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Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 3 dalis), keičiantis ne 

teisėkūros pasiūlymą dėl rezoliucijos A8-0251/2018 

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir JAV santykių padėties 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

A. kadangi JAV administracijos politika „Pirmiausia – Amerika“ kenkia ES, jos valstybių 

narių ir visos Europos interesams ir kertasi su veiksmais, kurių imtis būtina norint 

spręsti globalias problemas ir uždavinius, bei su atitinkamais tarptautiniais susitarimais; 

kadangi Prezidentas D. Trump ES pavadino prieše ir diskreditavo ES valstybes nares, o 

jo administracija, kaip matyti, yra linkusi aktyviai kištis į Europos ir ES valstybių narių 

politiką; 

B. kadangi Prezidentas D. Trump vienašališkai įvedė smarkiai padidintus tarifus plienui ir 

aliuminiui, kuriuos į JAV eksportuoja ne tik ES, bet ir Kinija, Japonija, Indija, Turkija 

bei daug kitų buvusių JAV ekonominių ir strateginių partnerių; kadangi tarifai taip pat 

nesąžiningai padidinti Ispanijos į JAV eksportuojamoms alyvuogėms, o pernai Ispanijos 

gamintojams tai jau kainavo daugiau nei 50 000 000 EUR; kadangi Prezidentas 

D. Trump inicijavo procedūras, kuriomis siekiama įvesti 25 proc. tarifą ES į JAV rinką 

eksportuojamiems automobiliams ir jų dalims; kadangi JAV administracija pradėjo 

prekybos karą su Kinija ir keliais etapais įvedė smarkiai padidintus tarifus įvairiausioms 

prekėms; kadangi, Komisijos nuomone, visos šios priemonės PPO taisyklių požiūriu yra 

neteisėtos, ir kadangi buvo imtasi atitinkamų procedūrų pagal PPO ginčų sprendimo 

sistemą; kadangi ES nustatė panašios ekonominės vertės tarifus, kurie paveiks iš JAV į 

ES eksportuojamos prekes, ir kadangi Komisija parengė papildytą prekių sąrašą, kuriam 

Taryba pritars tuo atveju, jei JAV galiausiai pradės taikyti tarifus automobiliams; 

C. kadangi per Sofijoje vykusį Tarybos posėdį Komisija buvo įgaliota ieškoti būdų, kaip 

užkirsti kelią prekybos karui su JAV, tačiau tuo pat metu buvo pritarta išlyginamosioms 

priemonėms, kurios paveiktų JAV prekes; kadangi, Komisijos Pirmininkui J.-

C. Junckeriui 2018 m. liepos 25 d. susitikus su Prezidentu D. Trumpu, buvo parengtas 

bendras pareiškimas, kuriame skelbiama apie susitarimą bendromis jėgomis siekti 

nulinių tarifų, nulinių netarifinių kliūčių ir nulinių subsidijų su automobiliais 
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nesusijusioms pramoninėms prekėms, stengtis mažinti kliūtis ir stiprinti prekybą 

paslaugomis, cheminėmis medžiagomis, vaistais, medicininiais produktais ir sojomis, 

stiprinti ES ir JAV strateginį bendradarbiavimą energijos srityje – J.-C. Juncker 

įsipareigojo, kad ES, siekdama įvairinti savo energijos tiekimą, iš JAV importuos 

daugiau suskystintų gamtinių dujų (SGD) – bei užmegzti glaudų dialogą standartų 

klausimu, siekiant palengvinti prekybą, riboti biurokratines kliūtis ir mažinti sąnaudas; 

kadangi Pirmininkas J.-C. Juncker ir Prezidentas D. Trump susitarė sujungti pajėgas, 

kad Amerikos ir Europos įmonės būtų geriau saugomos nuo nesąžiningos pasaulinės 

prekybos praktikos, ir glaudžiai bendradarbiauti su bendraminčiais partneriais, siekiant 

reformuoti PPO ir spręsti nesąžiningos prekybos praktikos problemą, įskaitant 

intelektinės nuosavybės vagystės, priverstinio technologijų perdavimo, pramonės 

subsidijavimo, iškraipymų dėl valstybės valdomų įmonių veiklos ir perteklinio 

pajėgumo klausimus; kadangi šie įsipareigojimai viršijo sprendimus, kuriuos Taryba 

priėmė Sofijoje; 

