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Amendement  1 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie op de Maldiven 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

10. uit scherpe kritiek op het feit dat 

het belijden van een andere godsdienst 

dan de islam zwaar bestraft wordt op de 

Maldiven; is bezorgd over het feit dat de 

wet over religieuze eenheid gebruikt wordt 

om de vrijheid van meningsuiting op de 

Maldiven te beperken;  

10.  vraagt de regering van de 

Maldiven het recht om te betogen, de 

vrijheid van meningsuiting, met inbegrip 

van toegang tot sociale media, de vrijheid 

van vereniging en vergadering, de vrijheid 

van geweten en de vrijheid van godsdienst 

en overtuiging te eerbiedigen en volledig 

te steunen, ongeacht welke godsdienst de 

meerderheid uitmaakt; is bezorgd over het 

feit dat de wet over religieuze eenheid 

gebruikt wordt om de vrijheid van 

meningsuiting op de Maldiven te beperken; 

Or. en 
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Amendement  2 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Situatie op de Maldiven 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

13. roept de EU op ten volle gebruik te 

maken van alle beschikbare instrumenten 

om de eerbiediging van de mensenrechten 

en de democratische beginselen op de 

Maldiven te bevorderen, mogelijk met 

inbegrip van de opschorting van financiële 

bijstand van de EU aan het land in 

afwachting van het herstel van de 

rechtsstaat en de naleving van de 

democratische beginselen; verzoekt de 

Raad om gerichte maatregelen en sancties 

in te voeren tegen degenen die de 

mensenrechten in het land ondermijnen, en 

om de buitenlandse tegoeden van leden van 

de Maldivische regering en hun grootste 

medestanders in de Maldivische 

zakenwereld te bevriezen en hun 

reisverboden op te leggen;  

13.  roept de EU op ten volle gebruik te 

maken van alle beschikbare instrumenten 

om de eerbiediging van de mensenrechten 

en de democratische beginselen op de 

Maldiven te bevorderen, mogelijk met 

inbegrip van de opschorting van financiële 

bijstand van de EU aan het land, met 

uitzondering van bijstand die de bevolking 

rechtstreeks ten goede komt, in afwachting 

van het herstel van de rechtsstaat en de 

naleving van de democratische beginselen; 

verzoekt de Raad om gerichte maatregelen 

en sancties in te voeren tegen degenen die 

de mensenrechten in het land ondermijnen, 

en om de buitenlandse tegoeden van leden 

van de Maldivische regering en hun 

grootste medestanders in de Maldivische 

zakenwereld te bevriezen en hun 

reisverboden op te leggen;  

Or. en 


