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Изменение  1 

Луис де Грандес Паскуал 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0233/2017 

Елена Валенсиано 

Сключване на споразумението за политически диалог и сътрудничество между ЕС и 

Куба 

(Резолюция)  

2017/2036(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ч 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ч. като има предвид, че 

горепосоченото ембарго срещу Куба, 

както и законите на САЩ, прилагани 

срещу страната в продължение на 

повече от 50 години и съдържащи 

елементи на извънтериториалност, 

като например закона Хелмс -

 Бъртън, продължават да 

съществуват въпреки 

нормализирането на отношенията 

между двете държави; като има 

предвид, че те представляват пречка 

за икономическото развитие, като 

създават големи икономически загуби 

за острова и също така засягат 

дейностите на европейските 

предприятия там; 

Ч. като има предвид 

традиционната си позиция, 

изразявана в редица случаи и 

споделяна в рамките на европейските 

институции, с която се обявява 

против законите с извънтериториално 

приложение, които са пряко в ущърб 

на кубинското население и засягат 

дейностите на европейските 

предприятия;   

Or. es 
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Изменение  2 

Луис де Грандес Паскуал 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0233/2017 

Елена Валенсиано 

Сключване на споразумението за политически диалог и сътрудничество между ЕС и 

Куба 

(Резолюция)  

2017/2036(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ш 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ш. като има предвид, че Куба е 

изиграла важна и конструктивна 

роля като посредник при 

разрешаването на конфликти между 

отделни държави, както и при 

вътрешнодържавни конфликти, 

какъвто беше неотдавнашният 

случай с договарянето и сключването 

на мирно споразумение между 

правителството на Колумбия и 

Революционните въоръжени сили на 

Колумбия (ФАРК); 

заличава се 

Or. es 
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Изменение  3 

Луис де Грандес Паскуал 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0233/2017 

Елена Валенсиано 

Сключване на споразумението за политически диалог и сътрудничество между ЕС и 

Куба 

(Резолюция)  

2017/2036(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. призовава за вдигането на 

икономическата блокада на острова, 

наложена от САЩ, и на 

съпътстващите я закони и 

едностранни мерки, по-специално 

тези с извънтериториално действие, 

тъй като те ограничават 

икономическата дейност на Куба и 

продължават да имат мащабно 

въздействие върху населението на 

Куба; осъжда налагането на 

извънтериториални санкции на 
европейски дружества поради това, че 

търгуват с Куба; подчертава, че 

процесът на нормализиране не може 

да продължи, докато 

икономическата, търговската и 

финансовата блокада не бъдат 

премахнати, както иска Общото 

събрание на ООН от 1992 г. насам;  

18. отново изразява своята 

традиционна позиция, споделяна от 

другите европейски институции и 

възприемана в редица случаи, на 

противопоставяне срещу законите и 

мерките с извънтериториално 

действие, тъй като са в ущърб на 

населението на Куба и засягат 

нормалното развитие на 

европейските дружества; 

Or. es 

 

 


