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28.6.2017 A8-0233/4 

Tarkistus  4 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen 

tekeminen (päätöslauselma) 

2017/2036(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  M a. toteaa, että uskontoon perustuva 

syrjintä on yhä merkittävä tekijä 

Kuubassa, erityisesti uskonnollisten 

johtajien ja yhteisöjen ja etenkin 

opposition kanssa toimivien tai siihen 

kuuluvien ahdistelu, pelottelu ja 

mustamaalaaminen; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0233/5 

Tarkistus  5 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen 

tekeminen (päätöslauselma) 

2017/2036(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. korostaa, että poliittista 

vuoropuhelua koskevan luvun lisääminen 

ja EU:n ja Kuuban virallistetun 

ihmisoikeusvuoropuhelun toteuttaminen 

ovat merkittäviä seikkoja; kehottaa EU:ta 

tukemaan parlamentin näkemyksiä 

demokratiasta, yleismaailmallisista 

ihmisoikeuksista ja sananvapauden, 

kokoontumisen ja poliittisen 

järjestäytymisen vapauden sekä 

tiedonvälityksen vapauden kaltaisista 

perusvapauksista kaikissa muodoissaan 

sekä EU:n maailmanlaajuista 

ihmisoikeuksien puolustajia tukevaa 

politiikkaa tämän vuoropuhelun puitteissa; 

kannustaa molempia osapuolia takaamaan 

ihmisoikeuksien puolustajien työn ja koko 

kansalaisyhteiskunnan ja poliittisen 

opposition toimijoiden aktiivisen 

osallistumisen tähän vuoropuheluun ilman 

rajoituksia; 

7. korostaa, että poliittista 

vuoropuhelua koskevan luvun lisääminen 

ja EU:n ja Kuuban virallistetun 

ihmisoikeusvuoropuhelun toteuttaminen 

ovat merkittäviä seikkoja; kehottaa EU:ta 

tukemaan parlamentin näkemyksiä 

demokratiasta, yleismaailmallisista 

ihmisoikeuksista ja sananvapauden, 

kokoontumisen ja poliittisen 

järjestäytymisen vapauden sekä 

tiedonvälityksen vapauden kaltaisista 

perusvapauksista kaikissa muodoissaan 

sekä EU:n maailmanlaajuista 

ihmisoikeuksien puolustajia tukevaa 

politiikkaa tämän vuoropuhelun puitteissa; 

kannustaa molempia osapuolia takaamaan 

ihmisoikeuksien puolustajien työn ja koko 

kansalaisyhteiskunnan ja poliittisen 

opposition toimijoiden aktiivisen 

osallistumisen tähän vuoropuheluun ilman 

rajoituksia; panee kuitenkin merkille, että 

ihmisoikeusvuoropuhelu ei ole tähän 

mennessä saanut loppumaan poliittisin 

perustein tehtyjä summittaisia pidätyksiä 

Kuubassa ja että päinvastoin Kuuban 

ihmisoikeuksien ja kansallisen sovinnon 

komission tietojen mukaan viime aikoina 

ratsioita on ollut yhä enemmän; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0233/6 

Tarkistus  6 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen 

tekeminen (päätöslauselma) 

2017/2036(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  12 a. kehottaa antamaan Kuuban 

kirkoille vapauden, jotta ne voivat 

tunnustettuina instituutioina kehittää 

sosiaalista avustustoimintaa ja ottaa 

vastaan apua kirkoilta Euroopasta ja 

muualta maailmasta ilman valtion 

väliintuloa; 

Or. en 

 

 


