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Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale precedente referitoare la Maldive, în special cele din 

16 septembrie 20041 și 30 aprilie 20152, 

− având în vedere raportul final din 22 martie 2014 al misiunii UE de observare a 

alegerilor la alegerile parlamentare din Republica Maldivelor, 

− având în vedere Declarația locală comună din 30 septembrie 2014 privind amenințările 

la adresa societății civile și a drepturilor omului în Maldive, emisă de către delegația UE 

în acord cu ambasadele statelor membre ale UE și ambasadele Norvegiei și Elveției din 

Colombo acreditate în Maldive, 

− având în vedere declarația din 12 martie 2015 a președintelui Delegației pentru relațiile 

cu țările din Asia de Sud privind arestarea fostului președinte Mohamed Nasheed, în 

Maldive, precum și scrisoarea din 10 aprilie 2015 a președintelui Comisiei pentru 

afaceri externe adresată ministrului afacerilor externe al Republicii Maldivelor, 

− având în vedere declarația din 14 martie 2015 a purtătorului de cuvânt al 

Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 

politica de securitate privind condamnarea fostului președinte al Republicii Maldivelor, 

Mohamed Nasheed, 

− având în vedere declarația din 5 noiembrie 2015 a purtătorului de cuvânt al 

Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 

politica de securitate referitoare la declararea stării de urgență de către președintele 

Republicii Maldivelor, 

− având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) la 

care Maldive este parte semnatară, 
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− având în vedere declarația din 18 martie 2015 a Înaltului Comisar al ONU pentru 

Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, cu privire la procesul intentat fostului 

președinte Mohamed Nasheed, 

− având în vedere avizul nr. 33/2015 (Maldive) din 4 septembrie 2015 al Grupului de 

lucru al ONU privind detenția arbitrară, 

− având în vedere documentația legată de ultima evaluare periodică universală în fața 

Consiliului ONU pentru Drepturile Omului privind Maldive, din 6 mai 2015, 

– având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din 

Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât alegerile prezidențiale din 2013, care l-au adus la putere pe Abdulla Yameen 

Abdul Gayoom, au fost afectate de nereguli; 

B. întrucât, la 13 martie 2015, Mohamed Nasheed, primul președinte ales democratic al 

Republicii Maldivelor, a fost condamnat la 13 ani de închisoare pe baza unor acuzații 

motivate politic și întrucât acest lucru a fost condamnat de către Grupul de lucru al 

ONU privind detenția arbitrară; întrucât procesul său a fost afectat de nereguli; întrucât 

alți foști funcționari, printre care fostul vicepreședinte Ahmed Adeeb și foștii miniștri ai 

apărării Mohamed Nazim și Tholhath Ibrahim, au fost, de asemenea, arestați și 

încarcerați; 

C. întrucât au fost exprimate preocupări cu privire la sistemul judiciar extrem de politizat 

din Maldive, care, de-a lungul anilor, a abuzat de puterile sale și a acționat în favoarea 

partidului aflat la putere și împotriva politicienilor din opoziție; 

D. întrucât, la 4 noiembrie 2015, guvernul Republicii Maldive a declarat starea de urgență, 

revocată cu șase zile mai târziu, care a părut să fie un mijloc de prevenire a protestelor 

antiguvernamentale în masă, și întrucât guvernul a fost condamnat la scară largă pentru 

că a suspendat drepturile de bază ale cetățenilor și pentru că a oferit armatei și poliției 

competența de a efectua căutări și arestări arbitrare; 

E. întrucât, la 27 și 28 noiembrie 2015, forțele de poliție din Maldive au dispersat 

protestatarii din opoziție, utilizând gaze lacrimogene și spray cu piper și arestând peste 

12 demonstranți care solicitau eliberarea fostului președinte și a altor lideri politici 

încarcerați; 

F. întrucât Mahfooz Saeed, avocat specializat în drepturile omului și membru al echipei 

juridice a fostului președinte Mohamed Nasheed, a fost atacat la 4 septembrie 2015; 

G. întrucât un moratoriu privind pedeapsa cu moartea în Maldive (inclusiv sentințele 

amânate pronunțate împotriva minorilor) care a fost promulgat în 1953 a fost anulat în 

aprilie 2014; 

H. întrucât Parlamentul a adoptat o legislație care prevede faptul că solicitarea de măsuri 

restrictive și de alte sancțiuni asociate împotriva guvernului din Maldive și a membrilor 

săi constituie o infracțiune de trădare; 

I. întrucât Comisia pentru drepturile parlamentarilor din cadrul Uniunii Interparlamentare 

a plasat Maldive printre primele țări din lume în ceea ce privește atacurile împotriva 



 

 

parlamentarilor opoziției, având în vedere că politicienii din opoziție sunt intimidați, 

arestați și încarcerați în mod sistematic; întrucât libertatea de exprimare (inclusiv 

libertatea mass-mediei), libertatea de asociere și pluralismul democratic sunt din ce în 

ce mai amenințate, sute de protestatari antiguvernamentali fiind arestați și condamnați; 

J. întrucât există, de asemenea, preocupări cu privire la creșterea militantismului islamist 

radical și la numărul de tineri - bărbați și femei - radicalizați care se presupune că s-au 

alăturat Daesh; întrucât se estimează că Republica Maldivelor este țara cu cel mai mare 

număr de recruți Daesh pe cap de locuitor; 

K. întrucât Ahmed Rilwan, jurnalist critic la adresa guvernului care a „dispărut” în august 

2014, lipsește în continuare și există temeri că ar fi murit; 

