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Amendamentul 1
Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez,
Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD
Situația din Maldive
Propunere comună de rezoluție
Punctul 10
Propunerea comună de rezoluție

Amendamentul

10.
critică ferm faptul că practicarea
religiilor non-musulmane este pasibilă de
pedepse aspre în Maldive; își exprimă
îngrijorarea în legătură cu faptul că Legea
unității religioase este folosită pentru a
limita libertatea de exprimare în Maldive;

10.
invită guvernul Republicii
Maldivelor să respecte și să sprijine pe
deplin dreptul de a protesta, libertatea de
exprimare, inclusiv accesul la platformele
de comunicare socială, libertatea de
asociere și de întrunire, libertatea de
conștiință și libertatea religioasă și de
convingere, indiferent de religia
majoritară; își exprimă îngrijorarea în
legătură cu faptul că Legea unității
religioase este folosită pentru a limita
libertatea de exprimare în Maldive;
Or. en
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Amendamentul 2
Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez,
Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD
Situația din Maldive
Propunere comună de rezoluție
Punctul 13
Propunerea comună de rezoluție

Amendamentul

13.
invită UE să utilizeze pe deplin
toate instrumentele de care dispune pentru
a promova respectarea drepturilor omului
și a principiilor democratice în Maldive,
inclusiv, eventual, suspendarea asistenței
financiare acordate de UE acestei țări până
la reinstaurarea statului de drept și
respectarea principiilor democratice; invită
Consiliul să introducă măsuri și sancțiuni
direcționate împotriva acelor persoane din
țară care subminează drepturile omului, și,
de asemenea, să înghețe activele din
străinătate ale anumitor membri ai
guvernului din Maldive și a principalilor
lor susținători din cadrul comunității de
afaceri din Maldive, și să impună interdicții
de călătorie la adresa acestora;

13.
invită UE să utilizeze pe deplin
toate instrumentele de care dispune pentru
a promova respectarea drepturilor omului
și a principiilor democratice în Maldive,
inclusiv, eventual, suspendarea asistenței
financiare acordate de UE acestei țări, cu
excepția asistenței de care beneficiază în
mod direct populația, până la reinstaurarea
statului de drept și respectarea principiilor
democratice; invită Consiliul să introducă
măsuri și sancțiuni direcționate împotriva
acelor persoane din țară care subminează
drepturile omului, și, de asemenea, să
înghețe activele din străinătate ale anumitor
membri ai guvernului din Maldive și a
principalilor lor susținători din cadrul
comunității de afaceri din Maldive, și să
impună interdicții de călătorie la adresa
acestora;
Or. en
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