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Pozmeňujúci návrh  1 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

o Tadžikistane: situácia väzňov svedomia 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. Zdôrazňuje význam vzťahov medzi EÚ 

a Tadžikistanom a posilnenia spolupráce 

vo všetkých oblastiach; zdôrazňuje záujem 

EÚ o udržateľný vzťah s Tadžikistanom z 

hľadiska politickej a hospodárskej 

spolupráce; zdôrazňuje, že politické a 

hospodárske vzťahy s EÚ sú hlboko 

prepojené so zdieľaním hodnôt 

rešpektovania ľudských práv a základných 

slobôd, ako sa predpokladá v dohode o 

partnerstve a spolupráci; 

3. Zdôrazňuje význam spravodlivých a 

vyvážených  vzťahov medzi EÚ a 

Tadžikistanom a posilnenia spolupráce vo 

všetkých oblastiach; zdôrazňuje záujem 

EÚ o udržateľný vzťah s Tadžikistanom z 

hľadiska politickej a hospodárskej 

spolupráce; zdôrazňuje, že politické a 

hospodárske vzťahy s EÚ sú hlboko 

prepojené so zdieľaním hodnôt 

rešpektovania ľudských práv a základných 

slobôd, ako sa predpokladá v dohode o 

partnerstve a spolupráci; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

o Tadžikistane: situácia väzňov svedomia 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. Zdôrazňuje, že legitímny boj proti 

terorizmu a extrémizmu by sa nemal 

využívať ako zámienka s cieľom potlačiť 

činnosť opozície, brániť slobode prejavu 

alebo obmedzovať nezávislosť súdnictva; 

pripomína, že základné slobody všetkých 

občanov Tadžikistanu musia byť zaručené 

a je potrebné zachovať zásady právneho 

štátu; 

7. pripomína, že sociálne začleňovanie a 

politiky prerozdeľovania a sociálnej 

súdržnosti, ako aj sloboda jednotlivca, 

dodržiavanie slobody viery a 

demokratická účasť, sú kľúčovými na boj 

proti násilnému extrémizmu; zdôrazňuje, 

že legitímny boj proti terorizmu a 

extrémizmu by sa nemal využívať ako 

zámienka s cieľom potlačiť činnosť 

opozície, brániť slobode prejavu alebo 

obmedzovať nezávislosť súdnictva; 

pripomína, že základné slobody všetkých 

občanov Tadžikistanu musia byť zaručené 

a je potrebné zachovať zásady právneho 

štátu; 

Or. en 

 

 


