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Amendement 2
Anna Fotyga
namens de ECR-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Mensenrechtensituatie in het Koninkrijk Bahrein, in het bijzonder de gevallen van ter dood 
veroordeelde gevangenen en mensenrechtenverdedigers

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

19. maakt zich zorgen over de 
berichten over het gebruik van 
bewakingstechnologie tegen Bahreinse 
mensenrechtenactivisten; wijst er nogmaals 
op dat bewakingstechnologieën die door 
Europese bedrijven worden uitgevoerd 
naar Bahrein de onderdrukking van 
mensenrechtenactivisten in de hand kunnen 
werken; beklemtoont dat de EU-instanties 
voor uitvoercontrole rekening moeten 
houden met mensenrechtencriteria alvorens 
een vergunning te verlenen voor uitvoer 
naar een derde land; verzoekt alle lidstaten 
de EU-gedragscode betreffende 
wapenuitvoer strikt in acht te nemen en 
met name alle leveringen stop te zetten van 
wapens en bewakings- en 
inlichtingenapparatuur en -materiaal 
waarvan Bahrein gebruik kan maken voor 
de aanhoudende onderdrukking van de 
mensenrechten; 

19. maakt zich zorgen over de 
berichten over het gebruik van 
bewakingstechnologie tegen Bahreinse 
mensenrechtenactivisten; wijst er nogmaals 
op dat bewakingstechnologieën die door 
Europese bedrijven worden uitgevoerd 
naar Bahrein de onderdrukking van 
mensenrechtenactivisten in de hand kunnen 
werken; beklemtoont dat de bevoegde 
instanties voor uitvoercontrole rekening 
moeten houden met mensenrechtencriteria 
alvorens een vergunning te verlenen voor 
de uitvoer van producten voor tweeërlei 
gebruik naar een derde land; verzoekt alle 
lidstaten zich te houden aan de 
richtsnoeren van de EU-gedragscode 
betreffende wapenuitvoer, onder meer wat 
betreft leveringen van wapens en 
bewakings- en inlichtingenapparatuur en -
materiaal waarvan Bahrein gebruik kan 
maken voor de aanhoudende 
onderdrukking van de mensenrechten;

Or. en
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