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Изменение 2
Анна Фотига
от името на групата ECR

Общо предложение за резолюция
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Положението с правата на човека в Кралство Бахрейн, по-специално случаите на 
осъдени на смърт затворници и защитници на правата на човека

Общо предложение за резолюция
Параграф 19

Общо предложение за резолюция Изменение

19. изразява безпокойство относно 
сведенията за използването на 
технологии за наблюдение срещу 
защитниците на правата на човека в 
Бахрейн; отново заявява, че 
технологиите за наблюдение, изнасяни 
от европейски дружества за Бахрейн, 
биха могли да улеснят репресиите 
срещу защитниците на правата на 
човека; подчертава необходимостта 
органите на ЕС за контрол на износа да 
вземат предвид критериите за правата 
на човека, преди да предоставят лицензи 
за износ на трета държава; призовава 
всички държави членки да спазват 
стриктно Кодекса за поведение на ЕС 
при износа на оръжие, и по-специално 
да спрат всякакъв трансфер на оръжия, 
оборудване и материали за наблюдение 
и разузнаване, които могат да бъдат 
използвани от Бахрейн при неговите 
продължаващи репресии срещу правата 
на човека; 

19. изразява безпокойство относно 
сведенията за използването на 
технологии за наблюдение срещу 
защитниците на правата на човека в 
Бахрейн; отново заявява, че 
технологиите за наблюдение, изнасяни 
от европейски дружества за Бахрейн, 
биха могли да улеснят репресиите 
срещу защитниците на правата на 
човека; подчертава необходимостта 
компетентните органи за контрол на 
износа да вземат предвид критериите за 
правата на човека, преди да предоставят 
лицензи за износ на изделия с двойна 
употреба на трета държава; призовава 
всички държави членки да следват 
насоките на Кодекса за поведение на 
ЕС при износа на оръжие, включително 
да разгледат всеки евентуален 
трансфер на оръжия, оборудване и 
материали за наблюдение и разузнаване, 
които могат да бъдат използвани от 
Бахрейн при неговите продължаващи 
репресии срещу правата на човека;
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