
 

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

MT Magħquda fid-diversità MT 

28.6.2017 A8-0233/4 

Emenda  4 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0233/2017 

Elena Valenciano 
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2017/2036(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ma (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ma. billi d-diskriminazzjoni reliġjuża 

tibqa' fattur sinifikanti f'Kuba, b'mod 

partikolari f'dak li jikkonċerna l-fastidju, 

l-intimidazzjoni u d-diffamazzjoni fil-

konfront tal-mexxejja u l-komunitajiet 

reliġjużi, speċjalment dawk involuti fl-

oppożizzjoni jew li huma membri tagħha; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 7 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

7. Jenfasizza r-rilevanza tal-inklużjoni 

tal-kapitolu dwar id-djalogu politiku u t-

twaqqif ta' djalogu istituzzjonalizzat dwar 

id-drittijiet tal-bniedem bejn l-UE u Kuba; 

jitlob li l-UE tapprova l-fehmiet tal-

Parlament dwar id-demokrazija, id-drittijiet 

universali tal-bniedem u l-libertajiet 

fundamentali bħal-libertà tal-espressjoni, 

tal-assemblea u tal-assoċjazzjoni politika, 

il-libertà ta' informazzjoni fil-forom kollha 

tagħha, kif ukoll il-politika globali tagħha 

ta' appoġġ għad-difensuri tad-drittijiet tal-

bniedem matul dan id-djalogu; iħeġġeġ liż-

żewġ partijiet biex, f'dan id-djalogu, 

jistabbilixxu garanziji għax-xogħol tad-

difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u għall-

parteċipazzjoni attiva tal-atturi kollha tas-

soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni politika, 

mingħajr restrizzjonijiet; 

7. Jenfasizza r-rilevanza tal-inklużjoni 

tal-kapitolu dwar id-djalogu politiku u t-

twaqqif ta' djalogu istituzzjonalizzat dwar 

id-drittijiet tal-bniedem bejn l-UE u Kuba; 

jitlob li l-UE tapprova l-fehmiet tal-

Parlament dwar id-demokrazija, id-drittijiet 

universali tal-bniedem u l-libertajiet 

fundamentali bħal-libertà tal-espressjoni, 

tal-assemblea u tal-assoċjazzjoni politika, 

il-libertà ta' informazzjoni fil-forom kollha 

tagħha, kif ukoll il-politika globali tagħha 

ta' appoġġ għad-difensuri tad-drittijiet tal-

bniedem matul dan id-djalogu; iħeġġeġ liż-

żewġ partijiet biex, f'dan id-djalogu, 

jistabbilixxu garanziji għax-xogħol tad-

difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u għall-

parteċipazzjoni attiva tal-atturi kollha tas-

soċjetà ċivili u tal-oppożizzjoni politika, 

mingħajr restrizzjonijiet; jinnota, 

madankollu, li d-djalogu dwar id-drittijiet 

tal-bniedem s'issa ma temmx id-

detenzjonijiet arbitrarji b'motivazzjoni 

politika f'Kuba u li, għall-kuntrarju, skont 

il-Kummissjoni Kubana għad-Drittijiet 

tal-Bniedem u r-Rikonċiljazzjoni 

Nazzjonali, kien hemm aktar u aktar 

episodji ta' repressjoni vjolenti f'dawn l-

aħħar snin; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 12a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  12a. Jitlob li l-knejjes f'Kuba jingħataw 

il-libertà tagħhom b'tali mod li, bħala 

istituzzjonijiet rikonoxxuti, ikunu jistgħu 

jiżviluppaw attivitajiet ta' benessri soċjali 

u jirċievu assistenza minn knejjes fl-

Ewropa u partijiet oħra tad-dinja 

mingħajr indħil min-naħa tal-istat; 

Or. en 

 

 


