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Изменение  1 

Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Таня 

Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Положението на Малдивските острови 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

10. отправя остра критика във 

връзка с факта, че за практикуването 

на немюсюлмански вероизповедания 

на Малдивските острови са 

предвидени тежки наказания; 

изразява загриженост, че Актът за 

религиозното единство се използва за 

ограничаване на свободата на 

изразяване на мнение на Малдивските 

острови;  

10.  призовава правителството на 

Малдивските острови да спазва и 

изцяло да подкрепя правото на 

протести, свободата на изразяване на 

мнение, включително достъпа до 

социалните медии, свободата на 

сдруженията и свободата на 

събиранията, свободата на съвестта 

и свободата на религията и 

убежденията, независимо от 

религията, изповядвана от 

мнозинството в страната; изразява 

загриженост, че Актът за религиозното 

единство се използва за ограничаване на 

свободата на изразяване на мнение на 

Малдивските острови;  

Or. en 
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Изменение  2 

Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Таня 

Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Положението на Малдивските острови 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

13. призовава ЕС да използва всички 

инструменти, с които разполага, за да 

насърчава зачитането на правата на 

човека и на демократичните принципи 

на Малдивските острови, включително 

евентуално спиране на финансовата 

помощ от ЕС за страната в очакване на 

възстановяването на принципите на 

правовата държава и спазване на 

демократичните принципи; призовава 

Съвета да въведе целенасочени мерки и 

санкции срещу лицата, които нарушават 

правата на човека в страната, както и да 

замрази активите в чужбина на някои 

членове на малдивското правителство и 

на техните видни поддръжници от 

малдивската бизнес общност и да им 

наложи забрана за пътуване,  

13.  призовава ЕС да използва всички 

инструменти, с които разполага, за да 

насърчава зачитането на правата на 

човека и на демократичните принципи 

на Малдивските острови, включително 

евентуално спиране на финансовата 

помощ от ЕС за страната, с изключение 

на помощта, която е пряко от полза 

за населението, в очакване на 

възстановяването на принципите на 

правовата държава и спазване на 

демократичните принципи; призовава 

Съвета да въведе целенасочени мерки и 

санкции срещу лицата, които нарушават 

правата на човека в страната, както и да 

замрази активите в чужбина на някои 

членове на малдивското правителство и 

на техните видни поддръжници от 

малдивската бизнес общност и да им 

наложи забрана за пътуване,  
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