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Grozījums Nr.  1 

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

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Stāvoklis Maldīvijā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. asi kritizē to, ka personas, kas nav 

musulmaņi, Maldīvijā ir nopietni 

sodāmas; pauž bažas par to, ka reliģijas 

vienotības likums tiek izmantots, lai 

ierobežotu vārda brīvību Maldīvijā;  

10.  aicina Maldīvijas valdību ievērot 

un pilnībā atbalstīt tiesības paust protestu, 

vārda brīvību, tostarp piekļuvi sociālajiem 

plašsaziņas līdzekļiem, biedrošanās un 

pulcēšanās brīvību, sirdsapziņas brīvību 

un reliģijas un pārliecības brīvību 

neatkarīgi no vairākuma reliģijas; pauž 

bažas par to, ka reliģijas vienotības likums 

tiek izmantots, lai ierobežotu vārda brīvību 

Maldīvijā;  

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

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

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Stāvoklis Maldīvijā 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. aicina ES pilnībā izmantot visus tās 

rīcībā esošos instrumentus, lai veicinātu 

cilvēktiesību un demokrātijas principu 

ievērošanu Maldīvijā, tostarp, iespējams, 

apturēt ES finansiālo palīdzību šai valstij, 

līdz tiks atjaunots tiesiskums un ievēroti 

demokrātijas principi; aicina Padomi 

ieviest mērķtiecīgus pasākumus un 

sankcijas pret tiem minētajā valstī, kas 

pārkāpj cilvēktiesības, un iesaldēt konkrētu 

Maldīvijas valdības locekļu un viņu 

aktīvāko atbalstītāju Maldīvijas uzņēmēju 

aprindās aktīvus ārvalstīs, kā arī noteikt 

minētajām personām ceļošanas 

aizliegumus;  

13.  aicina ES pilnībā izmantot visus tās 

rīcībā esošos instrumentus, lai veicinātu 

cilvēktiesību un demokrātijas principu 

ievērošanu Maldīvijā, tostarp, iespējams, 

apturēt ES finansiālo palīdzību šai valstij, 

izņemot palīdzību, no kuras tiešu labumu 

gūst iedzīvotāji, līdz tiks atjaunots 

tiesiskums un ievēroti demokrātijas 

principi; aicina Padomi ieviest 

mērķtiecīgus pasākumus un sankcijas pret 

tiem minētajā valstī, kas pārkāpj 

cilvēktiesības, un iesaldēt konkrētu 

Maldīvijas valdības locekļu un viņu 

aktīvāko atbalstītāju Maldīvijas uzņēmēju 

aprindās aktīvus ārvalstīs, kā arī noteikt 

minētajām personām ceļošanas 

aizliegumus;  

Or. en 
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