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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa X 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

X. billi l-embargo msemmi dwar 

Kuba, kif ukoll il-liġijiet tal-Istati Uniti 

imposti fuq il-pajjiż għal aktar minn 

50 sena li fihom elementi ta' 

extraterritorjalità, bħall-Att Helms-Burton, 

jippersistu minkejja n-normalizzazzjoni 

tar-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi; billi 

dawn jikkostitwixxu ostaklu għall-iżvilupp 

ekonomiku u joħolqu telf ekonomiku 

enormi għall-gżira u jaffettwaw ukoll l-

attivitajiet tal-impriżi Ewropej hemmhekk; 

X. billi titqies il-pożizzjoni 

tradizzjonali murija f'bosta okkażjonijiet 

u kondiviża fi ħdan l-istituzzjonijiet 

Ewropej, kuntrarja għal-liġijiet ta' 

extraterritorjalità peress lijaffettwaw 

direttament lill-popolazzjoni Kubana u 

jaffettwaw l-attivitajiet tal-kumpaniji 

Ewropej; 

Or. es 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Y 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

Y. billi Kuba żvolġiet rwol importanti 

u kostruttiv bħala medjatur fis-soluzzjoni 

tal-kunflitti bejn il-pajjiżi u fil-pajjiżi 

stess, kif seħħ reċentement fil-każ tan-

negozjar u l-konklużjoni ta' ftehim ta' 

paċi bejn il-Gvern Kolombjan u l-Forzi 

Armati Rivoluzzjonarji tal-Kolombja 

(FARC); 

imħassar 

Or. es 
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Paragrafu 18 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

18. Jitlob li jitneħħa l-imblokk tal-

Istati Uniti fuq il-gżira, kif ukoll liġijiet u 

miżuri unilaterali li jakkumpanjawha, 

partikolarment dawk b'effetti 

extraterritorjali, peress li dawn jillimitaw 

l-attività ekonomika ta' Kuba, u jkomplu 

jkollhom impatt kbir fuq il-popolazzjoni 

Kubana; jikkundanna l-impożizzjoni ta' 

sanzjonijiet fuq impriżi Ewropej li 

għandhom x'jaqsmu ma' Kuba; jenfasizza 

li l-proċess ta' normalizzazzjoni ma jistax 

iseħħ qabel it-tmiem tal-embargo 

ekonomiku, kummerċjali u finanzjarju, 

kif ilu jintalab mill-Assemblea Ġenerali 

tan-NU mill-1992;  

18. Itenni l-fehma tradizzjonali tiegħu, 

kondiviża mill-istituzzjonijiet Ewropej l-

oħra, u adottata f'bosta okkażjonijiet, li 

tmur kontra l-liġijiet u miżuri b'effett 

extraterritorjali peress li jagħmlu ħsara 

lill-popolazzjoni Kubana u jaffettwaw il-

kors normali tal-kumpaniji Ewropej; 

Or. es 

 

 