D. kadangi Komisija, siekdama parodyti esanti pasiryžusi vykdyti minėtuosius 

įsipareigojimus, ėmėsi veiksmų ir 2018 m. rugpjūčio 1 d. paskelbė apie sojų importo iš 

JAV padidinimą 282 proc., o rugpjūčio 9 d. – apie tai, kad SGD importas iš JAV 

padidės nuo 0 iki 3,2 mlrd. m3; kadangi Komisija paskelbė perskirsianti 638 000 000 

EUR Sąjungos biudžeto lėšų, kad 10 proc. padidintų SGD laikymo pajėgumą Europoje; 

kadangi 90 proc. JAV sojų yra genetiškai modifikuotos; kadangi 60 proc. JAV 

eksportuojamų SGD išgaunamos hidraulinio ardymo būdu; kadangi SGD iš JAV yra 

dvigubai brangesnės negu SGD, kurias rinkoje siūlo kiti tiekėjai; 

E. kadangi Prezidentas D. Trump nieko neįsipareigojo mainais: aukšti tarifai plienui, 

aliuminiui ir alyvuogėms taikomi toliau, o klausimo dėl tarifų automobiliams 

nagrinėjimas tik sustabdytas; kadangi Pirmininkas J.-C. Juncker ir Komisijos narė 

C. Malmström Parlamente ne kartą pareiškė, kad nesiderės su į galvą įremtu ginklu; 

kadangi derybos, skirtos pasirengti ES ir JAV prekybos susitarimui, visą vasarą vyko 

remiantis parengiamuoju darbu, kurį atliko ne Prekybos (TRADE) GD, o kuriuo 

Pirmininko J.-C. Junckerio vardu rūpinosi Martin Selmayr; kadangi šiuo pagrindu 

prisiimti ir vykdomi įsipareigojimai – tai kompensacija JAV už nuostolius, kuriuos ji 

patiria įsitraukusi į konfliktą su Kinija, ir tai sėkmės pavyzdys, kurio D. Trumpo 

administracijai būtinai reikia rengiantis tarpiniams rinkimams; 

F. kadangi dėl D. Trumpo administracijos vykdomos politikos ryškėja įvairios 

neraminančios JAV vidaus tendencijos, įskaitant vis atviresnį rasizmą ir ksenofobiją, 

dažnesnius išpuolius prieš seksualinių mažumų atstovus, tai, kad policijos ir teisėsaugos 

pareigūnų daliniai reiškia vis didesnį norą naudoti karinę ginkluotę, daugėja atvejų, kai 

policijos jėgos naudojimas baigiasi lemtingai, panaikinta daug nacionalinių aplinkos 

standartų, moterys atvirai žeminamos žiniasklaidoje ir drastiškai mažinamos biudžeto 

lėšos sveikatai ir švietimui; 

G. kadangi rimtą susirūpinimą kelia vadinamosios visuotinio nutildymo taisyklės 

grąžinimas ir išplėtimas bei finansavimo apribojimas organizacijoms, kurios moterims 

ir mergaitėms teikia šeimos planavimo, taip pat su lytine ir reprodukcine sveikata bei 

teisėmis susijusias paslaugas; 
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H. kadangi be daugybės kitų problemų JAV žengė žingsnį atgal žmogaus teisių srityje; 

kadangi Prezidentas D. Trump yra nusitaikęs į pabėgėlius ir imigrantus (jis vadina juos 

nusikaltėliais ir grėsme saugumui), drąsina rasistinę politiką dviprasmiškomis 

užuominomis apie baltaodžių nacionalizmą ir nuosekliai skatina antimusulmoniškas 

idėjas ir politiką; kadangi D. Trumpo administracija yra pasirinkusi politiką, pagal kurią 

moterys turės mažiau galimybių naudotis reprodukcinės sveikatos priežiūros 

paslaugomis, ir pritaria sveikatos draudimo sistemos pakeitimams, kuriuos atlikus 

galimybės naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis už prieinamą kainą neteks dar 

daugiau amerikiečių; kadangi Prezidentas D. Trump toliau reiškia panieką 

nepriklausomai žiniasklaidai ir federaliniams teismams, blokavusiems kai kuriuos jo 

veiksmus; kadangi tikimybė juodaodžiui žūti nuo policininko rankos yra 2,5 karto 

didesnė nei baltaodžiui, nežiūrint į tai, D. Trumpo administracija, ribodama arba 

apskritai panaikindama policijos kontrolės mechanizmų taikymą, reiškia beveik 

besąlygišką paramą teisėsaugos pareigūnų prerogatyvoms; 

