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28.6.2017 A8-0233/4 

Módosítás  4 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

A politikai párbeszédről és együttműködésről szóló EU–Kuba-megállapodás megkötése 

(állásfoglalás) 

2017/2036(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

M a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ma. mivel a valláson alapuló 

megkülönböztetés továbbra is jelentős 

tényező Kubában, amely különösen a 

vallási vezetők és közösségek, nevezetesen 

az ellenzéki mozgalomban részt vevő vagy 

az ellenzék tagjaival kapcsolatban állók 

zaklatásában, megfélemlítésében és 

rágalmazásában nyilvánul meg; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0233/5 

Módosítás  5 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

A politikai párbeszédről és együttműködésről szóló EU–Kuba-megállapodás megkötése 

(állásfoglalás) 

2017/2036(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. hangsúlyozza a politikai 

párbeszédre vonatkozó fejezet 

beillesztésének és az EU és Kuba közötti 

intézményesített emberi jogi párbeszéd 

létrehozásának fontosságát; felhívja az EU-

t, hogy támogassa a Parlament a 

demokráciával, az egyetemes emberi 

jogokkal és alapvető szabadságokkal – így 

a véleménynyilvánítás, a gyülekezés és a 

politikai egyesülés szabadságával, az 

információszabadsággal és annak 

valamennyi formájával – kapcsolatos 

nézeteit, valamint e párbeszéd révén az 

„egész világra kiterjedő, az emberi jogok 

védelmezői támogatására irányuló 

politikáját”; mindkét felet ösztönzi, hogy 

biztosítsanak garanciákat az emberijog-

védők munkájához és korlátozások nélkül 

valamennyi civil társadalmi szereplő és 

ellenzéki politikai szereplő e párbeszédben 

való aktív részvételéhez; 

7. hangsúlyozza a politikai 

párbeszédre vonatkozó fejezet 

beillesztésének és az EU és Kuba közötti 

intézményesített emberi jogi párbeszéd 

létrehozásának fontosságát; felhívja az EU-

t, hogy támogassa a Parlament a 

demokráciával, az egyetemes emberi 

jogokkal és alapvető szabadságokkal – így 

a véleménynyilvánítás, a gyülekezés és a 

politikai egyesülés szabadságával, az 

információszabadsággal és annak 

valamennyi formájával – kapcsolatos 

nézeteit, valamint e párbeszéd révén az 

„egész világra kiterjedő, az emberi jogok 

védelmezői támogatására irányuló 

politikáját”; mindkét felet ösztönzi, hogy 

biztosítsanak garanciákat az emberijog-

védők munkájához és korlátozások nélkül 

valamennyi civil társadalmi szereplő és 

ellenzéki politikai szereplő e párbeszédben 

való aktív részvételéhez; azonban 

megállapítja, hogy ez idáig az emberi jogi 

párbeszéd nem vetett véget az önkényes és 

politikai indíttatású letartóztatásoknak 

Kubában, éppen ellenkezőleg, a Kubai 

Emberi Jogok és Nemzeti Megbékélés 

Bizottsága szerint az elmúlt években egyre 

több rendőrségi fellépésre került sor; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0233/6 

Módosítás  6 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

A politikai párbeszédről és együttműködésről szóló EU–Kuba-megállapodás megkötése 

(állásfoglalás) 

2017/2036(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

12 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  12a. kéri a kubai egyházak 

szabadságának fejlesztését, hogy elismert 

intézményekként való szociális jóléti 

tevékenységeket hajthassanak végre és 

állami beavatkozás nélkül támogatást 

kaphassanak európai és a világ egyéb 

részein működő egyházaktól; 

Or. en 

 

 


