádá, aby bylo zahájeno mezinárodní 

vyšetřování ve věci „bidúnů“ v Kuvajtu; 

zdůrazňuje, že zbavení státní příslušnosti 

je v rozporu s mezinárodním právem, a 

zejména s článkem 15 Všeobecné 

deklarace lidských práv, jenž stanoví, že 

„každý má právo na státní příslušnost“ a 

„nikdo nesmí být [své státní příslušnosti] 

svévolně zbaven“; vyzývá kuvajtské 

orgány, aby co nejdříve začaly dodržovat 

mezinárodní úmluvy týkající se osob bez 

státní příslušnosti a státní příslušnosti; 

odsuzuje rovněž systematické odnímání 

státního občanství v Bahrajnu, a to i 

zastáncům lidských práv, a naléhavě 

vyzývá bahrajnské orgány, aby tuto praxi 

ukončily a prováděly mezinárodní úmluvy 

v této oblasti; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  6 

Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López 

Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

 

Popravy v Kuvajtu a Bahrajnu 

Návrh usnesení 

Bod 7 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7b. znovu připomíná, že činnosti 

společností EU působících ve třetích 

zemích musí být plně v souladu 

s mezinárodními standardy v oblasti 

lidských práv; důrazně odsuzuje dohody o 

obchodu se zbraněmi a technologiemi 

používanými k porušování lidských práv; 

vyzývá k okamžitému pozastavení 

veškerých dohod o obchodu se zbraněmi 

uzavřených s Kuvajtem a Bahrajnem; 

Or. fr 

 

 

 