I. kadangi politika, kurią JAV administracija vykdo Artimuosiuose Rytuose, lemia įvairius 

naujus karus regione, kurio sudėtingi konfliktai gali būti sprendžiami tik kompromisais, 

abipuse pagarba ir bendradarbiavimu bei santykių plėtojimu nesikišant; 

J. kadangi D. Trumpo administracija priėmė naują branduolinę strategiją, pagal kurią 

numatyta vystyti nedidelius taktinius branduolinius ginklus, ir šis sprendimas atvers 

kelią branduolinių ginklų naudojimui per konfliktus visame pasaulyje, tačiau labiausiai 

Europoje, turint galvoje, kad šie ginklai pirmiausia numatyti kaip atgrasomosios 

priemonės, nukreiptos prieš Rusiją; kadangi JAV ir Rusijos branduolinio ginklavimosi 

varžybos kelia egzistencinę grėsmę Europos žemynui; kadangi D. Trumpo 

administracija nededa absoliučiai jokių pastangų, kad naujais pasiūlymais ar 

iniciatyvomis paremtų byrančią branduolinio ginklo neplatinimo, ginklų kontrolės ir 

nusiginklavimo sistemą; 

K. kadangi dėl D. Trumpo administracijos politikos „Pirmiausia – Amerika“, JAV 

pasitraukimo iš daugiašalių susitarimų ir bendradarbiavimo struktūrų, prekybos karo ir 

JAV administracijos spaudimo politikos, nukreiptos prieš ES ir kitus, kišimosi į ES ir 

jos valstybių narių vidaus reikalus ir Europos antidemokratinių, nacionalistinių, 

homofobiškų ir rasistinių jėgų palaikymo bei nenoro ES ir jos valstybių narių laikyti sau 

lygiomis primygtinai būtina peržiūrėti transatlantinius santykius; 

1. su susirūpinimu pažymi, kad D. Trumpo administracija vienašališkai traukiasi iš 

daugiašalių susitarimų ir bendradarbiavimo struktūrų, ignoruoja JT Saugumo Tarybos 

sprendimus, pažeisdama tarptautinę teisę vykdo karines intervencijas krizės ištiktuose 

regionuose ir kursto įtampą pasaulyje – taip pat ir prekybos srityje; su susirūpinimu 

atkreipia dėmesį į neraminančius JAV vidaus reiškinius, pvz., į rasistinių, homofobiškų 

ir ksenofobiškų tendencijų atgijimą JAV visuomenėje, tačiau vis dažniau ir ES valstybių 

narių visuomenėse; 

2. pabrėžia, kad – visų pirma reaguodama į D. Trumpo administracijos vykdomą užsienio, 

ekonomikos ir prekybos politiką – visuomenė ėmė labiau priešintis pritarimui 

transatlantinių santykių raidai neatliekant kritinio jos vertinimo; ragina ES ir valstybių 

narių vyriausybes liautis ignoravus šį reiškinį; 
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3. ragina nuodugniai peržiūrėti ES ir JAV santykius, taip pat primygtinai ragina ES ir jos 

valstybes nares atsisakyti jaunesniojo partnerio vaidmens transatlantinių santykių srityje 

ir pasinaudoti savo daugiašalio tarptautinio bendradarbiavimo patirtimi, įgyta per 

daugybę metų; 

4. labai apgailestauja dėl Pirmininko J.-C. Junckerio įsipareigojimų Prezidentui 

D. Trumpui, prisiimtų 2018 m. liepos 25 d., ir primena savo poziciją būti tvirtiems ir 

vieningiems JAV spaudimo akivaizdoje; primygtinai pabrėžia, kad nėra tokio 

demokratinio įgaliojimo, kuriuo remdamasis Pirmininkas J.-C. Juncker būtų galėjęs 

prisiimti plataus užmojo įsipareigojimus ir kuriuo būtų pateisintas 638 000 000 EUR iš 

