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Amendamentul  4 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (rezoluție) 

2017/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul M a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ma. întrucât discriminarea religioasă 

rămâne un factor semnificativ în Cuba, în 

special prin hărțuirea, intimidarea și 

defăimarea liderilor și comunităților 

religioase, mai ales a membrilor sau 

susținătorilor opoziției; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

28.6.2017 A8-0233/5 

Amendamentul  5 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (rezoluție) 

2017/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. subliniază importanța includerii 

capitolului consacrat dialogului politic și a 

stabilirii unui dialog instituționalizat 

privind drepturile omului între UE și Cuba; 

invită UE să susțină viziunea Parlamentului 

privind democrația, drepturile universale 

ale omului și libertățile fundamentale, 

precum libertatea de exprimare, de 

întrunire și de asociere politică, precum și 

„politica sa la nivel mondial de susținere a 

apărătorilor drepturilor omului” pe tot 

parcursul acestui dialog; îndeamnă ambele 

părți să ofere garanții pentru activitatea 

apărătorilor drepturilor omului și pentru 

participarea activă și fără restricții la acest 

dialog a întregii societăți civile și a 

actorilor politici ai opoziției; 

7. subliniază importanța includerii 

capitolului consacrat dialogului politic și a 

stabilirii unui dialog instituționalizat 

privind drepturile omului între UE și Cuba; 

invită UE să susțină viziunea Parlamentului 

privind democrația, drepturile universale 

ale omului și libertățile fundamentale, 

precum libertatea de exprimare, de 

întrunire și de asociere politică, precum și 

„politica sa la nivel mondial de susținere a 

apărătorilor drepturilor omului” pe tot 

parcursul acestui dialog; îndeamnă ambele 

părți să ofere garanții pentru activitatea 

apărătorilor drepturilor omului și pentru 

participarea activă și fără restricții la acest 

dialog a întregii societăți civile și a 

actorilor politici ai opoziției; constată, cu 

toate acestea, că dialogul privind 

drepturile omului nu a pus capăt încă 

detențiilor arbitrare și motivate politic din 

Cuba și că, dimpotrivă, potrivit Comisiei 

cubaneze pentru drepturile omului și 

reconciliere națională, în ultimii ani au 

existat din ce în ce mai multe represiuni; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0233/6 

Amendamentul  6 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (rezoluție) 

2017/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  12a. solicită ca bisericilor din Cuba să 

li se acorde libertate, astfel încât, în 

calitate de instituții recunoscute, acestea 

să poată desfășura activități de asistență 

socială și să primească ajutor din partea 

bisericilor din Europa și din alte părți ale 

lumii, fără amestecul statului; 

Or. en 

 

 


