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28.6.2017 A8-0233/1 

Predlog spremembe  1 

Luis de Grandes Pascual 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (resolucija) 

2017/2036(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava X 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

X. ker omenjeni embargo za Kubo ter 

zakoni Združenih držav Amerike, ki so za 

državo veljali več kot 50 let in vsebujejo 

elemente ekstrateritorialnosti, kot je 

Helms-Burtonov zakon, še naprej veljajo 

kljub normalizaciji odnosov med 

državama; ker ovirajo gospodarski razvoj 

otoka in povzročajo zanj velike 

gospodarske izgube, vplivajo pa tudi na 

dejavnosti evropskih podjetij na Kubi; 

X. ker je njegovo dolgotrajno stališče, 

ki ga je potrdil ob neštetih priložnostih in 

ga deli z vsemi evropskimi institucijami, v 

nasprotju z zakoni ekstrateritorialnosti, 

saj neposredno škodujejo kubanskemu 

prebivalstvu in vplivajo na dejavnosti 

evropskih podjetij; 

Or. es 
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28.6.2017 A8-0233/2 

Predlog spremembe  2 

Luis de Grandes Pascual 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (resolucija) 

2017/2036(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Y 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Y. ker je Kuba igrala pomembno in 

konstruktivno vlogo mediatorja pri 

reševanju sporov med državami in znotraj 

njih, podobno kot je bilo pred kratkim pri 

pogajanjih in sklenitvi mirovnega 

sporazuma med vlado Kolumbije in 

Oboroženimi revolucionarnimi silami 

Kolumbije (FARC); 

črtano 

Or. es 
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28.6.2017 A8-0233/3 

Predlog spremembe  3 

Luis de Grandes Pascual 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Sklenitev sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (resolucija) 

2017/2036(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poziva k odpravi gospodarske 

blokade Združenih držav Amerike na 

otoku kot tudi zakonov in enostranskih 

ukrepov, ki jo spremljajo, zlasti tistih, ki 

imajo zunajteritorialne učinke, saj 

omejujejo običajno gospodarsko dejavnost 

Kube in močno vpliva na kubansko 

prebivalstvo; obsoja uvedbo 

zunajteritorialnih sankcij proti evropskim 

podjetjem zaradi trgovanja s Kubo; 

poudarja, da se proces normalizacije 

odnosov ne more nadaljevati, dokler se ne 

odpravi gospodarska, trgovinska in 

finančna blokada, kot že od leta 1992 

zahteva Generalna skupščina Združenih 

narodov;  

18. ponavlja dolgotrajno doktrino, ki 

jo deli z drugimi evropskimi institucijami 

in jo je potrdil ob neštetih priložnostih, da 

nasprotuje zakonom in ukrepom z 

ekstrateritorialnim učinkom, saj škodujejo 

kubanskemu prebivalstvu in moteče 

vplivajo na dejavnosti evropskih podjetij; 

Or. es 

 

 