Sąjungos biudžeto perskyrimas Prezidentui D. Trumpui pamaloninti; apgailestauja dėl 

vykstančių derybų su JAV administracija slaptumo ir neaiškių priemonių, kuriomis 

remiantis buvo taip smarkiai padidintas SGD ir pašarams skirtų sojų importas iš JAV; 

5. primena, kad ES gyventojai atkakliai priešinosi Transatlantinei prekybos ir investicijų 

partnerystei (TPIP); laikosi tvirtos nuomonės, kad šiuo metu vykstantis slaptas 

pasirengimas deryboms dėl prekybos susitarimo kertasi su demokratijos ir skaidrumo 

principais, kurių paisyti reikalauja milijonai į ES valstybių sostinių ir kitų miestų gatves 

išeinančių žmonių; nepritaria derybų dėl TPIP atnaujinimui; pabrėžia, kad išsamūs 

demokratiniai debatai turi būti pirmas žingsnis rengiant naujus bet kokių prekybos 

derybų įgaliojimus, ir smerkia Komisijos Pirmininko strategiją pirma derėtis, o tada 

Tarybai ir Parlamentui pateikti rezultatą, kuriam turi būti arba besąlygiškai pritarta, arba 

jo apskritai atsisakyta, ex post įgaliojimo tikslu; 

6. ragina Komisiją ir Tarybą ginti teisinės valstybės ir lygybės prieš įstatymą principus bei 

siekti teisingumo kartu su visomis šalimis, nukentėjusiomis nuo agresyvios D. Trumpo 

administracijos prekybos politikos; yra sunerimęs dėl Pirmininko J.-C. Junckerio ryžto 

ieškoti būdų, kaip ES viena galėtų išeiti iš susidariusios padėties, netgi sujungiant jėgas 

su JAV pastarajai konfrontuojant su Kinija; pabrėžia, kad konfrontacija su Kinija 

neatitinka nei ES, nei valstybių narių interesų; ragina Komisijos narę C. Malmström 

susilaikyti nuo dalyvavimo artėjančiame susitikime su Japonijos ir JAV atstovais, 

siekiant parengti PPO reformos iniciatyvas, nukreiptas prieš Kiniją, ir vietoj to mėginti 

megzti dialogą, į kurį būtų įtraukta Kinija ir kiti svarbus partneriai, vadovaujantis 

daugiašaliu požiūriu; solidarizuojasi su JAV piliečiais, kurie taip pat yra tapę 

konfrontacinės D. Trumpo administracijos prekybos politikos įkaitais; 

7. ragina surengti išsamius debatus ES ir JAV, kuriuose dalyvautų visi socialiniai ir 

ekonominiai veikėjai bei kitų pilietinės visuomenės sektorių atstovai, siekiant apibrėžti, 

kokia kryptimi turėtų būti plėtojami transatlantiniai santykiai; laikosi nuomonės, kad 

šiuo tikslu būtina užmegzti transatlantinį pilietinės visuomenės dialogą; pabrėžia, kad, 

norint užtikrinti ES piliečių interesus ir plėtoti dvišalius prekybos, ekonomikos, kultūros 

ir pilietinės visuomenės santykius, būtinas naujas vertybėmis pagrįstas visa apimantis 

ES ir JAV santykių pagrindas bei lygiavertė partnerystė; 

8. laikosi nuomonės, kad tolesnės transatlantinių santykių raidos prielaida turėtų būti 

bendras įsipareigojimas taikiai spręsti konfliktus, laikytis tarptautinės teisės, 

daugiašališkumo, gerbti teisinės valstybės principą savo šalyje ir demokratines bei 

žmogaus teises visais jų aspektais; 
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9. nepritaria jokiai idėjai tolesnės transatlantinių santykių raidos pagrindu rinktis bendrą 

konfrontaciją su trečiosiomis šalimis; pabrėžia, kad vis labiau daugiapoliame ir 

sudėtingame pasaulyje kylantys konfliktai ir problemos gali būti sprendžiami tik 

taikinimo, dialogo ir abiem pusėms naudingo bendradarbiavimo būdu; 

