
 

AM\1097599ET.doc PE596.921v01-00 } 

 PE582.770v01-00 } 

 PE582.772v01-00 } 

 PE582.774v01-00 } 

 PE582.778v01-00 } 

 PE582.781v01-00 } 

 PE582.782v01-00 } RC1 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.6.2016  B8-0755/2016 }  

 B8-0758/2016 }  

 B8-0760/2016 }  

 B8-0762/2016 }  

 B8-0766/2016 }  

 B8-0769/2016 }  

 B8-0770/2016 } RC1/Am. 1 

Muudatusettepanek  1 

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

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

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Tadžikistani meelsusvangide olukord 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 3 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

3. rõhutab ELi ja Tadžikistani vaheliste 

sidemete ja igakülgse koostöö tugevdamise 

tähtsust; rõhutab ELi huvi püsivate suhete 

vastu Tadžikistaniga poliitilise ja 

majandusliku koostöö vallas; rõhutab, et 

poliitilised ja majandussuhted ELiga on 

tihedalt seotud ühiste väärtustega 

partnerlus- ja koostöölepingus sätestatud 

inimõiguste ja põhivabaduste tunnustamise 

osas; 

3. rõhutab ELi ja Tadžikistani vaheliste 

õiglaste ja tasakaalustatud sidemete ja 

igakülgse koostöö tugevdamise tähtsust; 

rõhutab ELi huvi püsivate suhete vastu 

Tadžikistaniga poliitilise ja majandusliku 

koostöö vallas; rõhutab, et poliitilised ja 

majandussuhted ELiga on tihedalt seotud 

ühiste väärtustega partnerlus- ja 

koostöölepingus sätestatud inimõiguste ja 

põhivabaduste tunnustamise osas; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

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

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

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Tadžikistani meelsusvangide olukord 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

7. rõhutab, et õiguspärast võitlust 

terrorismi ja ei vägivaldse äärmusluse 

vastu ei tohiks kasutada ettekäändena 

opositsiooni tegevuse mahasurumiseks, 

sõnavabaduse piiramiseks või 

kohtusüsteemi sõltumatuse kahjustamiseks; 

tuletab meelde vajadust tagada kõigi 

Tadžikistani kodanike põhiõigused ja 

järgida õigusriigi põhimõtteid; 

7. tuletab meelde, et võitluses vägivaldse 

äärmusluse vastu on oluline koht 

sotsiaalsel kaasamisel ning 

ümberjaotamise ja sotsiaalse 

ühtekuuluvuse poliitikal, samuti 

isikuvabadusel, veendumusvabaduse 

austamisel ja demokraatlikul osalemisel; 
rõhutab, et õiguspärast võitlust terrorismi 

ja ei vägivaldse äärmusluse vastu ei tohiks 

kasutada ettekäändena opositsiooni 

tegevuse mahasurumiseks, sõnavabaduse 

piiramiseks või kohtusüsteemi sõltumatuse 

kahjustamiseks; tuletab meelde vajadust 

tagada kõigi Tadžikistani kodanike 

põhiõigused ja järgida õigusriigi 

põhimõtteid; 

Or. en 

 

 


