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27.6.2017 A8-0233/1 

Alteração  1 

Luis de Grandes Pascual 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Celebração do Acordo de Diálogo Político e de Cooperação UE-Cuba 

(Resolução)  

2017/2036(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando X 

 

Proposta de resolução Alteração 

X. Considerando que o referido 

embargo a Cuba persiste e que continua 

em vigor legislação imposta pelos Estados 

Unidos ao país há mais de 50 anos que 

contem elementos de extraterritorialidade, 

como, por exemplo, a lei Helms-Burton, 

não obstante o processo de normalização 

das relações entre os dois países; 

considerando que esta legislação constitui 

um obstáculo ao desenvolvimento 

económico, gerando prejuízos económicos 

enormes para a ilha e afetando 

igualmente as atividades de empresas 

europeias no país; 

X. Considerando que a sua posição 

tradicional, manifestada em diversas 

ocasiões e partilhada no seio das 

instituições europeias, é contrária às leis 
de extraterritorialidade, uma vez que estas 

prejudicam diretamente a população 

cubana e afetam as atividades das 

empresas europeias;  

Or. es 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

27.6.2017 A8-0233/2 

Alteração  2 

Luis de Grandes Pascual 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Celebração do Acordo de Diálogo Político e de Cooperação UE-Cuba 

(Resolução)  

2017/2036(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando Y 

 

Proposta de resolução Alteração 

Y Considerando que Cuba tem 

desempenhado um papel importante e 

construtivo de mediador em conflitos 

entre países e no interior dos mesmos, 

como recentemente no caso da 

negociação e da conclusão de um acordo 

de paz entre o Governo da Colômbia e as 

Forças Armadas Revolucionárias da 

Colômbia (FARC); 

Suprimido 

Or. es 
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27.6.2017 A8-0233/3 

Alteração  3 

Luis de Grandes Pascual 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Celebração do Acordo de Diálogo Político e de Cooperação UE-Cuba 

(Resolução)  

2017/2036(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Apela ao levantamento do 

bloqueio económico da ilha por parte dos 

Estados Unidos e das legislações e 

medidas unilaterais que o acompanham, 
em especial as que têm efeitos 

extraterritoriais, uma vez que limitam a 

atividade económica de Cuba e continuam 

a ter um vasto impacto sobre a população 

cubana; condena a imposição de sanções 

extraterritoriais às empresas europeias 

para o comércio com Cuba; salienta que o 

processo de normalização não pode ser 

concluído sem que seja posto cobro ao 

bloqueio económico, comercial e 

financeiro, tal como solicita, desde 1992, 

a Assembleia Geral das Nações Unidas;  

18. Reitera a sua doutrina tradicional, 

partilhada pelas restantes instituições 

europeias e adotada em diversas ocasiões, 

e manifesta a sua oposição às leis e 

medidas de efeito extraterritorial, uma vez 

que prejudicam a população cubana e 

afetam o desenvolvimento normal das 

empresas europeias; 

Or. es 

 

 


