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28.6.2017 A8-0233/4 

Ändringsförslag  4 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (resolution) 

2017/2036(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Ma (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ma. Religiös diskriminering utgör 

fortfarande en betydande faktor i Kuba, 

särskilt i samband med trakasserier, 

hotelser och förtal av religiösa ledare och 

samfund, i synnerhet sådana som är 

delaktiga i eller medlemmar av 

oppositionsrörelsen. 

Or. en 
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 A8-0233/5 

Ändringsförslag  5 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (resolution) 

2017/2036(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet understryker 

vikten av att avtalet innehåller ett kapitel 

om politisk dialog och av att det har 

upprättats en institutionaliserad 

människorättsdialog mellan EU och Kuba. 

EU uppmanas att stödja parlamentets 

åsikter om demokrati, allmänna mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter – 

såsom yttrandefrihet, mötesfrihet och 

politisk föreningsfrihet, informationsfrihet 

i alla dess former – samt unionens 

”politiska stöd för människorättsförsvarare 

runtom i världen” under hela denna dialog. 

Parlamentet uppmuntrar båda parterna att 

införa garantier för 

människorättsförsvararnas arbete och för 

att alla aktörer i det civila samhället och 

inom den politiska oppositionen, utan 

begränsningar, ska kunna delta aktivt i 

denna dialog. 

7. Europaparlamentet understryker 

vikten av att avtalet innehåller ett kapitel 

om politisk dialog och av att det har 

upprättats en institutionaliserad 

människorättsdialog mellan EU och Kuba. 

EU uppmanas att stödja parlamentets 

åsikter om demokrati, allmänna mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter – 

såsom yttrandefrihet, mötesfrihet och 

politisk föreningsfrihet, informationsfrihet 

i alla dess former – samt unionens 

”politiska stöd för människorättsförsvarare 

runtom i världen” under hela denna dialog. 

Parlamentet uppmuntrar båda parterna att 

införa garantier för 

människorättsförsvararnas arbete och för 

att alla aktörer i det civila samhället och 

inom den politiska oppositionen, utan 

begränsningar, ska kunna delta aktivt i 

denna dialog. Människorättsdialogen har 

hittills inte fått slut på de godtyckliga 

politiskt motiverade frihetsberövanden i 

Cuba. I stället har det enligt uppgifter 

från den kubanska kommissionen för 

mänskliga rättigheter och nationell 

försoning skett allt fler tillslag under de 

senaste åren. 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0233/6 

Ändringsförslag  6 

Bas Belder, Anders Primdahl Vistisen 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (resolution) 

2017/2036(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 12a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  12a. Europaparlamentet ser gärna att 

kyrkorna i Kuba ska få sin frihet så att de, 

såsom erkända organisationer, kan 

bedriva social verksamhet och ta emot 

stöd från kyrkor i Europa och andra 

världsdelar utan statlig inblandning. 

Or. en 

 

 


