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Raport A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine (resolutsioon) 

2017/2036(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus M a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  M a. arvestades, et usuline 

diskrimineerimine on Kuubas jätkuvalt 

oluline asjaolu, eriti usujuhtide ja -

kogukondade ahistamine, hirmutamine ja 

laimamine ning eelkõige nende puhul, kes 

on seotud opositsiooniga või on 

opositsiooni liikmed; 

Or. en 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

28.6.2017 A8-0233/5 

Muudatusettepanek  5 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0233/2017 

Elena Valenciano 
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2017/2036(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. toonitab, kui oluline on poliitilise 

dialoogi peatüki lisamine ning ELi ja 

Kuuba vahelise institutsionaliseeritud 

inimõigustealase dialoogi alustamine; 

nõuab, et EL toetaks parlamendi seisukohti 

demokraatia, universaalsete inimõiguste ja 

põhivabaduste, nagu sõna-, kogunemis- ja 

poliitilise ühinemise vabaduse ja 

teabevabaduse kohta kõigis selle vormides, 

ning parlamendi ülemaailmset inimõiguste 

kaitsjate toetamise poliitikat kogu selle 

dialoogi vältel; soovitab mõlemal 

lepinguosalisel kehtestada tagatised 

inimõiguste kaitsjate tööks ning kogu 

kodanikuühiskonna ja opositsiooni 

poliitiliste jõudude aktiivseks osalemiseks 

selles dialoogis ilma piiranguteta; 

7. toonitab, kui oluline on poliitilise 

dialoogi peatüki lisamine ning ELi ja 

Kuuba vahelise institutsionaliseeritud 

inimõigustealase dialoogi alustamine; 

nõuab, et EL toetaks parlamendi seisukohti 

demokraatia, universaalsete inimõiguste ja 

põhivabaduste, nagu sõna-, kogunemis- ja 

poliitilise ühinemise vabaduse ja 

teabevabaduse kohta kõigis selle vormides, 

ning parlamendi ülemaailmset inimõiguste 

kaitsjate toetamise poliitikat kogu selle 

dialoogi vältel; soovitab mõlemal 

lepinguosalisel kehtestada tagatised 

inimõiguste kaitsjate tööks ning kogu 

kodanikuühiskonna ja opositsiooni 

poliitiliste jõudude aktiivseks osalemiseks 

selles dialoogis ilma piiranguteta; märgib 

siiski, et inimõigustealane dialoog ei ole 

praeguseks teinud Kuubas lõppu 

omavolilistele poliitiliselt motiveeritud 

kinnipidamistele, vaid vastupidi – Kuuba 

inimõiguste ja rahvusliku leppimise 

komisjoni andmetel on viimastel aastatel 

toimunud üha enam rünnakuid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  12 a. nõuab, et Kuuba kirikutele 

tagataks vabadus, et neil oleks 

tunnustatud institutsioonina võimalik viia 

ellu sotsiaalhoolekandega seotud tegevust 

ning saada abi Euroopa ja muude 

maailmajagude kirikutelt, ilma et riik 

neile takistusi teeks; 

Or. en 

 

 


