
 

AM\1129545CS.docx  PE605.562v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

28.6.2017 A8-0233/4 

Pozměňovací návrh  4 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou (usnesení) 

2017/2036(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ma. vzhledem k tomu, že náboženská 

diskriminace zůstává na Kubě 

významným faktorem, zejména pokud jde 

o pronásledování, zastrašování a 

očerňování křesťanských náboženských 

vůdců a obcí a zejména těch, kdo se 

podílejí na obraně lidských práv nebo jsou 

s obránci lidských práv ve spojení; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0233/5 

Pozměňovací návrh  5 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou (usnesení) 

2017/2036(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje význam zahrnutí 

kapitoly o politickém dialogu a zavedení 

institucionalizovaného dialogu o lidských 

právech mezi EU a Kubou; vyzývá EU, 

aby v rámci tohoto dialogu podpořila 

postoj Parlamentu, pokud jde o demokracii, 

všeobecná lidská práva a základní 

svobody, jako je svoboda projevu, svoboda 

shromažďování a politického sdružování a 

svoboda informací ve všech formách, i 

jeho „celosvětovou politiku na podporu 

obránců lidských práv“; vybízí obě strany, 

aby stanovily záruky pro práci obránců 

lidských práv a pro aktivní zapojení všech 

subjektů občanské společnosti a politické 

opozice do tohoto dialogu, a to bez 

omezení; 

7. zdůrazňuje význam zahrnutí 

kapitoly o politickém dialogu a zavedení 

institucionalizovaného dialogu o lidských 

právech mezi EU a Kubou; vyzývá EU, 

aby v rámci tohoto dialogu podpořila 

postoj Parlamentu, pokud jde o demokracii, 

všeobecná lidská práva a základní 

svobody, jako je svoboda projevu, svoboda 

shromažďování a politického sdružování a 

svoboda informací ve všech formách, i 

jeho „celosvětovou politiku na podporu 

obránců lidských práv“; vybízí obě strany, 

aby stanovily záruky pro práci obránců 

lidských práv a pro aktivní zapojení všech 

subjektů občanské společnosti a politické 

opozice do tohoto dialogu, a to bez 

omezení; konstatuje však, že dialog o 

lidských právech dosud neukončil 

politicky motivované zadržování osob na 

Kubě a že podle informací Kubánské 

komise pro lidská práva a národní 

usmíření se v posledních letech naopak 

počet tvrdých zákroků zvyšuje; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0233/6 

Pozměňovací návrh  6 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou (usnesení) 

2017/2036(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  12a. požaduje, aby byla církvím na 

Kubě poskytnuta svoboda tak, aby měly 

jako uznané instituce možnost provozovat 

činnosti v oblasti sociální pomoci a 

získávat pomoc od církví v Evropě a z 

dalších částí světa, aniž by stát do těchto 

činností zasahoval; 

Or. en 

 

 


