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27.6.2017 A8-0233/1 

Ändringsförslag  1 

Luis de Grandes Pascual 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba 

(resolution)  

2017/2036(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl X 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

X. Detta embargo mot Kuba – liksom 

de amerikanska lagar som pådyvlades 

landet för mer än 50 år sedan och som 

har extraterritoriell räckvidd, såsom 

Helms-Burton-lagen – fortsätter att gälla 

trots att förbindelserna mellan de båda 

länderna har normaliserats. Dessa lagar 

hämmar den ekonomiska utvecklingen i 

Kuba och orsakar enorma ekonomiska 

förluster för ön samtidigt som de påverkar 

verksamheten för de europeiska företag 

som är verksamma i Kuba. 

X. Parlamentet har länge vänt sig 

emot de extraterritoriella lagarna 

eftersom de är direkt skadliga för det 

kubanska folket och påverkar de 

europeiska företagens verksamhet. Denna 

ståndpunkt har parlamentet framfört vid 

ett flertal tillfällen och den delas även av 

de övriga EU-institutionerna. 

Or. es 
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27.6.2017 A8-0233/2 

Ändringsförslag  2 

Luis de Grandes Pascual 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba 

(resolution)  

2017/2036(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Y 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Y. Kuba har spelat en viktig och 

konstruktiv roll som medlare för att lösa 

konflikter mellan länder och inom länder, 

såsom i fallet nyligen med förhandlingen 

om och ingåendet av fredsavtalet mellan 

Colombias regering och Colombias 

väpnade revolutionära styrkor (Farc). 

utgår 

Or. es 
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27.6.2017 A8-0233/3 

Ändringsförslag  3 

Luis de Grandes Pascual 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0233/2017 

Elena Valenciano 

Ingående av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba 

(resolution)  

2017/2036(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

18. Europaparlamentet begär att 

Förenta staternas ekonomiska embargo 

mot Kuba ska upphöra liksom de lagar 

och ensidiga åtgärder, i synnerhet de med 

extraterritoriell verkan, som åtföljer 

embargot, eftersom de begränsar Kubas 

ekonomiska verksamhet och fortsätter att 

ha en utbredd inverkan på det kubanska 

folket. Parlamentet fördömer 

tillämpningen av extraterritoriella 

sanktioner mot europeiska företag för att 

de idkar handel med Kuba. Parlamentet 

betonar att normaliseringsprocessen inte 

kommer att kunna slutföras förrän 

handelsembargot (som även omfattar 

ekonomiska och finansiella frågor) 

upphör, i linje med vad FN:s 

generalförsamling har begärt sedan 1992.  

18. Europaparlamentet står fast vid sin 

traditionella uppfattning, som delas av de 

övriga institutionerna och som man 

uttryckt vid flera tillfällen, nämligen att de 

extraterritoriella lagarna och åtgärderna 

är förkastliga eftersom de är skadliga för 

det kubanska folket och påverkar de 

europeiska företagens normala 

verksamhet. 

Or. es 

 

 


