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Amendamentul  1 

Luis de Grandes Pascual 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba 

(rezoluție)  

2017/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul X 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

X. întrucât embargoul asupra Cubei, 

precum și legile impuse insulei de SUA de 

peste 50 de ani, care conțin elemente de 

extrateritorialitate, cum ar fi Actul 

Helms-Burton, persistă în ciuda 

normalizării relațiilor dintre cele două 

țări; întrucât acestea reprezintă un 

obstacol în calea dezvoltării economice, 

provocând pierderi uriașe insulei și, de 

asemenea, afectează activitățile 
întreprinderilor europene în această țară; 

X. întrucât poziția sa tradițională, 

exprimată în numeroase ocazii și 

împărtășită în cadrul instituțiilor 

europene, este împotriva legilor privind 

extrateritorialitatea dat fiind că sunt în 

mod direct în detrimentul populației 

cubaneze și afectează activitățile 

întreprinderilor europene; 

Or. es 
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Amendamentul  2 

Luis de Grandes Pascual 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba 

(rezoluție)  

2017/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Y 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Y. întrucât Cuba a jucat un rol 

important și constructiv ca mediator în 

soluționarea conflictelor între țări și în 

interiorul țărilor, astfel cum a s-a 

întâmplat recent cu negocierea și 

încheierea unui acord de pace între 

guvernul Columbiei și Forțele Armate 

Revoluționare ale Columbiei (FARC); 

eliminat 

Or. es 
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Amendamentul  3 

Luis de Grandes Pascual 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba 

(rezoluție)  

2017/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. solicită ridicarea blocadei 

economice impuse insulei de către Statele 

Unite, precum și a legilor și măsurilor 

unilaterale care o însoțesc, în special a 

celor cu efecte extrateritoriale, deoarece 

acestea limitează activitatea economică a 

Cubei și vor avea în continuare un efect 

asupra unor largi categorii ale populației 

cubaneze; condamnă impunerea de 

sancțiuni extrateritoriale întreprinderilor 

europene pentru întreținerea de relații 

comerciale cu Cuba; subliniază că 

procesul de normalizare nu poate 

continua până când nu se ridică blocada 

economică, comercială și financiară, așa 

cum a cerut Adunarea generală a ONU 

încă din 1992;  

18. reafirmă poziția sa tradițională, 

împărtășită de celelalte instituții europene 

și adoptată în numeroase ocazii, care se 

opune legilor și măsurilor cu efect 

extrateritorial, dat fiind că sunt în 

detrimentul populației cubaneze și 

afectează dezvoltarea normală a 
întreprinderilor europene; 

Or. es 

 

 


