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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

28.6.2017 A8-0233/4 

Τροπολογία  4 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Ψήφισμα) 

2017/2036(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

θρησκευτικές διακρίσεις εξακολουθούν 

να αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην 

Κούβα, ιδίως με τη μορφή 

παρενοχλήσεων, εκφοβισμού και 

συκοφαντικής δυσφήμισης των 

χριστιανών θρησκευτικών ηγετών και 

κοινοτήτων, κυρίως όσων σχετίζονται με 

ή ανήκουν στην αντιπολίτευση· 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0233/5 

Τροπολογία  5 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Ψήφισμα) 

2017/2036(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. τονίζει τη σημασία της 

ενσωμάτωσης του κεφαλαίου για τον 

πολιτικό διάλογο και της έναρξης 

θεσμοθετημένου διαλόγου ΕΕ-Κούβας για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ 

να ενστερνισθεί, στο πλαίσιο του διαλόγου 

αυτού, τις απόψεις του Κοινοβουλίου για 

τη δημοκρατία, τα οικουμενικά ανθρώπινα 

δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, 

όπως η ελευθερία της έκφρασης, η 

ελευθερία του συνέρχεσθαι και του 

συνεταιρίζεσθαι για πολιτικούς σκοπούς, η 

ελευθερία της πληροφόρησης σε όλες της 

τις μορφές, καθώς και την «πολιτική της 

ΕΕ ανά τον κόσμο υπέρ των υπερασπιστών 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»· προτρέπει 

αμφότερα τα δύο μέρη να παράσχουν 

εγγυήσεις για το έργο των υπερασπιστών 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την 

ενεργό συμμετοχή των φορέων της 

κοινωνίας των πολιτών και της 

αντιπολίτευσης, χωρίς περιορισμούς, στον 

εν λόγω διάλογο· 

7. τονίζει τη σημασία της 

ενσωμάτωσης του κεφαλαίου για τον 

πολιτικό διάλογο και της έναρξης 

θεσμοθετημένου διαλόγου ΕΕ-Κούβας για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ 

να ενστερνισθεί, στο πλαίσιο του διαλόγου 

αυτού, τις απόψεις του Κοινοβουλίου για 

τη δημοκρατία, τα οικουμενικά ανθρώπινα 

δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, 

όπως η ελευθερία της έκφρασης, η 

ελευθερία του συνέρχεσθαι και του 

συνεταιρίζεσθαι για πολιτικούς σκοπούς, η 

ελευθερία της πληροφόρησης σε όλες της 

τις μορφές, καθώς και την «πολιτική της 

ΕΕ ανά τον κόσμο υπέρ των υπερασπιστών 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»· προτρέπει 

αμφότερα τα δύο μέρη να παράσχουν 

εγγυήσεις για το έργο των υπερασπιστών 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την 

ενεργό συμμετοχή των φορέων της 

κοινωνίας των πολιτών και της 

αντιπολίτευσης, χωρίς περιορισμούς, στον 

εν λόγω διάλογο· διαπιστώνει ότι μέχρι 

στιγμής ο διάλογος για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα δεν έχει θέσει τέλος στις 

αυθαίρετες συλλήψεις για πολιτικούς 

λόγους στην Κούβα και ότι, αντιθέτως, 

σύμφωνα με τα δεδομένα της Κουβανικής 

Επιτροπής για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα και την Εθνική Συμφιλίωση, 

τα τελευταία χρόνια η καταπίεση 
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εξακολουθεί να παρουσιάζει αύξηση· 

Or. en 



 

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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

28.6.2017 A8-0233/6 

Τροπολογία  6 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (Ψήφισμα) 

2017/2036(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  12α. ζητεί ελευθερία για τις εκκλησίες 

στην Κούβα ώστε να αποκτήσουν ρόλο 

ως αναγνωρισμένα ιδρύματα άσκησης 

διακονικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων και να λάβουν ενίσχυση 

από άλλες, ευρωπαϊκές και μη εκκλησίες, 

χωρίς κρατική παρέμβαση · 

Or. en 

 

 


