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Alteração  1 

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

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

Situação nas Maldivas 

Proposta de resolução comum 

N.º 10 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

10. Critica vivamente o facto de a 

prática de religiões não muçulmanas ser 

severamente punida nas Maldivas; 

manifesta a sua preocupação pelo facto de 

se estar a recorrer à Lei de Unidade 

Religiosa para restringir a liberdade de 

expressão nas Maldivas;  

10.  Exorta o governo das Maldivas a 

respeitar e a apoiar plenamente o direito 

de manifestação, a liberdade de 

expressão, incluindo o acesso às redes 

sociais, a liberdade de associação e de 

reunião, a liberdade de consciência e a 

liberdade de religião e de crença, 

independentemente da religião 

maioritária; manifesta a sua preocupação 

pelo facto de se estar a recorrer à Lei de 

Unidade Religiosa para restringir a 

liberdade de expressão nas Maldivas;  

Or. en 
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Alteração  2 

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

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

Situação nas Maldivas 

Proposta de resolução comum 

N.º 13 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

13. Insta a UE a fazer pleno uso de 

todos os instrumentos ao seu dispor para 

promover o respeito dos direitos humanos 

e dos princípios democráticos nas 

Maldivas, incluindo, eventualmente, a 

suspensão da ajuda financeira da UE ao 

país enquanto se aguarda o 

restabelecimento do Estado de direito e o 

respeito pelos princípios democráticos; 

solicita ao Conselho que introduza medidas 

e sanções específicas contra aqueles que 

comprometem os direitos humanos no país, 

bem como a congelarem os ativos no 

estrangeiro de certos membros do Governo 

do país e dos seus principais apoiantes na 

comunidade empresarial das Maldivas, 

bem como a imporem proibições de 

viagem;  

13.  Insta a UE a fazer pleno uso de 

todos os instrumentos ao seu dispor para 

promover o respeito dos direitos humanos 

e dos princípios democráticos nas 

Maldivas, incluindo, eventualmente, a 

suspensão da ajuda financeira da UE ao 

país, excetuando as ajudas que beneficiem 

diretamente a população, enquanto se 

aguarda o restabelecimento do Estado de 

direito e o respeito pelos princípios 

democráticos; solicita ao Conselho que 

introduza medidas e sanções específicas 

contra aqueles que comprometem os 

direitos humanos no país, bem como a 

congelarem os ativos no estrangeiro de 

certos membros do Governo do país e dos 

seus principais apoiantes na comunidade 

empresarial das Maldivas, bem como a 

imporem proibições de viagem;  

Or. en 
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