
1057316.BG PE 555.624 

Въпрос с искане за писмен отговор E-005697/2015 

Съвета 
Член 130 от Правилника за дейността 

Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), Miguel Viegas (GUE/NGL), Andrejs 

Mamikins (S&D), Bart Staes (Verts/ALE), Georgi Pirinski (S&D), Konstantinos Papadakis (NI), 

Sotirios Zarianopoulos (NI), Rina Ronja Kari (GUE/NGL), Ángela Vallina (GUE/NGL), Lidia Senra 

Rodríguez (GUE/NGL), Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Gabriele Zimmer (GUE/NGL), 

Eleonora Forenza (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), 

Marisa Matias (GUE/NGL), Miloslav Ransdorf (GUE/NGL), Stefan Eck (GUE/NGL), Jiří Maštálka 

(GUE/NGL), Helmut Scholz (GUE/NGL), Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), Paloma López Bermejo 

(GUE/NGL), Liadh Ní Riada (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Lynn Boylan (GUE/NGL), 

Martina Anderson (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Fabio De Masi (GUE/NGL), 

Kateřina Konečná (GUE/NGL), Sabine Lösing (GUE/NGL) и Javier Couso Permuy (GUE/NGL) 

Относно: Отмяна на Общата позиция относно Куба 

Европейският съюз, неговите държави членки и Куба започнаха преговори за сключване на 
Споразумение за политически диалог и сътрудничество. И двете страни оценяват положително 
тази стъпка, както и преговорните кръгове, които бяха проведени. Успехът на това 
споразумение може да сложи край на политиката на вмешателство на ЕС във вътрешните 
работи на Куба. Надеждата е, че диалогът ще се провежда на взаимна основа на 
сътрудничество и ще има безусловен и недискриминаторен характер съгласно решението от 
2008 г. Всъщност такава би следвало да бъде позицията на ЕС и неговите държави членки във 
всички преговори със суверенни държави, като се зачита самоопределянето на техните народи, 
международното право и Хартата на ООН. Общата позиция на ЕС относно Куба, приета през 
1996 г., продължава да бъде пречка пред нормализирането на отношенията между ЕС и Куба, 
която задържа напредъка на преговорите. Общата позиция нарушава принципа на ненамеса 
във вътрешните работи на държавите и по същество е безсмислена, предвид това че 
отделните държави членки са установили двустранни отношения с Куба.  

Съветът не счита ли, че приемането на политика, основаваща се на равенство, без 
предварителни условия и дискриминация в рамките на процедурата за преговори, изисква 
незабавно отменяне на Общата позиция относно Куба? 


