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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2017 A8-0233/1 

Τροπολογία  1 

Luis de Grandes Pascual 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας 

(Ψήφισμα)  

2017/2036(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KΔ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

εμπάργκο κατά της Κούβας, καθώς και οι 

νόμοι των ΗΠΑ που επιβλήθηκε στη 

χώρα για διάστημα μεγαλύτερο των 50 

ετών και περιλαμβάνουν εξωεδαφικά 

στοιχεία, όπως ο νόμος Helms-Burton, 

εξακολουθούν να εφαρμόζονται παρά την 

εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ 

αμφότερων των χωρών·  λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το γεγονός αυτό συνιστά 

τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξη, 

δημιουργώντας τεράστιες οικονομικές 

απώλειες για το νησί και επηρεάζοντας 

επίσης τις δραστηριότητες των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· 

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη την πάγια 

θέση του που έχει εκφραστεί σε πολλές 

περιπτώσεις, την συμμερίζονται τα 

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και είναι 

αντίθετη στους νόμους εξωεδαφικής 

εφαρμογής διότι βλάπτουν άμεσα τον 

κουβανικό λαό και επηρεάζουν τις 

δραστηριότητες των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων· 

Or. es 
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Τροπολογία  2 

Luis de Grandes Pascual 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας 

(Ψήφισμα)  

2017/2036(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KΕ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη τον 

σημαντικό και εποικοδομητικό ρόλο που 

διαδραματίζει η Κούβα ως 

διαμεσολαβητής στην επίλυση 

συγκρούσεων μεταξύ και εντός διαφόρων 

χωρών, όπως πρόσφατα στην περίπτωση 

της διαπραγμάτευσης και της σύναψης 

της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ της 

κυβέρνησης της Κολομβίας και των 

Επαναστατικών ένοπλων Δυνάμεων της 

Κολομβίας (FARC)· 

διαγράφεται 

Or. es 
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Τροπολογία  3 

Luis de Grandes Pascual 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Σύναψη της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ΕΕ-Κούβας 

(Ψήφισμα)  

2017/2036(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Apartado 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. ζητεί την άρση του οικονομικού 

αποκλεισμού που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην 

Κούβα, καθώς και των σχετικών νόμων 

και μέτρων, ειδικότερα όσων έχουν 

εξωεδαφικές συνέπειες, δεδομένου ότι 

περιορίζουν την οικονομική 

δραστηριότητα της Κούβας και 

εξακολουθούν να έχουν επιπτώσεις στον 

κουβανικό πληθυσμό·  καταδικάζει την 

επιβολή εξωεδαφικών κυρώσεων σε 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που 

συναλλάσσονται με την Κούβα·  

υπογραμμίζει ότι η διαδικασία 

εξομάλυνσης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί 

αν δεν παύσει ο οικονομικός, εμπορικός 

και χρηματοοικονομικός αποκλεισμός, 

όπως ζητείται από τη Γενική Συνέλευση 

του ΟΗΕ από το 1992·   

18. επαναλαμβάνει την πάγια αρχή 

του, την οποία συμμερίζονται τα άλλα 

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και έχει 

κατοχυρωθεί σε πολλές περιπτώσεις, και 

η οποία είναι αντίθετη στους νόμους και 

τα μέτρα με εξωεδαφική εφαρμογή διότι 

βλάπτουν τον λαό της Κούβας και 

επηρεάζουν την ομαλή ανάπτυξη των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· 

Or. es 

 

 


