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Návrh usnesení (čl. 170 odst. 3 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní
návrh usnesení A8-0251/2018
Usnesení Evropského parlamentu k situaci v oblasti vztahů mezi EU a USA
Evropský parlament,
–

s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

A.

vzhledem k tomu, že politika americké vlády „Amerika na prvním místě“ poškozuje
zájmy EU, jejích členských států i celé Evropy a je v rozporu s nezbytnými opatřeními
k řešení celosvětových problémů a výzev a s příslušnými mezinárodními dohodami;
vzhledem k tomu, že prezident Trump označil EU za „nepřítele“ a zdiskreditoval
členské státy EU a jeho vláda neskrývá, že je připravena aktivně zasahovat do
mezinárodní evropské politiky a politiky členských států EU;

B.

vzhledem k tomu, že prezident Trump jednostranně zavedl mnohem vyšší cla na ocel a
hliník dovážené do Spojených států z EU, ale také z Číny, Japonska, Indie, Turecka a z
mnoha dalších zemí, které byly hospodářskými a strategickými partnery USA;
vzhledem k tomu, že nespravedlivé zvýšení celních sazeb se týká také oliv dovážených
do USA ze Španělska, v důsledku čehož španělští pěstitelé utrpěli za poslední rok ztráty
přesahující již 50 000 000 EUR; vzhledem k tomu, že prezident Trump zahájil postup,
jehož cílem je uvalení 25% cla na automobily a automobilové součástky dovážené na
americký trh z EU; vzhledem k tomu, že vláda Spojených států vyhlásila obchodní
válku Číně, když v několika krocích prudce zvýšila cla na široké spektrum produktů;
vzhledem k tomu, že Komise považuje všechna tato opatření za neslučitelná s pravidly
WTO a v rámci mechanismus WTO pro řešení sporů již byly zahájeny příslušné
postupy; vzhledem k tomu, že EU zavedla cla na výrobky dovážené do EU z USA v
přibližně stejném finančním objemu, a vzhledem k tomu, že Komise pro případ, že
Spojené státy skutečně začnou uplatňovat celní sazby na automobily, sestavila rozšířený
seznam výrobků, který podléhá schválení Rady;

C.

vzhledem k tomu, že Rada na svém zasedání v Sofii schválila mandát Komise k hledání
způsobů, které zabrání obchodní válce s USA, avšak současně schválila odvetná
opatření vztahující se na výrobky ze Spojených států; vzhledem k tomu, že na závěr
setkání předsedy Komise Junckera s prezidentem Trumpem konaného dne 25. července
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2018 bylo učiněno společné prohlášení, v němž bylo uvedeno, že se strany dohodly na
společném úsilí o nulová cla, nulové necelní překážky a nulové subvence na
průmyslové zboží vyjma automobilů, omezení překážek a zvýšení objemu obchodu se
službami, chemickými látkami, léčivými přípravky, zdravotnickými potřebami a sójou a
posílení strategické spolupráce mezi EU a USA v oblasti energetiky, přičemž předseda
Komise Juncker se jménem EU zavázal k dovozu většího objemu zkapalněného
zemního plynu (LNG) z USA, čímž by se přispělo k diverzifikaci energetických zdrojů,
a k zahájení úzkého dialogu o normách v zájmu usnadnění obchodu, odstranění
byrokratických překážek a snížení cen; vzhledem k tomu, že předseda Juncker a
prezident Trump se dohodli, že spojí síly v boji za lepší ochranu amerických a
evropských společností před nekalými obchodními praktikami na celosvětovém trhu a
že budou úzce spolupracovat s podobně smýšlejícími partnery na reformě WTO a
bojovat proti nekalým obchodním praktikám, jako jsou například krádeže průmyslového
duševního vlastnictví, nucené převody technologií, průmyslové subvence, narušení trhu
způsobená státními podniky a nadměrná produkce; vzhledem k tomu, že tyto závazky
jsou nad rámec rozhodnutí přijatých na zasedání Rady v Sofii;
D.

