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Ændringsforslag  3 

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

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

Chrysogonos, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

 

om henrettelserne i Kuwait og Bahrein 

Forslag til beslutning 

Punkt C a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 ca. der henviser til, at Bahrein og Kuwait 

er lande, hvor migrantarbejdere, især 

kvinder ansat som hushjælp, ofte 

konfronteres med former for udnyttelse, 

der nærmer sig slaveri, og ofte er 

udelukket fra social beskyttelse og adgang 

til retshjælp; 

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

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

Chrysogonos, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

 

om henrettelserne i Kuwait og Bahrein 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt J a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 Ja.  der henviser til, at USA's 5. flåde 

ligger i Bahreins territorialfarvande over 

for Iran; der henviser til uropolitiet 

trænes og væbnes af Det Forenede 

Kongerige; der henviser til, at USA og Det 

Forenede Kongerige på trods af de 

tilbagevendende voldshandlinger fra 

myndighedernes side i Bahrein og Kuwait 

fortsat indgår våbenaftaler med disse 

lande; der henviser til, at den franske 

koncern Renault Trucks Defense (RTD) i 

lighed med andre europæiske 

virksomheder styrker sit samarbejde med 

disse to lande; 

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

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

Chrysogonos, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

 

om henrettelserne i Kuwait og Bahrein 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 7a. opfordrer til, at der indledes en 

undersøgelse for så vidt angår situationen 

for "bidoons" i Kuwait; understreger, at 

berøvelse af nationalitet er i strid med 

folkeretten og især med artikel 15 i 

verdenserklæringen om 

menneskerettigheder, som fastsætter, at 

"enhver har ret til en nationalitet", og at 

"ingen må vilkårligt berøves sin 

nationalitet"; opfordrer myndighederne i 

Kuwait til at straks at overholde de 

internationale konventioner vedrørende 

statsløshed og nationalitet ; fordømmer på 

samme måde den systematiske anvendelse 

af fortabelse af nationalitet i Bahrein, 

herunder for så vidt angår 

menneskerettighedsforkæmpere, og 

opfordrer indtrængende myndighederne i 

Bahrein til at bringe denne praksis til 

ophør og anvende de internationale 

konventioner på dette område; 

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

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

Chrysogonos, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

 

om henrettelserne i Kuwait og Bahrein 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 7b. gør på ny opmærksom på, at 

aktiviteter, som udøves af EU-

virksomheder, der opererer i tredjelande, 

bør være i fuld overensstemmelse med 

internationale 

menneskerettighedsstandarder; 

fordømmer på det kraftigste aftalerne 

vedrørende handel med våben og med 

teknologier, der anvendes til at skade 

menneskerettighederne; opfordrer til en 

øjeblikkelig suspension af alle 

våbenhandelsaftaler med Kuwait og 

Bahrein; 

Or. fr 

 

 


