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Poprawka  1 

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

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Sytuacja na Malediwach 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

10. zdecydowanie krytykuje fakt, że 

praktykowanie wyznań 

niemuzułmańskich na Malediwach 

podlega surowym karom; wyraża 

zaniepokojenie faktem, że ustawa o 

jedności religijnej jest wykorzystywana do 

ograniczania wolności słowa na 

Malediwach;  

10.  wzywa rząd Malediwów do 

poszanowania i pełnego wspierania prawa 

do protestu, wolności wypowiedzi – w tym 

dostępu do mediów społecznościowych – 

wolności zrzeszania się i zgromadzeń, 

wolności sumienia i wolności wyznania 

oraz przekonań, niezależnie od 

dominującej religii; wyraża 

zaniepokojenie faktem, że ustawa o 

jedności religijnej jest wykorzystywana do 

ograniczania wolności słowa na 

Malediwach;  

Or. en 
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Poprawka  2 

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

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Sytuacja na Malediwach 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

13. wzywa UE do pełnego 

wykorzystania wszystkich dostępnych jej 

instrumentów w celu wspierania 

poszanowania praw człowieka i zasad 

demokracji na Malediwach, w tym 

ewentualnego zawieszenia pomocy 

finansowej UE dla tego kraju do czasu 

przywrócenia rządów prawa i 

przestrzegania zasad demokratycznych; 

wzywa Radę do wprowadzenia 

ukierunkowanych środków i sankcji 

przeciwko osobom naruszającym prawa 

człowieka w tym kraju oraz do zamrożenia 

zagranicznych aktywów i nałożenia zakazu 

podróżowania na niektórych członków 

rządu Malediwów i ich głównych 

zwolenników w środowisku biznesowym 

Malediwów;  

13.  wzywa UE do pełnego 

wykorzystania wszystkich dostępnych jej 

instrumentów w celu wspierania 

poszanowania praw człowieka i zasad 

demokracji na Malediwach, w tym 

ewentualnego zawieszenia pomocy 

finansowej UE dla tego kraju, z wyjątkiem 

pomocy skierowanej bezpośrednio do 

ludności, do czasu przywrócenia rządów 

prawa i przestrzegania zasad 

demokratycznych; wzywa Radę do 

wprowadzenia ukierunkowanych środków i 

sankcji przeciwko osobom naruszającym 

prawa człowieka w tym kraju oraz do 

zamrożenia zagranicznych aktywów i 

nałożenia zakazu podróżowania na 

niektórych członków rządu Malediwów i 

ich głównych zwolenników w środowisku 

biznesowym Malediwów;  

Or. en 
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