L. întrucât bandele și grupurile islamiste radicale - aparent în cooperare cu poliția - atacă 

adesea instituțiile, organizațiile și persoanele care sunt critice la adresa acțiunilor 

guvernului sau care sunt acuzate de promovarea ateismului și întrucât acest lucru 

creează un climat de intimidare; 

M. întrucât a crescut incidența hărțuirilor, amenințărilor și atacurilor împotriva 

organizațiilor societății civile și a apărătorilor drepturilor omului, inclusiv împotriva 

fostei Comisii pentru drepturile omului din Maldive (HRCM), care a fost criticată de 

Curtea Supremă din cauza prezentării unui raport în cadrul evaluării periodice 

universale a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, 

1. își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu deteriorarea treptată a standardelor 

democratice și cu accentuarea tendințelor autoritare din Maldive, ceea ce duce la 

instaurarea unui climat de frică și de tensiune politică care ar putea amenința orice 

progres făcut în ultimii ani în ceea ce privește drepturile omului, democrația și statul de 

drept în această țară; 

2. regretă represiunea împotriva oponenților politici; invită guvernul Republicii 

Maldivelor să elibereze, imediat și necondiționat, fostul președinte Mohamed Nasheed, 

fostul vicepreședinte Ahmed Adeeb și foștii miniștri ai apărării Tholhath Ibrahim și 

Mohamed Nazim, împreună cu Sheikh Imran Abdulla și alți prizonieri politici și să îi 

declare nevinovați; își exprimă, de asemenea, îngrijorarea în legătură cu deteriorarea 

sănătății fostului președinte; 

3. își reiterează marea nemulțumire în legătură cu abaterile grave din cadrul procesului 

fostului președinte Mohamed Nasheed; 

4. invită guvernul Republicii Maldivelor să garanteze deplina imparțialitate a sistemului 

judiciar și să respecte garanțiile procedurale și dreptul la un proces echitabil, imparțial și 

independent; subliniază necesitatea de a depolitiza sistemul judiciar și serviciile de 

securitate ale țării; 

5. în acest context, își exprimă profunda îngrijorare cu privire la revocarea din funcție a 

procurorului general și reamintește guvernului că parchetul general este un organism 

constituțional independent în conformitate cu constituția maldiviană și că procurorului 

general trebuie să i se permită să își exercite mandatul constituțional legitim fără 

interferențe sau intimidări politice arbitrare din partea altor ramuri ale guvernului; 

6. este profund îngrijorat de erodarea continuă a drepturilor omului, inclusiv de utilizarea 



 

 

abuzivă a stării de urgență de puterile executive în Maldive, și de riscul unei deteriorări 

și mai mari; reamintește Republicii Maldivelor angajamentele sale internaționale 

privind respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor și libertăților fundamentale 

ale copiilor; 

7. solicită instituirea unui dialog autentic între toate partidele politice privind viitorul 

acestui stat insular fragil; 

8. invită guvernul Republicii Maldivelor să respecte și să sprijine pe deplin dreptul de a 

protesta și dreptul la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire și să nu încerce 

să limiteze aceste drepturi; de asemenea, invită guvernul Republicii Maldivelor să pună 

capăt impunității pentru membrii milițiilor care au utilizat violența împotriva 

persoanelor care promovau toleranța religioasă, a protestatarilor pașnici, a mijloacelor 

de informare critice și a societății civile; invită Republica Maldivelor să își respecte pe 

deplin obligațiile internaționale; 

9. solicită guvernului din Maldive să protejeze drepturile militanților pentru democrație, 

ale musulmanilor moderați, ale susținătorilor laicismului și ale celor care se opun 

promovării ideologiei wahhabite și salafiste în Maldive și să le garanteze dreptul de a 

participa în toate domeniile vieții publice din Maldive; 

10. reamintește că libertatea mass-mediei reprezintă piatra de temelie a unei democrații 

funcționale; invită guvernul și autoritățile maldiviene să asigure o protecție adecvată a 

jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului care sunt supuși amenințărilor și 

atacurilor din cauza activității lor legitime și, în acest context, să permită o investigație 

corespunzătoare în legătură cu dispariția lui Ahmed Rilwan, asaltul asupra Mahfooz 

Saeed și atacurile și amenințările împotriva ziariștilor, a membrilor societății civile și a 

instituțiilor independente; 

11. solicită, cu titlu de urgență, reintroducerea moratoriului privind pedeapsa cu moartea, în 

vederea abolirii acesteia, precum și o revizuire a Codului penal cu scopul de a opri 

utilizarea pedepsei corporale; 

12. invită Comisia și statele membre să emită avertismente detaliate cu privire la situația 

drepturilor omului din Maldive pentru turiștii care intenționează să meargă în această 

țară; de asemenea, solicită Serviciului European de Acțiune Externă să monitorizeze 

îndeaproape situația drepturilor omului și situația politică din Maldive; 

13. invită UE și statele sale membre ca, în contextul continuării regresului democratic și a 

deteriorării situației drepturilor omului în Maldive, să introducă măsuri restrictive sub 

forma unor sancțiuni specifice pentru a îngheța activele din străinătate ale anumitor 

membri ai guvernului din Maldive și ale principalilor lor susținători din cadrul 

comunității de afaceri din Maldive și să impună o interdicție de călătorie împotriva 

acestora; 

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, 

Consiliului, statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Republicii 

Maldivelor. 


