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27.6.2017 A8-0233/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Luis de Grandes Pascual 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Uzavretie dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou 

(uznesenie)  

2017/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie X 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

X. keďže toto embargo voči Kube, ako 

aj zákony USA, ktoré obsahujú prvky 

extrateritoriality (napr. Helmsov-Burtonov 

zákon), pretrvávajú aj napriek 

normalizácii vzťahov medzi oboma 

krajinami; keďže sú brzdou pre normálny 

hospodársky rozvoj tohto ostrova 
a vytvárajú obrovské hospodárske straty, 

pričom ovplyvňujú aj činnosť európskych 

podnikov na ostrove; 

X. keďže jeho tradičná pozícia 

vyjadrená pri mnohých príležitostiach 

a spoločná v rámci európskych inštitúcií 

je v rozpore so zákonmi týkajúcimi sa 

extrateritoriality, ktoré priamo postihujú 

kubánske obyvateľstvo a ovplyvňujú 

činnosti európskych podnikov; 

Or. es 
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27.6.2017 A8-0233/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Luis de Grandes Pascual 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Uzavretie dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou 

(uznesenie)  

2017/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Y 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Y. keďže dôležitá a konštruktívna 

úloha Kuby ako sprostredkovateľa pri 

riešení konfliktov medzi jednotlivými 

krajinami a v rámci nich, ako tomu bolo 

nedávno v prípade rokovania 

a uzatvorenia mierovej dohody medzi 

kolumbijskou vládou a Revolučnými 

ozbrojenými silami Kolumbie (FARC); 

vypúšťa sa 

Or. es 
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27.6.2017 A8-0233/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Luis de Grandes Pascual 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Uzavretie dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi EÚ a Kubou 

(uznesenie)  

2017/2036(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. vyzýva na ukončenie ekonomickej 

blokády tohto ostrovu zo strany USA, ako 

aj na prijatie súvisiacich zákonov 
a jednostranných opatrení, najmä tých, 

ktoré majú extrateritoriálne účinky, 

pretože obmedzujú hospodársku činnosť 

Kuby a majú aj naďalej široký vplyv na 

kubánske obyvateľstvo; odsudzuje 

uvalenie extrateritoriálnych sankcií voči 

európskym podnikom, ktoré obchodujú 

s Kubou; zdôrazňuje, že proces 

normalizácie nemôže prebehnúť, pokiaľ 

sa neskončí hospodárska, obchodná 

a finančná blokáda, a to v súlade 

s požiadavkami Valného zhromaždenia 

OSN;  

18. opätovne pripomína svoju 

dlhodobú pozíciu, ktorú zastávajú aj iné 

európske inštitúcie a ktorá bola potvrdená 

pri mnohých príležitostiach, podľa ktorej 

sa stavia proti zákonom a opatreniam 

s extrateritoriálnym účinkom, ktoré 

postihujú kubánske obyvateľstvo 

a ovplyvňujú normálny rozvoj európskych 

podnikov; 

Or. es 

 

 