10. reiškia gilų susirūpinimą dėl naujosios JAV branduolinės strategijos ir planų 

modernizuoti JAV branduolinius arsenalus Europoje; ryžtingai ragina JAV ir ES 

valstybes nares ratifikuoti ir įgyvendinti JT sutartį dėl branduolinių ginklų uždraudimo; 

ragina ES ir JAV bendradarbiauti padedant įgyvendinti JT Generalinės Asamblėjos 

rezoliucijas dėl branduolinio nusiginklavimo ir veiksmingų priemonių branduolinei 

grėsmei mažinti bei jų laikytis; 

11. nepritaria JAV karinių pajėgų dislokavimui Europoje ir ragina atsisakyti visų JAV 

karinių bazių Europoje; 

12. ragina paleisti NATO; 

13. reiškia didelį susirūpinimą dėl JAV administracijos pranešimų apie bepiločių orlaivių 

programai taikytų ribotų apribojimų atsisakymą, nes tai lems didesnę civilių aukų ir 

neteisėtų žudymų riziką, taip pat dėl nepakankamo skaidrumo tiek JAV bepiločių 

orlaivių programos, tiek kai kurių ES valstybių narių teikiamos pagalbos požiūriu; 

ragina JAV ir ES valstybes nares užtikrinti, kad ginkluoti bepiločiai orlaiviai būtų 

naudojami laikantis jų įsipareigojimų, prisiimtų pagal tarptautinę teisę, įskaitant 

tarptautinę žmogaus teisių teisę ir tarptautinę humanitarinę teisę, ir kad būtų nustatyti 

griežti privalomi standartai, kuriais būtų reglamentuojamas bet kokios pagalbos, 

susijusios su mirtinomis bepiločių orlaivių operacijomis, teikimas; 

14. labai apgailestauja dėl JAV vyriausybės sprendimo perkelti savo ambasadą iš Tel Avivo 

į Jeruzalę ir oficialiai pripažinti šį miestą Izraelio sostine; pabrėžia, kad šiuo sprendimu 

aiškiai pažeidžiamas tarptautinis konsensusas dėl Jeruzalės, įtvirtintas ne vienoje JT 

Saugumo Tarybos rezoliucijoje, visų pirma Rezoliucijoje Nr. 478, įskaitant konsensusą 

dėl diplomatinių atstovybių vietos, kol neišspręstas ginčas dėl galutinio Jeruzalės 

statuso; pabrėžia, kad šie veiksmai kelia rimtą pavojų visoms pastangoms rasti ilgalaikį 

taikų Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimą; primena, jog ES remia prasmingą 

Artimųjų Rytų taikos proceso atnaujinimą, kad būtų pasiektas dviejų valstybių 

sambūviu pagrįstas sprendimas, laikantis 1967 m. sienų, pagal kurį saugi Izraelio 

valstybė ir nepriklausoma, suvereni, laisva ir gyvybinga kaimyninė Palestinos valstybė 

su sostine Rytų Jeruzale taikiai gyvuotų šalia; primygtinai laikosi nuomonės, kad būtina 

vengti bet kokių veiksmų, kurie pakirstų šias pastangas; pabrėžia, kad Jeruzalės 

klausimas turi būti įtrauktas į galutinį Izraelio ir Palestinos taikos susitarimą; pabrėžia, 

kad turėtų būti stiprinamas bendras veiksmų planas; ragina ES ir JAV aktyviai pritarti 

tam, kad būtų skubiai išsiųsta nepriklausoma tarptautinė tyrimo komisija, kuri ištirtų 

visus tariamus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus ir piktnaudžiavimą ja 

vykdant karinį puolimą prieš masinių civilinių protestų, prasidėjusių 2018 m. kovo 

30 d., dalyvius; nepaprastai apgailestauja, kad JAV jau 32 kartus pasinaudojo savo, kaip 

nuolatinės JT Saugumo Tarybos narės, teise vetuoti rezoliucijų Palestinos klausimu 

projektus; primygtinai ragina visas JT Saugumo Tarybos nares bendru sutikimu 

pasmerkti visus nusikaltimų žmoniškumui ir šiurkštaus JT Visuotinėje žmogaus teisių 
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deklaracijoje įtvirtintų teisių pažeidimo atvejus; griežtai smerkia JAV sprendimą 

nutraukti Agentūros Palestinos pabėgėliams (UNRWA) finansavimą ir ragina ES dėti 

dvigubas pastangas siekiant paremti Palestinos pabėgėlius; 

