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28.6.2017 A8-0233/4 

Amendement  4 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en 

Cuba (Resolutie) 

2017/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging M bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  M bis. overwegende dat discriminatie op 

grond van godsdienst nog steeds een 

belangrijke factor in Cuba is, met name 

de pesterijen, intimidatie en laster jegens 

religieuze leiders en gemeenschappen, in 

het bijzonder wanneer zij in verbinding 

staan met of lid zijn van de oppositie; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0233/5 

Amendement  5 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en 

Cuba (Resolutie) 

2017/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. benadrukt de relevantie van het 

hoofdstuk over politieke dialoog en de 

oprichting van een geïnstitutionaliseerde 

mensenrechtendialoog tussen de EU en 

Cuba; vraagt de EU om zich achter de 

standpunten van het Parlement over 

democratie, universele mensenrechten en 

fundamentele vrijheden zoals vrijheid van 

meningsuiting, vergadering en politieke 

vereniging, en vrijheid van informatie in 

alle vormen te scharen, en zijn mondiale 

beleid ter ondersteuning van 

mensenrechtenactivisten in deze dialoog te 

onderschrijven; moedigt beide partijen aan 

om garanties te creëren voor het werk van 

mensenrechtenactivisten en voor de 

onbeperkte actieve deelname van alle 

actoren uit het maatschappelijk middenveld 

en uit de politieke oppositie aan deze 

dialoog; 

7. benadrukt de relevantie van het 

hoofdstuk over politieke dialoog en de 

oprichting van een geïnstitutionaliseerde 

mensenrechtendialoog tussen de EU en 

Cuba; vraagt de EU om zich achter de 

standpunten van het Parlement over 

democratie, universele mensenrechten en 

fundamentele vrijheden zoals vrijheid van 

meningsuiting, vergadering en politieke 

vereniging, en vrijheid van informatie in 

alle vormen te scharen, en zijn mondiale 

beleid ter ondersteuning van 

mensenrechtenactivisten in deze dialoog te 

onderschrijven; moedigt beide partijen aan 

om garanties te creëren voor het werk van 

mensenrechtenactivisten en voor de 

onbeperkte actieve deelname van alle 

actoren uit het maatschappelijk middenveld 

en uit de politieke oppositie aan deze 

dialoog; constateert echter dat de 

mensenrechtendialoog tot dusverre geen 

einde heeft gemaakt aan de willekeurige 

politiek gemotiveerde arrestaties in Cuba 

en dat, volgens de Cubaanse Commissie 

voor Mensenrechten en Nationale 

Verzoening, de repressie daarentegen de 

laatste jaren gedurig toeneemt; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0233/6 

Amendement  6 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en 

Cuba (Resolutie) 

2017/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  12 bis. bepleit vrijheid voor de kerken in 

Cuba om als erkende instellingen 

diaconale en sociale activiteiten te 

ontplooien en hulp te ontvangen van 

kerken in Europa en andere delen van de 

wereld zonder inmenging van de staat; 

Or. en 

 

 


