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Amendamentul 2
Anna Fotyga
în numele Grupului ECR

Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Situația drepturilor omului în Regatul Bahrain, în special cazurile deținuților condamnați la 
moarte și ale apărătorilor drepturilor omului

Propunere comună de rezoluție
Punctul 19

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul

19. este preocupat de semnalarea 
utilizării tehnologiei de supraveghere 
împotriva apărătorilor drepturilor omului 
din Bahrain; reamintește că tehnologiile de 
supraveghere exportate de firmele 
europene în Bahrain ar putea facilita 
reprimarea apărătorilor drepturilor omului; 
subliniază necesitatea ca autoritățile de 
control al exporturilor din UE să țină 
seama de criteriile privind drepturile 
omului înainte de a acorda licențe de 
export către o țară terță; solicită tuturor 
statelor membre să respecte cu strictețe 
Codul de conduită al UE privind 
exporturile de arme și mai ales să pună 
capăt tuturor transferurilor de arme și 
echipamente și materiale de supraveghere 
și obținere de informații care pot fi utilizate 
de Bahrain pentru reprimarea drepturilor 
omului în curs; 

19. este preocupat de semnalarea 
utilizării tehnologiei de supraveghere 
împotriva apărătorilor drepturilor omului 
din Bahrain; reamintește că tehnologiile de 
supraveghere exportate de firmele 
europene în Bahrain ar putea facilita 
reprimarea apărătorilor drepturilor omului; 
subliniază necesitatea ca autoritățile de 
control al exporturilor competente să țină 
seama de criteriile privind drepturile 
omului înainte de a acorda licențe de 
export pentru produse cu dublă utilizare 
către o țară terță; solicită tuturor statelor 
membre să urmeze orientările Codului de 
conduită al UE privind exporturile de arme, 
inclusiv să aibă în vedere toate 
transferurile de arme și echipamente și 
materiale de supraveghere și obținere de 
informații care pot fi utilizate de Bahrain 
pentru reprimarea drepturilor omului în 
curs;
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