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Módosítás  1 

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

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

A maldív-szigeteki helyzet 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. határozottan kifogásolja, hogy a 

Maldív-szigeteken súlyosan büntetendő a 

nem muzulmán vallások gyakorlása; 

aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a vallási 

egységről szóló jogszabályt a 

véleménynyilvánítás szabadságának 

korlátozására használják fel a Maldív-

szigeteken;  

10.  felszólítja a Maldív-szigetek 

kormányát, hogy tartsa tiszteletben és 

maradéktalanul támogassa a tiltakozáshoz 

való jogot, a véleménynyilvánítás, többek 

között a közösségi médiához való 

hozzáférés, az egyesülés és a gyülekezés 

szabadságát, valamint a többségi vallástól 

függetlenül a vallás és a meggyőződés 

szabadságát; aggodalmát fejezi ki amiatt, 

hogy a vallási egységről szóló jogszabályt 

a véleménynyilvánítás szabadságának 

korlátozására használják fel a Maldív-

szigeteken;  

Or. en 
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Módosítás  2 

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

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

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

A maldív-szigeteki helyzet 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. felszólítja az EU-t, hogy teljes 

mértékben használja fel az összes 

rendelkezésére álló eszközt az emberi 

jogok és a demokratikus elvek maldív-

szigeteki tiszteletben tartásának 

előmozdítása érdekében, beleértve – 

lehetőség szerint – az országnak nyújtott 

uniós pénzügyi támogatás felfüggesztését a 

jogállamiság és a demokratikus elvek 

tiszteletben tartásának helyreállításáig; 

felszólítja a Tanácsot, hogy célzott 

intézkedéseket és szankciókat vezessen be 

azokkal szemben, akik az országban 

aláássák az emberi jogokat, továbbá 

fagyassza be egyes maldív-szigeteki 

kormánytagok és maldív-szigeteki üzleti 

közösségbeli fő támogatóik külföldi 

számláit és rendeljen el utazási tilalmat 

velük szemben;  

13.  felszólítja az EU-t, hogy teljes 

mértékben használja fel az összes 

rendelkezésére álló eszközt az emberi 

jogok és a demokratikus elvek maldív-

szigeteki tiszteletben tartásának 

előmozdítása érdekében, beleértve – 

lehetőség szerint – az országnak nyújtott 

uniós pénzügyi támogatás felfüggesztését – 

a közvetlenül a lakosság javát szolgáló 

támogatás kivételével – a jogállamiság és a 

demokratikus elvek tiszteletben tartásának 

helyreállításáig; felszólítja a Tanácsot, 

hogy célzott intézkedéseket és szankciókat 

vezessen be azokkal szemben, akik az 

országban aláássák az emberi jogokat, 

továbbá fagyassza be egyes maldív-

szigeteki kormánytagok és maldív-

szigeteki üzleti közösségbeli fő támogatóik 

külföldi számláit és rendeljen el utazási 

tilalmat velük szemben;  
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