vzhledem k tomu, že Komise činí opatření, kterými prokazuje ochotu uvedené závazky
dodržet, a dne 1. srpna 2018 oznámila zvýšení dovozu sóji z USA o 282 % a dne 9.
srpna zvýšení dovozu LNG z USA z 0 na 3,2 miliardy m3; vzhledem k tomu, že Komise
oznámila, že v rozpočtu Unie bude vyčleněno 638 000 000 EUR na zvýšení
skladovacích kapacit LNG v Evropě o 10 %; vzhledem k tomu, že 90 % sóji dovážené
ze Spojených států je geneticky modifikovaných; vzhledem k tomu, že 60 % LNG
dováženého z USA bylo získáno tzv. frakováním; vzhledem k tomu, že LNG z USA
stojí dvakrát více než LNG od jiných dodavatelů na trhu;

E.

vzhledem k tomu, že prezident Trump výměnou za tyto závazky nic nenabídl a vysoká
cla na ocel, hliník a olivy zůstávají v platnosti, přičemž vyšetřování v oblasti
automobilů je pouze pozastaveno; vzhledem k tomu, že předseda Juncker a komisařka
Malmströmová opakovaně v Parlamentu prohlašovali, že nebudou vyjednávat se zbraní
u hlavy; vzhledem k tomu, že jednání o obchodu mezi EU a USA byla připravována v
letním období na základě podkladů, které vypracoval Martin Selmayr jménem předsedy
Junckera, a nikoli generální ředitelství pro obchod; vzhledem k tomu, že přijaté a plněné
závazky za těchto okolností kompenzují Spojeným státům ztráty utržené v konfliktu s
Čínou, a poskytují tak Trumpově vládě příležitost ukázat před volbami v polovině
mandátu tolik potřebný úspěch;

F.

vzhledem k tomu, že politika Trumpovy vlády vede v USA k znepokojivému vývoji v
řadě oblastí, mimo jiné ke stále otevřenějším projevům rasismu a nenávisti vůči
cizincům, k rostoucímu počtu útoků na sexuální menšiny, k iniciativnímu vyzbrojování
policie a donucovacích orgánů vojenskou technikou, ke zvyšování počtu případů použití
síly ze strany policie s následkem smrti, ke zrušení mnoha národních norem chránících
životní prostředí, k otevřenému znevažování žen ve sdělovacích prostředcích a k
drastickému krácení prostředků ve zdravotnictví a školství;

G.

vzhledem k tomu, že obnovení a rozšíření takzvaného světového roubíkového pravidla
a omezení finančních prostředků pro organizace, které poskytují ženám a dívkám služby
plánovaného rodičovství a služby v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví

AM\1162126CS.docx

CS

PE624.066v01-00
Jednotná v rozmanitosti

CS

a souvisejících práv, vyvolává vážné obavy;
H.

vzhledem k tomu, že pokud jde o lidská práva, Spojené státy v řadě oblastí učinily krok
zpět; vzhledem k tomu, že prezident Trump útočí na uprchlíky a přistěhovalce, přičemž
je nazývá zločinci a bezpečnostní hrozbou, a svými dvojsmyslnými vyjádřeními
hrajícími na strunu bílých nacionalistů podněcuje rasistické smýšlení a důsledně
podporuje protimuslimské názory a politické kroky; vzhledem k tomu, že Trumpova
vláda zavedla politiku, v jejímž důsledku se zhorší přístup žen ke zdravotní péči v
oblasti reprodukčního zdraví, a prosadila změny v systému zdravotního pojištění, které
mnohým Američanům znemožní přístup k dostupné zdravotní péči; vzhledem k tomu,
že prezident Trump se i nadále vyjadřuje s pohrdáním o nezávislých sdělovacích
prostředcích a federálních soudech, které zablokovaly některé jeho dekrety; vzhledem k
tomu, že navzdory 2,5krát vyšší pravděpodobnosti zabití příslušníky policie u
černošského obyvatelstva než u obyvatelstva bílé pleti Trumpova vláda téměř
bezpodmínečně podporuje výsady příslušníků donucovacích orgánů a omezuje nebo
zcela odstraňuje mechanismy dohledu nad policií;

I.

vzhledem k tomu, že politika Trumpovy vlády na Blízkém a Středním východě může
rozdmýchat nové války v tomto regionu, jehož mnohovrstevné konflikty lze vyřešit
jedině nalezením rovnováhy mezi jednotlivými zájmy, vzájemným respektem a
spoluprací a rozvojem vztahů založených na nevměšování;

J.

