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27.6.2017 A8-0233/1 

Amendement  1 

Luis de Grandes Pascual 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en 

Cuba 

(Resolutie)  

2017/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging X 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

X. overwegende dat dit embargo tegen 

Cuba, evenals de reeds meer dan 50 jaar 

bestaande Amerikaanse wetten ten 

aanzien van het land, die elementen van 

extraterritorialiteit bevatten, zoals de 

Helms-Burtonwet, nog steeds van kracht 

zijn, ondanks de normalisering van de 

betrekkingen tussen beide landen; 

overwegende dat dit de economische 

ontwikkeling van het eiland afremt, met 

enorme economische verliezen tot gevolg, 
en tevens van invloed is op de activiteit 

van Europese ondernemingen op het 

eiland; 

X. overwegende dat zijn vaste 

standpunt, dat het bij tal van 

gelegenheden naar voren heeft gebracht 

en dat binnen de Europese instellingen 

wordt gedeeld, ingaat tegen wetten van 

extraterritorialiteit die de Cubaanse 

bevolking rechtstreeks schade berokkenen 
en van invloed zijn op de activiteiten van 

Europese ondernemingen; 

Or. es 



 

AM\1129541NL.docx  PE605.562v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

27.6.2017 A8-0233/2 

Amendement  2 

Luis de Grandes Pascual 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en 

Cuba 

(Resolutie)  

2017/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging Y 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Y. overwegende dat Cuba een 

belangrijke en constructieve rol als 

bemiddelaar speelt bij de beslechting van 

geschillen tussen landen en binnen 

landen, zoals onlangs het geval was bij de 

onderhandelingen over en sluiting van het 

vredesakkoord tussen de regering van 

Colombia en de Revolutionaire 

Strijdkrachten van Colombia (FARC); 

Schrappen 

Or. es 
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27.6.2017 A8-0233/3 

Amendement  3 

Luis de Grandes Pascual 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en 

Cuba 

(Resolutie)  

2017/2036(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. roept op tot de opheffing van de 

economische blokkade van het eiland door 

de VS, alsook van de wetten en unilaterale 

maatregelen die hiermee gepaard gaan, in 

het bijzonder die met extraterritoriale 

effecten, aangezien die de economische 

activiteit in Cuba beperken en nog steeds 

een groot effect hebben op de Cubaanse 

bevolking; veroordeelt het opleggen van 

extraterritoriale sancties aan Europese 

ondernemingen die handel drijven met 

Cuba; benadrukt dat het 

normaliseringsproces stilligt zolang de 

economische, financiële en 

handelsblokkade niet wordt opgeheven, 

zoals de Algemene Vergadering van de 

VN als sinds 1992 vraagt;  

18. wijst nogmaals op zijn reeds lang 

bestaande, door de andere Europese 

instellingen gedeelde en bij tal van 

gelegenheden gehanteerde doctrine, en 

verzet zich tegen wetten en maatregelen 

met extraterritoriaal effect die de 

Cubaanse bevolking schade berokkenen 

en van invloed zijn op de normale 

ontwikkeling van Europese 

ondernemingen; 

Or. es 

 

 


