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Τροπολογία  1 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Κατάσταση στις Μαλδίβες 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. επικρίνει έντονα το γεγονός ότι 

στις Μαλδίβες τιμωρείται η άσκηση της 

πίστης από άτομα που ασπάζονται μη 

μουσουλμανικές θρησκείες· εκφράζει την 

ανησυχία του για το γεγονός ότι ο νόμος 

περί θρησκευτικής ενότητας 

χρησιμοποιείται για τον περιορισμό της 

ελευθερίας της έκφρασης στις Μαλδίβες·  

10.  καλεί την κυβέρνηση των 

Μαλδιβών να σέβεται και να υποστηρίζει 

πλήρως το δικαίωμα διαμαρτυρίας, την 

ελευθερία της έκφρασης, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την 

ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του 

συνέρχεσθαι, την ελευθερία συνείδησης, 

και την ελευθερία της θρησκείας και της 

πίστης, ανεξάρτητα από τη θρησκεία της 

πλειονότητας· εκφράζει την ανησυχία του 

για το γεγονός ότι ο νόμος περί 

θρησκευτικής ενότητας χρησιμοποιείται 

για τον περιορισμό της ελευθερίας της 

έκφρασης στις Μαλδίβες·  
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Τροπολογία  2 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Κατάσταση στις Μαλδίβες 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. καλεί την ΕΕ να κάνει πλήρη 

χρήση όλων των μέσων που διαθέτει για 

την προαγωγή του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δημοκρατικών αρχών στις Μαλδίβες, 

συμπεριλαμβανόμενης, ενδεχομένως, της 

αναστολής της χρηματοδοτικής βοήθειας 

από την ΕΕ προς τη χώρα αυτή έως ότου 

αποκατασταθεί το κράτος δικαίου και 

εξασφαλιστεί η τήρηση των δημοκρατικών 

αρχών· καλεί το Συμβούλιο να θεσπίσει 

στοχευμένα μέτρα και κυρώσεις εναντίον 

όσον υπονομεύουν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα στη χώρα αυτή, και να 

επιβάλει σε ορισμένα μέλη της 

κυβέρνησης των Μαλδιβών και στους 

βασικούς υποστηρικτές τους από την 

επιχειρηματική κοινότητα της χώρας 

δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων 

τους στο εξωτερικό και ταξιδιωτικές 

απαγορεύσεις·  

13.  καλεί την ΕΕ να κάνει πλήρη 

χρήση όλων των μέσων που διαθέτει για 

την προαγωγή το υ σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δημοκρατικών αρχών στις Μαλδίβες, 

συμπεριλαμβανόμενης, ενδεχομένως, της 

αναστολής της χρηματοδοτικής βοήθειας 

από την ΕΕ προς τη χώρα αυτή, εκτός της 

βοήθειας που ωφελεί άμεσα τον 

πληθυσμό, έως ότου αποκατασταθεί το 

κράτος δικαίου και εξασφαλιστεί η τήρηση 

των δημοκρατικών αρχών· καλεί το 

Συμβούλιο να θεσπίσει στοχευμένα μέτρα 

και κυρώσεις εναντίον όσον υπονομεύουν 

τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα αυτή, 

και να επιβάλει σε ορισμένα μέλη της 

κυβέρνησης των Μαλδιβών και στους 

βασικούς υποστηρικτές τους από την 

επιχειρηματική κοινότητα της χώρας 

δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων 

τους στο εξωτερικό και ταξιδιωτικές 



 

AM\1148505EL.docx PE616.114v01-00 } 

 PE616.115v01-00 } 

 PE616.117v01-00 } 

 PE616.118v01-00 } 

 PE616.120v01-00 } 

 PE616.121v01-00 } 

 PE616.122v01-00 } RC1 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

απαγορεύσεις·  
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