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Ændringsforslag 1
Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez,
Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen
for GUE/NGL-Gruppen
Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD
Situationen i Maldiverne
Fælles beslutningsforslag
Punkt 10
Fælles beslutningsforslag

Ændringsforslag

10.
kritiserer stærkt det forhold, at
udøvelse af ikke-muslimsk tro straffes
hårdt i Maldiverne; udtrykker bekymring
over, at loven om religiøs enhed bliver
anvendt til at begrænse ytringsfriheden i
Maldiverne;

10.
opfordrer Maldivernes regering til
at respektere og fuldt ud støtte retten til at
demonstrere, ytringsfriheden, herunder
adgang til sociale medier,
forsamlingsfriheden samt tanke-,
samvittigheds-, religions- og trosfrihed,
uafhængigt af flertallets tro; udtrykker
bekymring over, at loven om religiøs enhed
bliver anvendt til at begrænse
ytringsfriheden i Maldiverne;
Or. en
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Ændringsforslag 2
Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez,
Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen
for GUE/NGL-Gruppen
Fælles beslutningsforslag
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD
Situationen i Maldiverne
Fælles beslutningsforslag
Punkt 13
Fælles beslutningsforslag

Ændringsforslag

13.
opfordrer EU til fuldt ud at gøre
brug af alle de til rådighed stående
instrumenter for at fremme respekten for
menneskerettighederne og de demokratiske
principper i Maldiverne, herunder eventuelt
suspension af EU's finansielle bistand til
landet i afventning af genoptagelsen af
retsstatsprincippet og overholdelse af de
demokratiske principper; opfordrer Rådet
til at indføre passende foranstaltninger og
sanktioner mod dem i landet, der
underminerer menneskerettighederne, og at
indefryse aktiver i udlandet og indføre
rejseforbud mod visse medlemmer af den
maldiviske regering og dens førende
tilhængere i det maldiviske erhvervsliv;

13.
opfordrer EU til fuldt ud at gøre
brug af alle de til rådighed stående
instrumenter for at fremme respekten for
menneskerettighederne og de demokratiske
principper i Maldiverne, herunder eventuelt
suspension af EU's finansielle bistand til
landet dog undtaget direkte støtte til
befolkningen i afventning af
genoptagelsen af retsstatsprincippet og
overholdelse af de demokratiske
principper; opfordrer Rådet til at indføre
passende foranstaltninger og sanktioner
mod dem i landet, der underminerer
menneskerettighederne, og at indefryse
aktiver i udlandet og indføre rejseforbud
mod visse medlemmer af den maldiviske
regering og dens førende tilhængere i det
maldiviske erhvervsliv;
Or. en

AM\1148505DA.docx

DA

PE616.114v01-00 }
PE616.115v01-00 }
PE616.117v01-00 }
PE616.118v01-00 }
PE616.120v01-00 }
PE616.121v01-00 }
PE616.122v01-00 } RC1
Forenet i mangfoldighed

DA

AM\1148505DA.docx

DA

PE616.114v01-00 }
PE616.115v01-00 }
PE616.117v01-00 }
PE616.118v01-00 }
PE616.120v01-00 }
PE616.121v01-00 }
PE616.122v01-00 } RC1
Forenet i mangfoldighed

DA