15. pabrėžia, kad Bendras visapusiškas veiksmų planas (BVVP) su Iranu yra svarbus 

daugiašalis susitarimas ir įsimintinas daugiašalės diplomatijos laimėjimas skatinant 

stabilumą regione; teigiamai vertina tai, kad ES pasiryžusi padaryti viską, kad su Iranu 

sudarytas BVVP – pagrindinis tarptautinės ginklų neplatinimo sistemos ramstis ir 

esminis saugumo ir stabilumo regione elementas – būtų išsaugotas; pabrėžia, kad, 

remiantis ne viena Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ataskaita, 

Iranas savo įsipareigojimus pagal BVVP vykdo; labai kritiškai vertina Prezidento 

D. Trumpo sprendimą vienašališkai pasitraukti iš BVVP ir įvesti ekstrateritorines 

priemones veiklą Irane vykdančioms ES įmonėms; teigiamai vertina ES ryžtą saugoti 

savo ir savo įmonių bei investuotojų interesus turint galvoje ekstrateritorinį JAV 

sankcijų poveikį; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina sprendimą aktyvuoti vadinamąjį 

blokavimo reglamentą, kurio tikslas – apsaugoti ES prekybos interesus Irane nuo JAV 

ekstrateritorinių sankcijų poveikio, ir ragina Tarybą, Komisiją ir Europos išorės 

veiksmų tarnybą (EIVT) imtis bet kokių tolesnių priemonių, kurias jos laiko būtinomis 

BVVP apsaugoti; 

16. smerkia priemones, kurių JAV administracija ėmėsi ES įmonių atžvilgiu platesniame 

griežtesnių sankcijų taikymo Rusijai ir Iranui kontekste, smarkiai padidintus tarifus 

plieno ir aliuminio produktams iš ES ir kitų šalių bei grasinimus įvesti aukštus tarifus 

importuojamiems automobiliams; ragina JAV atšaukti šias priemones ir pasisako už 

lygiavertį dialogą bei pastangas toliau plėtoti dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą 

gerokai aktyviau dalyvaujant parlamentams ir pilietinei visuomenei, siekiant išspręsti 

esamas problemas ir interesų konfliktus, kurie neigiamai veikia pasaulio ekonomikos 

vystymąsi; pabrėžia, kad, tiek liberalizavus tarptautinę prekybą, tiek pasirinkus 

protekcionizmą, rezultatai gali būti tokie pat, jei neužtikrinami aukštesni gyvenimo 

standartai, darbo ir socialinės teisės, pakankamas viešojo sektoriaus finansavimas, 

deramas darbas ir indėlis į darnaus vystymosi tikslų (DVT) siekį bei įsipareigojimų, 

susijusių su tarptautine teise, vykdymas; 

17. reiškia susirūpinimą, kad, ES pradėjus normalizuoti santykius su Kuba, D. Trumpo 

administracija sužlugdė nedidelę pažangą, per keletą ankstesnių metų pasiektą 

normalizuojant JAV ir Kubos santykius, ir vykdo konfrontacinę politiką šios šalies 

atžvilgiu; ragina JAV nutraukti Kubos blokadą ir Kubos teritorijos okupaciją 

Gvantanamo įlankoje; 

18. pažymi, kad Europoje asmens duomenų apsauga yra pagrindinė teisė ir kad JAV netaiko 

taisyklių, kurios būtų panašios į Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą; reiškia 

susirūpinimą dėl visapusiškų galių, kuriomis naudojasi JAV institucijos, norėdamos 

gauti ES piliečių asmens duomenis valstybėse narėse, taip pat dėl to, kad jos plačiai 

naudojasi šiomis galiomis; mano, jog tai, kad JAV veikiančios įmonės kuria ir valdo 

asmeninius profilius taikydamos dideliu duomenų kiekiu grindžiamas sistemas, ir 

prekyba šiais profiliais bei jų analizė nesuderinami su ES teise; 

