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27.6.2017 A8-0233/1 

Módosítás  1 

Luis de Grandes Pascual 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

A politikai párbeszédről és együttműködésről szóló EU–Kuba-megállapodás megkötése 

(állásfoglalás) 

(Állásfoglalás)  

2017/2036(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

X preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

X. mivel a Kubával szembeni említett 

embargó, továbbá a Helms-Burton 

törvényhez hasonló, területenkívüliségre 

vonatkozó elemeket tartalmazó, több mint 

50 éve az országra kényszerített amerikai 

törvények a két ország közötti kapcsolatok 

normalizálása ellenére is érvényben 

vannak; mivel ez gátat szab a gazdasági 

fejlődésnek, és hatalmas gazdasági 

veszteségeket okoz a szigetország számára, 

továbbá az európai vállalatok által a 

szigeten folytatott tevékenységekre is 

hatással van; 

X. mivel a már számos alkalommal 

kinyilvánított és az európai intézmények 

által is osztott, régóta fennálló álláspontja 

szemben áll a területen kívüli hatályról 

szóló törvényekkel, ugyanis azok 

közvetlenül sértik a kubai lakosság 

érdekeit, és negatív hatással vannak az 

európai vállalkozások tevékenységeire; 

Or. es 
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Módosítás  2 

Luis de Grandes Pascual 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

A politikai párbeszédről és együttműködésről szóló EU–Kuba-megállapodás megkötése 

(állásfoglalás) 

(Állásfoglalás)  

2017/2036(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

Y preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

Y. mivel Kuba fontos és konstruktív 

közvetítő szerepet tölt be az országok 

közötti és országokon belüli konfliktusok 

megoldása során, mint ahogy az 

nemrégiben a Kolumbia kormánya és a 

Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők 

(FARC) közötti békemegállapodás 

tárgyalása és megkötése esetében történt; 

törölve 

Or. es 
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27.6.2017 A8-0233/3 

Módosítás  3 

Luis de Grandes Pascual 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

A politikai párbeszédről és együttműködésről szóló EU–Kuba-megállapodás megkötése 

(állásfoglalás) 

(Állásfoglalás)  

2017/2036(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. kéri az USA által a szigettel 

szemben bevezetett gazdasági blokád és az 

azzal járó egyoldalú törvények és 

intézkedések megszüntetését, különös 

tekintettel a területen kívüli hatállyal 

rendelkezőkre, mivel azok korlátozzák 

Kuba gazdasági tevékenységét, és 

továbbra is jelentős hatással vannak a 

kubai lakosságra; elítéli a Kubával 

folytatott kereskedelem miatt az európai 

vállalatokkal szemben kirótt, területen 

kívüli szankciók alkalmazását; kiemeli, 

hogy a normalizálási folyamat nem mehet 

végbe addig, amíg – az ENSZ Közgyűlése 

által 1992 óta követeltek szerint – nem 

kerül feloldásra a gazdasági, kereskedelmi 

és pénzügyi blokád;  

18. megismétli a többi európai 

intézmény által is osztott és már számos 

alkalommal kinyilvánított, régóta fennálló 

álláspontját, amely ellenzi a területen 

kívüli hatályról szóló törvényeket és 

intézkedéseket, azok ugyanis sértik a kubai 

lakosság érdekeit, és negatív hatással 

vannak az európai vállalkozások normális 

ügymenetére; 

Or. es 

 

 