vzhledem k tomu, že Trumpova vláda přijala novou jadernou strategii, která počítá s
vývojem malých taktických jaderných zbraní, což je rozhodnutí, které otevírá cestu
nasazení jaderných zbraní v konfliktech po celém světě, zejména pak v Evropě, neboť
tyto zbraně mají v první řadě sloužit k zastrašení Ruska; vzhledem k tomu, že závod
mezi USA a Ruskem v jaderném zbrojení představuje pro evropský kontinent existenční
ohrožení; vzhledem k tomu, že Trumpova vláda se nikterak nesnaží novými návrhy
nebo iniciativami ze své strany znovu posílit drolící se systém nešíření a kontroly
jaderných zbraní a jaderného odzbrojení;

K.

vzhledem k tomu, že s ohledem na politiku Trumpovy vlády „Amerika na prvním
místě“, na odstoupení USA z mnohostranných dohod a struktur pro spolupráci, na
obchodní válku americké vlády vedenou proti EU a dalším zemím a na její politiku
nátlaku na tyto země, na vměšování se do interních záležitostí EU a jejích členských
států, na podporu nedemokratických, nacionalistických, homofobních a rasistických
skupin v Evropě a na neochotu USA jednat s EU a jejími členskými státy jako s
rovnými partnery je nutné zahájit důkladný přezkum transatlantických vztahů;

1.

vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že Trumpova vláda jednostranně odstupuje z
mnohostranných dohod a struktur pro spolupráci, ignoruje rozhodnutí Rady bezpečnosti
OSN a v rozporu s mezinárodním právem se vojensky angažuje v krizových oblastech a
přispívá k celosvětovému napětí, a to i v oblasti obchodu; s obavami sleduje
znepokojující vývoj v řadě oblastí v USA, například nárůst rasistických, homofobních a
vůči cizincům nepřátelských tendencí v americké společnosti, ale také stále častěji ve
společnosti členských států EU;

2.

zdůrazňuje, že zejména s ohledem na zahraniční, hospodářskou a obchodní politiku
Trumpovy vlády roste odpor občanů EU vůči nekritickému přijímání vývoje
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transatlantických vztahů; vyzývá EU a vlády členských států, aby přestaly tento vývoj
ignorovat;
3.

vyzývá k důkladné revizi vztahů mezi EU a USA a zdůrazňuje, že EU se musí v
transatlantických vztazích zbavit role nezkušeného partnera a využít své dlouholeté
zkušenosti nabyté během mezinárodní spolupráce na mnoha úrovních;

4.

vyjadřuje hluboké politování nad závazky, které během návštěvy u prezidenta Trumpa
přijal dne 25. července 2018 předseda Komise Juncker, a znovu zdůrazňuje, že je nutné
postupovat jednotně a neustupovat nátlaku ze strany USA; trvá na tom, že předseda
Juncker neměl žádný demokratický mandát, který by ho opravňoval k přijetí takových
dalekosáhlých závazků a k vyčlenění 638 000 000 EUR z rozpočtu Unie na usmíření
prezidenta Trumpa; vyjadřuje politování nad tím, že jednání s americkou vládou
probíhají utajovaně, i nad netransparentními opatřeními, které vedly k dramatickému
nárůstu dovozu LNG a sóji přidávané do krmiv pro zvířata ze Spojených států;

5.

připomíná, že Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) vyvolalo u
obyvatel EU mohutný odpor; trvá na tom, že probíhající zákulisní přípravy na jednání o
obchodní dohodě jsou v příkrém rozporu s demokracií a transparentností, které
požadovaly miliony obyvatel na ulicích měst v členských státech EU; odmítá
znovuotevření jednání o TTIP; trvá na tom, že prvním krokem při přípravě nového
mandátu pro každé jednání o obchodu musí být široká demokratická diskuse, a odsuzuje
strategii předsedy Komise spočívající v tom, že nejdříve se něco vyjedná a pak teprve
předloží Radě a Parlamentu, přičemž se jedná o hotovou věc, na níž nelze nic měnit, a
Komise k tomu žádá o mandát ex-post;

6.

