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Módosítás  1 

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

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Tádzsikisztánról: a lelkiismereti foglyok helyzete 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. hangsúlyozza az EU és Tádzsikisztán 

közötti kapcsolatok, illetve az 

együttműködés minden területre kiterjedő 

erősítésének fontosságát; hangsúlyozza, 

hogy az EU-nak érdeke fűződik a 

Tádzsikisztánnal fenntartott kapcsolatok 

szilárdságához mind a politikai, mind a 

gazdasági együttműködés területén; 

hangsúlyozza, hogy az EU-val fenntartott 

politikai és gazdasági kapcsolatok szorosan 

összefonódnak az emberi jogok és alapvető 

szabadságok tiszteletben tartásával 

kapcsolatos értékek azonos megítélésével, 

ahogyan ez a partnerségi és 

együttműködési megállapodásban szerepel; 

3. hangsúlyozza az EU és Tádzsikisztán 

közötti tisztességes és kiegyensúlyozott 

kapcsolatok, illetve az együttműködés 

minden területre kiterjedő erősítésének 

fontosságát; hangsúlyozza, hogy az EU-

nak érdeke fűződik a Tádzsikisztánnal 

fenntartott kapcsolatok szilárdságához 

mind a politikai, mind a gazdasági 

együttműködés területén; hangsúlyozza, 

hogy az EU-val fenntartott politikai és 

gazdasági kapcsolatok szorosan 

összefonódnak az emberi jogok és alapvető 

szabadságok tiszteletben tartásával 

kapcsolatos értékek azonos megítélésével, 

ahogyan ez a partnerségi és 

együttműködési megállapodásban szerepel; 
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Módosítás  2 

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

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

Tádzsikisztánról: a lelkiismereti foglyok helyzete 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. hangsúlyozza, hogy a terrorizmus és az 

erőszakos szélsőségesség elleni legitim 

küzdelem nem használható fel ürügyként 

az ellenzéki tevékenységek betiltásához, a 

szabad véleménynyilvánítás 

akadályozásához vagy a bírói kar 

függetlenségének korlátozásához; 

emlékeztet rá, hogy a tádzsik polgárok 

számára biztosítani kell az alapvető 

szabadságokat és tiszteletben kell tartani a 

jogállamiságot; 

7. emlékeztet arra, hogy a társadalmi 

befogadás és az újraelosztó, illetve a 

társadalmi kohéziót célzó szakpolitikák 

csakúgy, mint a személyes szabadság, a 

vallásszabadság és a demokratikus 

részvétel tiszteletben tartása 

elengedhetetlen az erőszakos szélsőségek 

elleni küzdelemben; hangsúlyozza, hogy a 

terrorizmus és az erőszakos szélsőségesség 

elleni legitim küzdelem nem használható 

fel ürügyként az ellenzéki tevékenységek 

betiltásához, a szabad véleménynyilvánítás 

akadályozásához vagy a bírói kar 

függetlenségének korlátozásához; 

emlékeztet rá, hogy a tádzsik polgárok 

számára biztosítani kell az alapvető 

szabadságokat és tiszteletben kell tartani a 

jogállamiságot; 

Or. en 
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