
 

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

 PE582.770v01-00 } 

 PE582.772v01-00 } 

 PE582.774v01-00 } 

 PE582.778v01-00 } 

 PE582.781v01-00 } 

 PE582.782v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

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 

Amendamentul  1 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la Tadjikistan: situația prizonierilor de conștiință 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază importanța relațiilor dintre 

UE și Tadjikistan și a consolidării 

cooperării în toate domeniile; subliniază că 

UE este interesată să aibă o relație durabilă 

cu Tadjikistanul, care să ia forma unei 

cooperări politice și economice; subliniază 

că relațiile politice și economice cu UE 

sunt profund legate de împărtășirea 

valorilor legate de respectarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale, astfel 

cum prevede acordul de parteneriat și 

cooperare; 

3. subliniază importanța unor relații 

echitabile și echilibrate între UE și 

Tadjikistan și a consolidării cooperării în 

toate domeniile; subliniază că UE este 

interesată să aibă o relație durabilă cu 

Tadjikistanul, care să ia forma unei 

cooperări politice și economice; subliniază 

că relațiile politice și economice cu UE 

sunt profund legate de împărtășirea 

valorilor legate de respectarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale, astfel 

cum prevede acordul de parteneriat și 

cooperare; 

Or. en 



 

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

 PE582.770v01-00 } 

 PE582.772v01-00 } 

 PE582.774v01-00 } 

 PE582.778v01-00 } 

 PE582.781v01-00 } 

 PE582.782v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

 

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. 2 

Amendamentul  2 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

referitoare la Tadjikistan: situația prizonierilor de conștiință 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

7. subliniază că combaterea legitimă a 

terorismului și a extremismului violent nu 

ar trebui folosită ca pretext pentru 

interzicerea activităților opoziției, pentru 

limitarea libertății de exprimare sau pentru 

limitarea independenței sistemului judiciar; 

reamintește necesitatea de a garanta tuturor 

cetățenilor tadjici libertățile fundamentale 

și apărarea statului de drept; 

7. reamintește că incluziunea socială și 

politicile de redistribuire și de coeziune 

socială, precum și respectarea libertății 

individuale, a libertății de credință și 

participarea democratică sunt esențiale 

pentru combaterea extremismului violent; 
subliniază că combaterea legitimă a 

terorismului și a extremismului violent nu 

ar trebui folosită ca pretext pentru 

interzicerea activităților opoziției, pentru 

limitarea libertății de exprimare sau pentru 

limitarea independenței sistemului judiciar; 

reamintește necesitatea de a garanta tuturor 

cetățenilor tadjici libertățile fundamentale 

și apărarea statului de drept; 

Or. en 

 

 


