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Ändringsförslag  1 

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

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen på Maldiverna 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet kritiserar i 

skarpa ordalag att utövande av icke-

muslimska religioner bestraffas hårt i 

Maldiverna. Parlamentet uttrycker oro 

över att lagen om religiös enhet används 

för att begränsa yttrandefriheten i 

Maldiverna.  

10.  Europaparlamentet uppmanar 

Maldivernas regering att respektera och 

till fullo stödja rätten att protestera och 

yttrandefriheten, däribland åtkomst till 

sociala medier samt förenings-, mötes-, 

samvets- och religionsfriheten och 

friheten till övertygelse, oavsett 

majoritetens religion. Parlamentet 

uttrycker oro över att lagen om religiös 

enhet används för att begränsa 

yttrandefriheten i Maldiverna.  

Or. en 
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Ändringsförslag  2 

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

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 

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

Situationen på Maldiverna 

Gemensamt förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet uppmanar EU 

att göra fullt bruk av alla instrument som 

EU har till sitt förfogande för att främja 

respekten för mänskliga rättigheter och 

demokratiska principer i Maldiverna, också 

genom att eventuellt dra in EU:s finansiella 

stöd till landet i väntan på att 

rättsstatsprincipen återinförs och 

demokratiska principer respekteras. 

Parlamentet uppmanar rådet att införa 

riktade åtgärder och sanktioner mot dem 

som undergräver de mänskliga 

rättigheterna i landet, och att frysa de 

tillgångar i utlandet som innehas av vissa 

ledamöter av Maldivernas regering och av 

de mest prominenta bland de personer 

inom affärskretsar i Maldiverna som stöder 

dem, samt att belägga dem med reseförbud.  

13.  Europaparlamentet uppmanar EU 

att göra fullt bruk av alla instrument som 

EU har till sitt förfogande för att främja 

respekten för mänskliga rättigheter och 

demokratiska principer i Maldiverna, också 

genom att eventuellt dra in EU:s finansiella 

stöd till landet, undantaget bistånd som 

direkt kommer landets befolkning till 

godo, i väntan på att rättsstatsprincipen 

återinförs och demokratiska principer 

respekteras. Parlamentet uppmanar rådet 

att införa riktade åtgärder och sanktioner 

mot dem som undergräver de mänskliga 

rättigheterna i landet, och att frysa de 

tillgångar i utlandet som innehas av vissa 

ledamöter av Maldivernas regering och av 

de mest prominenta bland de personer 

inom affärskretsar i Maldiverna som stöder 

dem, samt att belägga dem med reseförbud.  

Or. en 
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