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27.6.2017 A8-0233/1 

Tarkistus  1 

Luis de Grandes Pascual 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen 

tekeminen 

(päätöslauselma)  

2017/2036(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan X kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

X. toteaa, että edellä mainittu Kuuban 

kauppasaarto sekä Yhdysvaltojen lait, 

jotka sisältävät ekstraterritoriaalisia 

elementtejä, kuten Helms-Burtonin laki, 

ovat yhä voimassa huolimatta maiden 

välisestä suhteiden normalisoinnista; 

toteaa, että nämä muodostavat 

taloudellisen kehityksen esteen, tuottavat 

huomattavia taloudellisia tappioita 

saarivaltiolle ja vaikuttavat myös 

eurooppalaisten yritysten toimintaan 

maassa; 

X. toteaa perinteisen, useissa 

yhteyksissä esitetyn ja unionin 

toimielimille yhteisen kantansa mukaisesti 

vastustavansa lakeja, jotka sisältävät 

ekstraterritoriaalisia elementtejä, koska ne 

vahingoittavat suoraan Kuuban kansaa ja 

vaikuttavat eurooppalaisten yritysten 

toimintaan; 

Or. es 
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Tarkistus  2 

Luis de Grandes Pascual 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen 

tekeminen 

(päätöslauselma)  

2017/2036(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Y kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Y. ottaa huomioon Kuuban 

merkittävän rakentavan roolin välittäjänä 

maiden välisten ja maiden sisäisten 

konfliktien ratkaisemiseksi, kuten 

Kolumbian hallituksen ja Kolumbian 

vallankumouksellisten sotajoukkojen 

(FARC) viimeaikaisissa 

rauhansopimusneuvotteluissa ja 

sopimuksen tekemisessä; 

Poistetaan. 

Or. es 
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Tarkistus  3 

Luis de Grandes Pascual 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan EU:n ja Kuuban välisen sopimuksen 

tekeminen 

(päätöslauselma)  

2017/2036(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. pyytää lopettamaan Yhdysvaltojen 

asettaman Kuuban taloussaarron ja 

kumoamaan siihen liittyvät yksipuoliset 

lait ja toimenpiteet, erityisesti ne, joilla on 

ekstraterritoriaalisia vaikutuksia, sillä ne 

rajoittavat Kuuban taloudellista toimintaa 

ja niistä aiheutuu edelleen laajamittaisia 

vaikutuksia Kuuban kansalaisille; 

tuomitsee eurooppalaisille yrityksille 

kaupankäynnistä Kuuban kanssa 

määrätyt ekstraterritoriaaliset 

seuraamukset; korostaa, että 

normalisoimisprosessia ei voida toteuttaa 

ennen kuin talous-, kauppa- ja 

rahoitussaarto lopetetaan, kuten YK:n 

yleiskokous on vaatinut vuodesta 1992; 

18. toistaa perinteisen, unionin 

muiden toimielinten kanssa yhteisen ja 

useissa yhteyksissä hyväksytyn 

doktriininsa, jonka mukaisesti 

parlamentti vastustaa lakeja ja 

toimenpiteitä, joilla on ekstraterritoriaalisia 

vaikutuksia, koska ne vahingoittavat 

Kuuban kansaa ja vaikuttavat 

eurooppalaisten yritysten normaaliin 

kehitykseen; 

Or. es 

 

 