vyzývá Komisi a Radu, aby hájily právní stát a zásadu rovnosti před zákonem a aby
usilovaly o spravedlnost společně se všemi zeměmi, proti nimž vede Trumpova vláda
agresivní obchodní politiku; je znepokojen tím, že předseda Juncker hledá řešení, která
by před touto politikou ochránila pouze EU, a že ve vztahu k Číně dokonce straní
Spojeným státům; zdůrazňuje, že konfrontace s Čínou není v zájmu ani EU, ani
členských států; vyzývá komisařku Malmströmovou, aby upustila od účasti na
nadcházejícím setkání se svými protějšky z Japonska a USA, na němž se má jednat o
iniciování reformy WTO namířené proti Číně, a aby naopak usilovala o dialog s Čínou a
dalšími významnými partnery v rámci multilaterálního přístupu; vyjadřuje solidaritu s
obyvateli USA, kteří se rovněž stali rukojmími konfrontační obchodní politiky
Trumpovy vlády;

7.

vyzývá ke komplexní diskusi jak v EU, tak v USA, jíž by se účastnili všichni sociální a
hospodářští aktéři a další složky občanské společnosti a jejímž účelem by bylo zjistit,
jakým směrem by se měly transatlantické vztahy rozvíjet; domnívá se, že pro tento účel
musí být zřízen transatlantický dialog občanské společnosti; zdůrazňuje, že nový
jednotící rámec rovnocenného partnerství EU a USA založený na hodnotách je důležitý
pro ochranu zájmů občanů EU a pro rozvoj dvoustranných obchodních, hospodářských
a kulturních vztahů a vztahů občanské společnosti;

8.

domnívá se, že základní podmínkou dalšího rozvoje transatlantických vztahů by měl být
společný závazek k pokojnému řešení konfliktů, dodržování mezinárodního práva,
multilateralismus a dodržování vnitrostátních zásad právního státu a demokratických a
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lidských práv ve všech jejich aspektech;
9.

odmítá jakoukoli myšlenku zakládat další rozvoj transatlantických vztahů na společné
konfrontaci se třetími zeměmi; zdůrazňuje, že v dnešním stále více multipolárním a
komplexnějším světě lze vznikající konflikty a problémy řešit pouze pomocí usmíření,
dialogu a vzájemně výhodné spolupráce;

10.

je mimořádně znepokojen novou jadernou strategií USA a plány modernizace jaderného
arzenálu USA v Evropě; důrazně vybízí USA a členské státy EU, aby ratifikovaly a
provedly úmluvu OSN o zákazu jaderných zbraní; vyzývá EU a USA, aby
spolupracovaly při podpoře provádění a dodržování rezolucí Valného shromáždění OSN
v oblasti jaderného odzbrojení a účinných opatření pro snižování jaderných rizik;

11.

odmítá vojenskou přítomnost USA v Evropě a vyzývá ke zrušení všech vojenských
základen USA v Evropě;

12.

vyzývá k rozpuštění NATO;

13.

je značně znepokojen skutečností, že vláda USA oznámila rušení limitovaných omezení
programu pro používání bezpilotních letadel, což zvyšuje riziko civilních obětí a
nezákonného zabíjení, a nedostatečnou transparentností ohledně tohoto programu a
podpory, kterou mu poskytují některé členské státy EU; vyzývá USA a členské státy
EU, aby zajistily, aby bezpilotní letouny vybavené zbraněmi byly používány v souladu
se závazky vyplývajícími z mezinárodního práva, včetně mezinárodního práva v oblasti
lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, a aby byly vytvořeny důsledné
a závazné normy, jimiž se bude řídit poskytování podpory jakýmkoli operacím, v nichž
mají být nasazeny smrtící drony;

14.

