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Pozmeňujúci návrh  1 

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

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Situácia na Maldivách 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. dôrazne kritizuje skutočnosť, že 

praktizovanie nemoslimského 

vierovyznania sa na Maldivách prísne 

trestá; vyjadruje znepokojenie nad 

skutočnosťou, že zákon o náboženskej 

jednote sa používa na obmedzovanie 

slobody prejavu na Maldivách;  

10.  vyzýva maldivskú vládu, aby 

rešpektovala a v plnej miere podporovala 

právo na demonštrácie, slobodu prejavu 

vrátane prístupu k sociálnym médiám, 

slobodu združovania a zhromažďovania, 

slobodu svedomia a slobodu 

náboženského vyznania a viery, a to bez 

ohľadu na väčšinové náboženstvo; 

vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, 

že zákon o náboženskej jednote sa používa 

na obmedzovanie slobody prejavu na 

Maldivách;  

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

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

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Situácia na Maldivách 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. vyzýva EÚ, aby v plnej miere 

využívala všetky nástroje, ktoré má k 

dispozícii, na podporu dodržiavania 

ľudských práv a zásad demokracie na 

Maldivách, prípadne aj vrátane 

pozastavenia finančnej pomoci EÚ pre túto 

krajinu, pokým nebude obnovený právny 

štát a pokým sa nebudú dodržiavať 

demokratické zásady; vyzýva Radu, aby 

zaviedla cielené opatrenia a sankcie proti 

tým, ktorí v krajine podkopávajú ľudské 

práva, a aby zmrazila zahraničné aktíva a 

uložila zákaz cestovania niektorým členom 

maldivskej vlády a ich hlavným stúpencom 

spomedzi maldivskej podnikateľskej 

komunity;  

13.  vyzýva EÚ, aby v plnej miere 

využívala všetky nástroje, ktoré má k 

dispozícii, na podporu dodržiavania 

ľudských práv a zásad demokracie na 

Maldivách, prípadne aj vrátane 

pozastavenia finančnej pomoci EÚ pre túto 

krajinu, s výnimkou pomoci, z ktorej má 

priamy prospech obyvateľstvo, pokým 

nebude obnovený právny štát a pokým sa 

nebudú dodržiavať demokratické zásady; 

vyzýva Radu, aby zaviedla cielené 

opatrenia a sankcie proti tým, ktorí v 

krajine podkopávajú ľudské práva, a aby 

zmrazila zahraničné aktíva a uložila zákaz 

cestovania niektorým členom maldivskej 

vlády a ich hlavným stúpencom spomedzi 

maldivskej podnikateľskej komunity;  

Or. en 
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