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Muudatusettepanek  1 

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

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Maldiividel 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 10 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

10. kritiseerib teravalt asjaolu, et 

Maldiividel on rangelt karistatav muu kui 

islami usu järgimine; tunneb muret, et 

usulise ühtsuse seadust kasutatakse 

Maldiividel sõnavabaduse piiramiseks;  

10.  kutsub Maldiivide valitsust üles 

austama ja täielikult toetama õigust meelt 

avaldada, sõnavabadust, sealhulgas 

juurdepääsu sotsiaalmeediale, ühinemis- 

ja kogunemisvabadust, 

südametunnistusevabadust ning usu- ja 

veendumusvabadust, olenemata riigi 

peamisest usundist; tunneb muret, et 

usulise ühtsuse seadust kasutatakse 

Maldiividel sõnavabaduse piiramiseks;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

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

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Olukord Maldiividel 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Punkt 13 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

13. kutsub ELi üles kasutama kõiki 

tema käsutuses olevaid vahendeid, et 

edendada inimõiguste ja demokraatlike 

põhimõtete austamist Maldiividel, 

sealhulgas ühe võimalusena peatama ELi 

finantsabi andmise, kuni riigis taastatakse 

õigusriiklus ja järgitakse demokraatlikke 

põhimõtteid; kutsub nõukogu üles võtma 

kasutusele sihipärased meetmed ja 

sanktsioonid nende vastu, kes rikuvad 

riigis inimõigusi, ning külmutama 

Maldiivide valitsuse teatavate liikmete ja 

neid toetavate, Maldiivide juhtivatesse 

äriringkondadesse kuuluvate ettevõtjate 

varad välismaal ning kehtestama neile 

reisikeelu;  

13.  kutsub ELi üles kasutama kõiki 

tema käsutuses olevaid vahendeid, et 

edendada inimõiguste ja demokraatlike 

põhimõtete austamist Maldiividel, 

sealhulgas ühe võimalusena peatama ELi 

finantsabi andmise – välja arvatud 

elanikkonnale otseselt kasu toov abi –, 

kuni riigis taastatakse õigusriiklus ja 

järgitakse demokraatlikke põhimõtteid; 

kutsub nõukogu üles võtma kasutusele 

sihipärased meetmed ja sanktsioonid nende 

vastu, kes rikuvad riigis inimõigusi, ning 

külmutama Maldiivide valitsuse teatavate 

liikmete ja neid toetavate, Maldiivide 

juhtivatesse äriringkondadesse kuuluvate 

ettevõtjate varad välismaal ning 

kehtestama neile reisikeelu;  

Or. en 