vyjadřuje hluboké politování nad rozhodnutím vlády USA přesunout své velvyslanectví
z Tel Avivu do Jeruzaléma a formálně uznat toto město za hlavní město Izraele;
zdůrazňuje, že toto rozhodnutí je v jednoznačném rozporu s mezinárodní shodou
ohledně Jeruzaléma, která je zakotvena v několika rezolucích Rady bezpečnosti OSN,
zejména v rezoluci č. 478, a ohledně umístění diplomatických zastoupení do doby, než
bude vyřešen konečný status Jeruzaléma; zdůrazňuje, že tento krok vážně ohrožuje celé
úsilí o nalezení trvalého mírového řešení pro izraelsko-palestinský konflikt; připomíná,
že EU podporuje obnovení smysluplného mírového procesu na Blízkém východě, který
povede k dvoustátnímu řešení na základě hranic z roku 1967, s bezpečným státem Izrael
a nezávislým, svrchovaným, svobodným a životaschopným sousedním Palestinským
státem, s Východním Jeruzalémem jako jeho hlavním městem, a to za mírového soužití
na obou stranách; trvá na tom, že je nutné vyvarovat se jakýchkoli kroků, které by toto
úsilí podrývaly; zdůrazňuje, že součástí konečné mírové dohody mezi Izraelci
a Palestinci musí být řešení otázky Jeruzaléma; zdůrazňuje, že je třeba posílit společný
plán postupu; vyzývá EU a USA, aby aktivně podporovaly urychlené ustavení nezávislé
mezinárodní vyšetřovací komise s cílem vyšetřit údajné porušování a zneužívání
mezinárodního humanitárního práva v souvislosti s vojenskými zásahy proti rozsáhlým
občanským protestům, které začaly dne 30. března 2018; vyjadřuje hluboké politování
nad tím, že USA jakožto stálý člen Rady bezpečnosti OSN již 32krát uplatnily své
právo veta na návrh usnesení o palestinské otázce; naléhavě žádá všechny členy Rady
bezpečnosti OSN, aby společně odsoudili všechny případy zločinů proti lidskosti a
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hrubého porušování práv zakotvených ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN;
důrazně odsuzuje rozhodnutí USA přestat financovat agenturu pro palestinské uprchlíky
(UNRWA) a vyzývá EU, aby zintenzivnila své úsilí na podporu palestinských
uprchlíků;
15.

zdůrazňuje, že společný komplexní akční plán (JCPOA) sjednaný s Íránem je
významnou vícestrannou dohodou a důležitým diplomatickým úspěchem pro
multilaterální diplomacii při posilování stability tohoto regionu; vítá skutečnost, že EU
je pevně rozhodnuta vyvinout maximální úsilí o zachování této dohody s Íránem jako
hlavního pilíře mezinárodní struktury pro nešíření jaderných zbraní a jako zásadního
prvku bezpečnosti a stability v regionu; zdůrazňuje, že podle četných zpráv
Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) své povinnosti stanovené v plánu
JCPOA Írán plní; ostře kritizuje rozhodnutí prezidenta Trumpa jednostranně odstoupit
od plánu JCPOA a zavést exteritoriální sankce na společnosti EU, které působí v Íránu;
vítá odhodlání EU chránit své zájmy a zájmy svých podniků i investorů vůči
exteritoriálním účinkům sankcí ze strany USA; v této souvislosti vítá rozhodnutí
aktivovat „blokační nařízení“, jehož účelem je chránit obchodní zájmy EU v Íránu před
dopadem exteritoriálních sankcí USA, a vyzývá Radu, Komisi a Evropskou službu pro
vnější činnost, aby přijaly jakákoli další opatření, která budou považovat za nezbytná
pro zajištění plánu JCPOA;

16.

odsuzuje opatření, která vláda USA zavedla vůči evropským podnikům v rámci
zpřísnění sankcí vůči Rusku a Íránu a v důsledku prudkého navýšení cel na ocelové a
hliníkové produkty z EU a jiných zemí a hrozby zavedení vysokých cel na dovoz
vozidel; vyzývá USA, aby tato opatření odvolaly, a vyslovuje se pro dialog
rovnocenných stran a pro úsilí o další rozvoj dvoustranné a mnohostranné spolupráce,
jež by probíhala mnohem více na parlamentní úrovni a s větší účastí občanské
společnosti, s cílem vyřešit stávající problémy a střety zájmů, které mají dopad na
celosvětový hospodářský vývoj; zdůrazňuje, že strategie liberalizace mezinárodního
obchodu a uchýlení se k protekcionismu mohou přinést stejné výsledky, pokud
nezaručují vysokou životní úroveň a nejvyšší standardy pro pracovní a sociální práva,
odpovídající financování veřejného sektoru a důstojná pracovní místa a nepřispívají k
plnění cílů udržitelného rozvoje a k dodržování závazků vyplývajících z mezinárodního
práva;

17.

je znepokojen skutečností, že zatímco EU začala normalizovat své vztahy s Kubou,
Trumpova vláda zničila drobný pokrok směrem k normalizaci vztahů mezi USA a
Kubou, kterého bylo dosaženo v posledních několika letech, a uplatňuje vůči této zemi
konfrontační politiku; vyzývá USA, aby ukončily blokádu vůči Kubě a přestaly
okupovat kubánské území v zátoce Guantánamo;

