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28.6.2017 A8-0233/4 

Predlog spremembe  4 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (resolucija) 

2017/2036(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava M a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ma. ker je verska diskriminacija na 

Kubi še vedno pomemben dejavnik, zlasti 

nadlegovanje, ustrahovanje in žaljenje 

verskih voditeljev in skupnosti, predvsem 

tistih, ki sodelujejo z opozicijo ali so njeni 

člani; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0233/5 

Predlog spremembe  5 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (resolucija) 

2017/2036(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da sta pomembni 

vključitev poglavja o političnem dialogu in 

vzpostavitev institucionaliziranega dialoga 

med EU in Kubo o človekovih pravicah; 

poziva EU, naj v tem dialogu ves čas 

podpira stališča Parlamenta do 

demokracije, univerzalnih človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin, kot so 

svoboda izražanja, združevanja in 

političnega povezovanja in svoboda 

obveščanja v vseh njenih oblikah, ter 

njegovo „politiko podpiranja zagovornikov 

človekovih pravic po vsem svetu“; obe 

strani spodbuja, naj v tem dialogu 

vzpostavita jamstva za delo zagovornikov 

človekovih pravic in aktivno udeležbo 

celotne civilne družbe ter političnih 

akterjev opozicije brez omejitev; 

7. poudarja, da sta pomembni 

vključitev poglavja o političnem dialogu in 

vzpostavitev institucionaliziranega dialoga 

med EU in Kubo o človekovih pravicah; 

poziva EU, naj v tem dialogu ves čas 

podpira stališča Parlamenta do 

demokracije, univerzalnih človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin, kot so 

svoboda izražanja, združevanja in 

političnega povezovanja in svoboda 

obveščanja v vseh njenih oblikah, ter 

njegovo „politiko podpiranja zagovornikov 

človekovih pravic po vsem svetu“; obe 

strani spodbuja, naj v tem dialogu 

vzpostavita jamstva za delo zagovornikov 

človekovih pravic in aktivno udeležbo 

celotne civilne družbe ter političnih 

akterjev opozicije brez omejitev; ugotavlja 

pa, da se z dialogom o človekovih 

pravicah samovoljna politično motivirana 

pridržanja na Kubi doslej še niso končala, 

temveč je – prav nasprotno – po podatkih 

kubanske komisije za človekove pravice in 

narodno spravo zatiranje v zadnjih letih 

čedalje pogostejše;  

Or. en 
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28.6.2017 A8-0233/6 

Predlog spremembe  6 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (resolucija) 

2017/2036(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  12a. poziva, naj se cerkvam na Kubi 

zagotovi svobodno delovanje, da bodo 

lahko kot priznane institucije razvile 

dejavnosti socialnega varstva ter brez 

vmešavanja države prejemale pomoč 

cerkev iz Evrope in drugih delov sveta; 

Or. en 

 

 

 


