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28.6.2017 A8-0233/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (uznesenie) 

2017/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ma. keďže náboženská diskriminácia 

je na Kube naďalej významným faktorom, 

a to najmä pokiaľ ide o obťažovanie, 

zastrašovanie a hanobenie náboženských 

vodcov a spoločenstiev, predovšetkým 

tých, ktorí sú súčasťou alebo členmi 

opozície; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0233/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (uznesenie) 

2017/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. vyzdvihuje význam zahrnutia 

kapitoly o politickom dialógu a zavedenia 

inštitucionalizovaného dialógu o ľudských 

právach medzi EÚ a Kubou; vyzýva EÚ, 

aby podporila názory Parlamentu na 

demokraciu, všeobecné ľudské práva a 

základné slobody, ako je sloboda 

vyjadrovania, zhromažďovania a 

politického združovania, sloboda 

informácií vo všetkých formách, ako aj 

jeho „celosvetovú politiku podpory 

ochrancom ľudských práv“ 

prostredníctvom tohto dialógu; nabáda obe 

strany, aby podporovali prácu obhajcov 

ľudských práv a zaručili aktívne zapojenie 

subjektov občianskej spoločnosti a 

politickej opozície do tohto dialógu, a to 

bez obmedzovania; 

7. vyzdvihuje význam zahrnutia 

kapitoly o politickom dialógu a zavedenia 

inštitucionalizovaného dialógu o ľudských 

právach medzi EÚ a Kubou; vyzýva EÚ, 

aby podporila názory Parlamentu na 

demokraciu, všeobecné ľudské práva a 

základné slobody, ako je sloboda 

vyjadrovania, zhromažďovania a 

politického združovania, sloboda 

informácií vo všetkých formách, ako aj 

jeho „celosvetovú politiku podpory 

ochrancom ľudských práv“ 

prostredníctvom tohto dialógu; nabáda obe 

strany, aby podporovali prácu obhajcov 

ľudských práv a zaručili aktívne zapojenie 

subjektov občianskej spoločnosti a 

politickej opozície do tohto dialógu, a to 

bez obmedzovania; konštatuje však, že 

dialóg o ľudských právach do dnešného 

dňa neukončil svojvoľné a politicky 

motivované zadržiavanie osôb na Kube a 

že podľa kubánskej Komisie pre ľudské 

práva a národné zmierenie počet tvrdých 

zásahov za uplynulé roky práve naopak 

stúpal; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0233/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Uzavretie Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou (uznesenie) 

2017/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  12a. vyzýva, aby sa cirkvám na Kube 

poskytla sloboda tak, aby sa mohli ako 

uznané inštitúcie venovať činnosti 

v oblasti sociálnej pomoci a prijímať 

pomoc od cirkví v Európe a ostatných 

častiach sveta bez zasahovania štátu; 

Or. en 

 

 


