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Изменение  1 

Лола Санчес Калдентей, Хелмут Шолц, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито 

Силуага, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Меря Кюльонен, 

Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

относно Таджикистан: положението на лишените от свобода поради убежденията си 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

3. подчертава значението на 

отношенията между ЕС и 

Таджикистан и на укрепването на 

сътрудничеството във всички области; 

подчертава интереса на ЕС от устойчиви 

отношения с Таджикистан по 

отношение на политическото и 

икономическото сътрудничество; 

подчертава, че политическите и 

икономическите отношения с ЕС са 

дълбоко свързани със споделянето на 

ценности, свързани със зачитането на 

правата на човека и основните свободи, 

както е предвидено в Споразумението за 

партньорство и сътрудничество; 

3. подчертава значението на лоялните и 

балансирани отношения между ЕС и 

Таджикистан и на укрепването на 

сътрудничеството във всички области; 

подчертава интереса на ЕС от устойчиви 

отношения с Таджикистан по 

отношение на политическото и 

икономическото сътрудничество; 

подчертава, че политическите и 

икономическите отношения с ЕС са 

дълбоко свързани със споделянето на 

ценности, свързани със зачитането на 

правата на човека и основните свободи, 

както е предвидено в Споразумението за 

партньорство и сътрудничество; 
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Изменение  2 

Лола Санчес Калдентей, Хелмут Шолц, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито 

Силуага, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Меря Кюльонен, 

Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

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

относно Таджикистан: положението на лишените от свобода поради убежденията си 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

7. подчертава, че законната борба срещу 

тероризма и насилствения екстремизъм 

не следва да се използва като претекст 

за потискане на дейността на 

опозицията, ограничаване на свободата 

на изразяване на мнение или 

възпрепятстване на независимостта на 

съдебната система; припомня, че 

основните свободи на всички граждани 

на Таджикистан трябва да бъдат 

гарантирани, а принципите на правовата 

държава да бъдат утвърждавани; 

7. припомня, че социалното 

приобщаване и политиките на 

преразпределение и социално 

сближаване, както и индивидуалната 

свобода, зачитането на свободата на 

вярата и демократичното участие са 

от съществено значение за борбата 

срещу насилствения екстремизъм; 
подчертава, че законната борба срещу 

тероризма и насилствения екстремизъм 

не следва да се използва като претекст 

за потискане на дейността на 

опозицията, ограничаване на свободата 

на изразяване на мнение или 

възпрепятстване на независимостта на 

съдебната система; припомня, че 

основните свободи на всички граждани 

на Таджикистан трябва да бъдат 

гарантирани, а принципите на правовата 

държава да бъдат утвърждавани; 
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