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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.6.2017 A8-0233/1 

Muudatusettepanek  1 

Luis de Grandes Pascual 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine  

(resolutsioon)  

2017/2036(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus X 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

X. arvestades, et eelnimetatud Kuuba-

vastane embargo, samuti Ameerika 

Ühendriikide poolt Kuuba suhtes juba üle 

50 aasta kehtestatud õigusaktid, mis 

sisaldavad eksterritoriaalsuse elemente – 

näiteks Helms-Burtoni akt, püsivad 

hoolimata nende kahe riigi vaheliste 

suhete normaliseerimisest; arvestades, et 

need takistavad majanduslikku arengut, 

mis põhjustab tohutut majanduslikku 

kahju saarele ja mõjutab ka seal 

tegutsevaid Euroopa ettevõtjaid; 

X. arvestades oma kauaaegset 

seisukohta, mida on korduvalt 

väljendatud ja mida jagavad ka teised 

Euroopa institutsioonid, on vastu 

ekstraterritoriaalsetele õigusaktidele, 

kuna need on otseselt kahjulikud Kuuba 

elanikkonnale ning mõjutavad Euroopa 

ettevõtjate tegevust; 

Or. es 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

27.6.2017 A8-0233/2 

Muudatusettepanek  2 

Luis de Grandes Pascual 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine 

(resolutsioon)  

2017/2036(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus Y 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Y. arvestades, et Kuubal on olnud 

oluline ja konstruktiivne osa 

riikidevaheliste ja riigisiseste konfliktide 

lahendamise vahendajana, nagu hiljuti 

Colombia valitsuse ja Colombia 

Revolutsiooniliste Relvajõudude (FARC) 

vahelise rahukokkuleppe läbirääkimiste ja 

sõlmimise puhul; 

välja jäetud 

Or. es 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

27.6.2017 A8-0233/3 

Muudatusettepanek  3 

Luis de Grandes Pascual 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

ELi ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimine 

(resolutsioon)  

2017/2036(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 18 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. nõuab, et Ameerika Ühendriigid 

lõpetaksid Kuuba-vastase 

majandusblokaadi ning sellega seotud 

õigusaktid ja ühepoolsed meetmed, eriti 

need, millel on ekstraterritoriaalne mõju, 

kuna need takistavad Kuuba 

majandustegevust ning avaldavad 

jätkuvalt suurt mõju Kuuba 

elanikkonnale; mõistab hukka Euroopa 

ettevõtjate suhtes Kuubaga kauplemisel 

ekstraterritoriaalsete sanktsioonide 

kehtestamise; rõhutab, et suhete 

normaliseerimise protsess ei saa edeneda, 

enne kui lõpetatakse majandus-, 

kaubandus- ja finantsblokaad, nagu seda 

on nõudnud alates 1992. aastast ÜRO 

Peaassamblee;  

18. kordab oma korduvalt väljendatud 

kauaaegset seisukohta, mida jagavad ka 

teised Euroopa institutsioonid, et on vastu 

õigusaktidele ja meetmetele, millel on 

ekstraterritoriaalne mõju, kuna need on 

kahjulikud Kuuba elanikkonnale ning 

häirivad Euroopa ettevõtjate tavapärast 

tegevust; 

Or. es 

 

 