18.

poukazuje na to, že ochrana osobních údajů je v Evropě základním právem a že v USA
neexistuje srovnatelný předpis s obecným nařízením o ochraně osobních údajů přijatým
v EU; je znepokojen rozsáhlými oprávněními úřadů USA v přístupu k osobním údajům
občanů EU v členských státech a masovým využíváním těchto oprávnění těmito úřady;
za neslučitelnou s právem EU považuje rovněž skutečnost, že společnosti usazené v
USA vytvářejí osobní profily prostřednictvím systémů založených na datech velkého
objemu a manipulující s nimi, obchodují s nimi a provádějí jejich analýzy;
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19.

ostře odsuzuje uprchlické a migrační politiky Trumpovy vlády a její vměšování do
evropské rozpravy o uprchlických a migračních politikách; vyzývá USA a EU, aby
přísně dodržovaly mezinárodní právo, zejména Úmluvu o právním postavení uprchlíků
z roku 1951 a její protokol z roku 1967; vítá úsilí doposud vynaložené na půdě OSN za
účelem vytvoření globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci, stejně jako
globálního paktu o uprchlících, a lituje rozhodnutí USA z prosince 2017 již se
rozhovorů o těchto návrzích neúčastnit; žádá přijetí společné politiky pro boj proti
základním příčinám migrace;

20.

zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU a USA bojovaly proti daňovým únikům a dalším
finančním trestným činům a zajistily transparentnost; vyzývá oba partnery, aby
spolupracovali na sladění zdanění s ekonomickou podstatou, vytváření hodnot a boji
proti nerovnostem v obou státech;

21.

odsuzuje odstoupení USA od Pařížské dohody, avšak oceňuje nepolevující úsilí
jednotlivců, společností, měst a států USA, jež stále usilují o plnění této dohody a bojují
proti změně klimatu, a zdůrazňuje nutnost další spolupráce EU s těmito aktéry; je
znepokojen tím, že změna klimatu již není součástí národní bezpečnostní strategie USA;
bere na vědomí závazek EU k plnění Pařížské dohody a Agendy 2030 přijaté OSN a
zdůrazňuje, že je zapotřebí tyto závazky provést v zájmu zajištění bezpečnosti a rozvoje
udržitelnějšího hospodářství a společnosti; přimlouvá se za posílení spolupráce EU
a USA v otázkách obnovitelných energií, která by měla vycházet z rámce vymezeného
Radou pro energetiku EU–USA; odmítá rozšiřování obchodu s LNG získávaného tzv.
frakováním;

22.

vyzývá EU, aby se všemi možnými způsoby snažila zabránit plánům vlády USA povolit
těžbu ropy a zemního plynu v Arktickém národním útočišti volně žijících živočichů, což
by ohrozilo bohatou volně žijící zvěř v arktické oblasti;

23.

vyzývá EU a členské státy, aby potíraly dopad tzv. roubíkového pravidla tím, že
výrazně navýší finanční prostředky určené na sexuální a reprodukční zdraví a
související práva, a zejména finanční prostředky výslovně určené na zajištění přístupu k
plánovanému rodičovství a k bezpečnému a legálnímu umělému přerušení těhotenství, a
to s použitím vnitrostátního i unijního rozvojového financování s cílem zaplnit mezeru
ve financování, která vznikla v důsledku kroků Trumpovy vlády vedoucích k zastavení
financování všech zámořských humanitárních organizací, které zajišťují služby v oblasti
sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv; zdůrazňuje, že všeobecné
dodržování práva na sexuální a reprodukční zdraví a přístup k němu přispívají k
prenatální péči a schopnosti předcházet vysoce rizikovým porodům, jako je tomu v
případě těhotenství dětí, a snižují kojeneckou a dětskou úmrtnost; poukazuje na to, že
plánování rodiny, zdraví matek a bezpečné provádění umělého přerušení těhotenství
jsou základní prvky pro záchranu životů žen a dívek;

24.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Evropské službě pro vnější
činnost, Komisi, vládám a parlamentům členských států, prezidentovi USA a Senátu
a Sněmovně reprezentantů USA.
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