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Ändringsförslag  1 

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

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen för samvetsfångar i Tadzjikistan 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet betonar vikten av 

förbindelserna mellan EU och 

Tadzjikistan och av ett stärkt samarbete på 

alla områden. Parlamentet framhåller att 

EU har ett intresse av en hållbar relation 

med Tadzjikistan i fråga om politiskt och 

ekonomiskt samarbete. Parlamentet 

betonar att politiska och ekonomiska 

förbindelser med EU är starkt kopplade till 

delade värderingar om respekt för 

mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter, i enlighet med partnerskaps- och 

samarbetsavtalet. 

3. Europaparlamentet betonar vikten av 

rättvisa och balanserade förbindelser 
mellan EU och Tadzjikistan och av ett 

stärkt samarbete på alla områden. 

Parlamentet framhåller att EU har ett 

intresse av en hållbar relation med 

Tadzjikistan i fråga om politiskt och 

ekonomiskt samarbete. Parlamentet 

betonar att politiska och ekonomiska 

förbindelser med EU är starkt kopplade till 

delade värderingar om respekt för 

mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter, i enlighet med partnerskaps- och 

samarbetsavtalet. 

Or. en 
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Ändringsförslag  2 

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

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

 Situationen för samvetsfångar i Tadzjikistan 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet betonar att den 

legitima kampen mot terrorism och 

våldsbejakande extremism inte får tas som 

en förevändning för att undertrycka 

oppositionens verksamhet, hindra 

yttrandefriheten eller hämma rättsväsendets 

oberoende. Parlamentet påminner om att 

alla tadzjikistanska medborgares 

grundläggande friheter måste garanteras 

och rättsstaten upprätthållas. 

7. Europaparlamentet påminner om att 

social inkludering, fördelningspolitik och 

politik för social sammanhållning, liksom 

individens frihet, respekt för trosfrihet 

samt demokratiskt deltagande är 

väsentliga faktorer för att bekämpa 

våldsbejakande extremism. Parlamentet 
betonar att den legitima kampen mot 

terrorism och våldsbejakande extremism 

inte får tas som en förevändning för att 

undertrycka oppositionens verksamhet, 

hindra yttrandefriheten eller hämma 

rättsväsendets oberoende. Parlamentet 

påminner om att alla tadzjikistanska 

medborgares grundläggande friheter måste 

garanteras och rättsstaten upprätthållas. 

Or. en 

 

 


