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Pozměňovací návrh  1 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

o Tádžikistánu: situace vězňů svědomí 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje význam vztahů mezi EU 

a Tádžikistánem a prohloubení spolupráce 

ve všech oblastech; poukazuje na zájem 

EU o udržování trvalých vztahů 

s Tádžikistánem, pokud jde o politickou 

a hospodářskou spolupráci; zdůrazňuje, 

že politické a hospodářské vztahy s EU 

se pevně pojí se sdílením určitých hodnot, 

totiž s dodržování lidských práv 

a základních svobod, jak je uvedeno 

v dohodě o partnerství a spolupráci; 

3. zdůrazňuje význam spravedlivých 

a vyvážených vztahů mezi EU 

a Tádžikistánem a prohloubení spolupráce 

ve všech oblastech; poukazuje na zájem 

EU o udržování trvalých vztahů 

s Tádžikistánem, pokud jde o politickou 

a hospodářskou spolupráci; zdůrazňuje, 

že politické a hospodářské vztahy s EU 

se pevně pojí se sdílením určitých hodnot, 

totiž s dodržování lidských práv 

a základních svobod, jak je uvedeno 

v dohodě o partnerství a spolupráci; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

o Tádžikistánu: situace vězňů svědomí 

Společný návrh usnesení 

Bod 7 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že legitimní boj proti 

terorismu a násilnému extremismu by se 

neměl využívat jako záminka k potlačování 

činnosti opozice a s cílem bránit svobodě 

projevu nebo omezovat svobodu 

soudnictví; připomíná, že je nutné zaručit 

základní svobody všech tádžických občanů 

a dodržovat právní stát; 

7. připomíná, že v boji proti násilnému 

extremismu má zásadní význam 

začleňování do společnosti, 

přerozdělování a politika sociální 

soudržnosti a také svoboda jednotlivce, 

dodržování svobody náboženského 

vyznání a demokratická účast; zdůrazňuje, 

že legitimní boj proti terorismu 

a násilnému extremismu by se neměl 

využívat jako záminka k potlačování 

činnosti opozice a s cílem bránit svobodě 

projevu nebo omezovat svobodu 

soudnictví; připomíná, že je nutné zaručit 

základní svobody všech tádžických občanů 

a dodržovat právní stát; 

Or. en 

 

 