19. griežtai smerkia D. Trumpo administracijos pabėgėlių ir migracijos politiką bei jos 
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kišimąsi į Europos debatus pabėgėlių ir migracijos politikos klausimais; ragina JAV ir 

ES griežtai laikytis tarptautinės teisės, visų pirma 1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių 

statuso ir jos 1967 m. protokolo; teigiamai vertina ligšiolines JT pastangas siekti, kad 

būtų sudarytas pasaulinis susitarimas dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos bei 

pasaulinis susitarimas dėl pabėgėlių, ir apgailestauja, kad 2017 m. gruodžio mėn. JAV 

nusprendė pasitraukti iš diskusijų; ragina vykdyti bendrą kovos su pagrindinėmis 

migracijos priežastimis politiką; 

20. pabrėžia, jog būtina, kad ES ir JAV kovotų su mokesčių slėpimu ir kitais finansiniais 

nusikaltimais bei užtikrintų skaidrumą; ragina jas bendradarbiauti, kad apmokestinimas 

būtų pertvarkytas atsižvelgiant į ekonominį turinį, vertės kūrimą ir siekiant kovoti su 

nelygybe mūsų visuomenėse; 

21. smerkia JAV pasitraukimą iš Paryžiaus susitarimo, tačiau puikiai vertina 

nenutrūkstamas pastangas, dedamas JAV asmenų, įmonių, miestų ir valstijų, toliau 

besistengiančių laikytis Paryžiaus susitarimo ir kovoti su klimato kaita, bei pabrėžia, 

kad ES turi toliau bendradarbiauti su šiais veikėjais; reiškia susirūpinimą dėl to, kad 

klimato kaita nebeįtraukiama į JAV nacionalinio saugumo strategiją; atkreipia dėmesį į 

ES įsipareigojimą laikytis Paryžiaus susitarimo ir JT Darbotvarkės iki 2030 m. ir 

pabrėžia, kad juos būtina įgyvendinti siekiant užtikrinti saugumą pasaulyje bei vystyti 

tvaresnę ekonomiką ir visuomenę; pritaria tvirtesniam ES ir JAV bendradarbiavimui 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos klausimais, remiantis ES ir JAV energetikos tarybos 

veikla; nepritaria prekybos SGD, kurios išgaunamos hidraulinio ardymo būdu, 

išplėtimui; 

22. ragina ES daryti viską, kas įmanoma, siekiant užkirsti kelią JAV administracijos 

planams leisti gręžti naftą ir dujas Arkties nacionaliniame draustinyje, nes dėl to kiltų 

pavojus turtingai Arkties regiono laukinei gyvūnijai; 

23. ragina ES ir valstybes nares priešintis nutildymo taisyklės poveikiui gerokai padidinant 

finansavimą lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių srityje – visų pirma 

finansavimą, kuris būtų aiškiai skirtas tam, kad būtų užtikrintos galimybės kontroliuoti 

gimstamumą ir saugiai bei teisėtai nutraukti nėštumą – naudojant tiek nacionalines 

lėšas, tiek ES lėšas vystymuisi, siekiant užpildyti finansavimo spragą, atsivėrusią po to, 

kai D. Trumpo administracija ėmėsi veiksmų, kad būtų nutrauktas finansavimas visoms 

užjūrio pagalbos organizacijoms, teikiančioms su lytine ir reprodukcine sveikata bei 

teisėmis susijusias paslaugas; pabrėžia, kad, garantuojant visuotinę pagarbą lytinei ir 

reprodukcinei sveikatai bei teisėms ir galimybę jas užsitikrinti, prisidedama prie 

prenatalinės priežiūros ir galimybės išvengti itin rizikingų gimdymų, pvz., vaiko 

mažiaus mergaičių nėštumo atvejais, ir kūdikių bei vaikų mirtingumo mažinimo; 

pažymi, kad šeimos planavimo, gimdyvių sveikatos priežiūros ir saugaus nėštumo 

nutraukimo paslaugos yra pagrindiniai elementai išsaugant moterų ir merginų gyvybes; 

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, EIVT, Komisijai, valstybių narių 

vyriausybėms ir parlamentams, JAV Prezidentui, JAV Senatui ir JAV Atstovų Rūmams. 

Or. en 
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