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Tarkistus  1 

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

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

mielipidevankien tilanteesta Tadžikistanissa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. korostaa, että EU:n ja Tadžikistanin 

suhteet ja yhteistyön vahvistaminen 

kaikilla aloilla ovat erittäin tärkeitä; 

korostaa, että on unionin etujen mukaista 

luoda Tadžikistaniin kestävät suhteet 

poliittisen ja taloudellisen yhteistyön alalla; 

korostaa, että poliittiset ja taloudelliset 

suhteet EU:n kanssa ovat kiinteässä 

yhteydessä ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien kunnioittamisen yhteisiin 

arvoihin kumppanuus- ja 

yhteistyösopimuksen mukaisesti; 

3. korostaa, että EU:n ja Tadžikistanin 

oikeudenmukaiset ja tasapuoliset suhteet 

ja yhteistyön vahvistaminen kaikilla aloilla 

ovat erittäin tärkeitä; korostaa, että on 

unionin etujen mukaista luoda 

Tadžikistaniin kestävät suhteet poliittisen 

ja taloudellisen yhteistyön alalla; korostaa, 

että poliittiset ja taloudelliset suhteet EU:n 

kanssa ovat kiinteässä yhteydessä 

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 

kunnioittamisen yhteisiin arvoihin 

kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 

mukaisesti; 

Or. en 
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Tarkistus  2 

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

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

mielipidevankien tilanteesta Tadžikistanissa 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. korostaa, että oikeutettua terrorismin ja 

väkivaltaisten ääriliikkeiden torjuntaa ei 

pitäisi käyttää tekosyynä, jonka varjolla 

kielletään opposition toiminta, 

heikennetään sananvapautta tai 

vaikeutetaan oikeuslaitoksen riippumatonta 

toimintaa; muistuttaa, että on taattava 

perusvapaudet kaikille Tadžikistanin 

kansalaisille ja että oikeusvaltiota on 

kunnioitettava; 

7. muistuttaa, että sosiaalinen osallisuus 

ja tulonjakoa ja sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta edistävä politiikka 

sekä yksilön vapaus, uskonvapauden 

kunnioittaminen ja demokraattinen 

osallistuminen ovat ratkaisevassa 

asemassa väkivaltaisten ääriliikkeiden 

torjunnassa; korostaa, että oikeutettua 

terrorismin ja väkivaltaisten ääriliikkeiden 

torjuntaa ei pitäisi käyttää tekosyynä, jonka 

varjolla kielletään opposition toiminta, 

heikennetään sananvapautta tai 

vaikeutetaan oikeuslaitoksen riippumatonta 

toimintaa; muistuttaa, että on taattava 

perusvapaudet kaikille Tadžikistanin 

kansalaisille ja että oikeusvaltiota on 

kunnioitettava; 

Or. en 
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