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27.6.2017 A8-0233/1 

Pozměňovací návrh  1 

Luis de Grandes Pascual 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou (usnesení) 

2017/2036(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění X 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

X. vzhledem k tomu, že uvedené 

embargo vůči Kubě, stejně jako zákony 

Spojených států vůči této zemi, které byly 

přijaty před více než 50 lety a obsahují 

prvky exteritoriality, jako je např. Helms-

Burtonův zákon, nadále platí, a to 

navzdory normalizaci vztahů mezi oběma 

zeměmi; vzhledem k tomu, že představují 

překážku hospodářského rozvoje, neboť 

ostrovu způsobují velké hospodářské 

ztráty, a mají dopad i na činnost 

evropských podniků na ostrově; 

X. vzhledem ke svému tradičnímu 

postoji projevenému při četných 

příležitostech a sdílenému uvnitř 

evropských orgánů, jenž odporuje 

zákonům o exteritorialitě v rozsahu, 

v jakém přímo škodí kubánskému 

obyvatelstvu a dopadají na činnosti 

evropských podniků; 

Or. es 
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27.6.2017 A8-0233/2 

Pozměňovací návrh  2 

Luis de Grandes Pascual 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou (usnesení) 

2017/2036(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Y 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Y. vzhledem k tomu, že Kuba sehrála 

důležitou a konstruktivní úlohu 

prostředníka při řešení konfliktů mezi 

zeměmi a v rámci zemí, jak tomu bylo 

nedávno v případě jednání o mírové 

dohodě mezi kolumbijskou vládou 

a skupinou Revolučních ozbrojených sil 

Kolumbie a následného uzavření této 

dohody; 

vypouští se 

Or. es 
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27.6.2017 A8-0233/3 

Pozměňovací návrh  3 

Luis de Grandes Pascual 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou (usnesení) 

2017/2036(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vyzývá k ukončení hospodářské 

blokády Kuby ze strany Spojených států 

a ke zrušení zákonů a jednostranných 

opatření, které blokádu doprovázejí, 

zejména zákonů a opatření 

s exteritoriálními dopady, protože omezují 

hospodářskou činnost Kuby a mají 

i nadále rozsáhlý dopad na kubánské 

obyvatelstvo; odsuzuje ukládání 

exteritoriálních sankcí vůči evropským 

podnikům kvůli obchodování s Kubou; 

zdůrazňuje, že proces normalizace 

nemůže pokračovat, dokud nebude 

ukončena hospodářská, obchodní 

a finanční blokáda, jak to už od roku 1992 

požaduje Valné shromáždění OSN;  

18. opětovně zmiňuje svou tradiční 

doktrínu, kterou sdílí další evropské 

orgány, která byla schválena při četných 

příležitostech a podle které se staví proti 

zákonům a opatřením s exteritoriálním 

účinkem v rozsahu, v jakém škodí 

kubánskému obyvatelstvu a dopadají na 

běžný rozvoj evropských podniků; 

Or. es 

 

 


