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Ziņojums A8-0251/2018 

Elmar Brok 

ES un ASV attiecību stāvoklis 

2017/2271(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 3. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0251/2018 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES un ASV attiecību stāvokli 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

A. tā kā ASV administrācijas politika “Amerika pirmajā vietā” kaitē ES, tās dalībvalstu un 

visas Eiropas interesēm un neatbilst rīcībai, kas vajadzīga, lai risinātu vispārējas 

problēmas un uzdevumus, un attiecīgajiem starptautiskajiem nolīgumiem; tā kā 

prezidents D. Tramps ir atsaucies uz ES kā uz “pretinieci” un cēlis neslavu ES 

dalībvalstīm un viņa vadītā administrācija ir izrādījusi vēlmi aktīvi iejaukties Eiropas un 

ES dalībvalstu iekšpolitikā; 

B. tā kā prezidents D. Tramps ir vienpusēji krasi paaugstinājis tarifus, ko piemēro 

tēraudam un alumīnijam, kuru uz ASV eksportē ES, kā arī Ķīna, Japāna, Indija, Turcija 

un daudzas citas agrākās ASV ekonomiskās un stratēģiskās partneres; tā kā ar 

netaisnīgu tarifu paaugstinājumu saskaras arī Spānijas olīvu eksports uz ASV, un tas 

Spānijas ražotājiem pagājušā gada laikā ir izmaksājis jau vairāk nekā EUR 50 000 000; 

tā kā prezidents D. Tramps ir sācis procedūras, kuru mērķis ir piemērot 25 % tarifu 

automašīnām un to rezerves daļām, ko ES eksportē uz ASV tirgu; tā kā ASV 

administrācija ir sākusi tirdzniecības karu pret Ķīnu, vairākos posmos krasi palielinot 

tarifus plašam produktu klāstam; tā kā Komisija uzskata, ka visi šie pasākumi ir 

nelikumīgi saskaņā ar PTO noteikumiem, un PTO strīdu izšķiršanas sistēmas satvarā ir 

sāktas attiecīgas procedūras; tā kā ES ir ieviesusi tarifus, kas ietekmē no ASV uz ES 

eksportētos produktus līdzvērtīgā finanšu apjomā, un tā kā Komisija ir sagatavojusi 

paplašinātu sarakstu ar produktiem, kurš Padomei jāapstiprina, ja ASV tarifi 

automašīnām galu galā tiks piemēroti; 

C. tā kā Sofijā rīkotajā Padomes sanāksmē Komisijai tika atļauts meklēt risinājumus, kā 

novērst tirdzniecības karu ar ASV, bet vienlaikus apstiprināti līdzsvarojošie pasākumi, 

kas ietekmē ASV produktus; tā kā Komisijas priekšsēdētāja Ž. K. Junkera vizīte pie 

prezidenta D. Trampa 2018. gada 25. jūlijā noslēdzās ar kopīgu paziņojumu, paužot 

vienošanos kopā strādāt, lai panāktu nulles tarifus un izskaustu ar tarifiem nesaistītus 
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šķēršļus un ar automašīnām nesaistītu rūpniecības preču subsidēšanu, strādāt, lai 

samazinātu šķēršļus pakalpojumu, ķīmisko produktu, farmaceitisko līdzekļu, medicīnas 

produktu un sojas pupu tirdzniecībā un palielinātu tās apjomu, nostiprināt ES un ASV 

stratēģisko sadarbību enerģētikas jomā, Ž. K. Junkeram apņemoties, ka ES no ASV 

importēs vairāk sašķidrinātas dabasgāzes, lai dažādotu savu energoapgādi, un sākt ciešu 

dialogu par standartiem, kas ļautu atvieglināt tirdzniecību, mazināt birokrātiskus 

šķēršļus un samazināt izmaksas; tā kā priekšsēdētājs Ž. K. Junkers un prezidents 

D. Tramps piekrita apvienot spēkus, lai Amerikas un Eiropas uzņēmumus labāk 

aizsargātu pret negodīgu pasaules tirdzniecības praksi, un cieši sadarboties ar līdzīgi 

domājošiem partneriem, lai reformētu PTO un novērstu negodīgu tirdzniecības praksi, 

cita starpā intelektuālā īpašuma zādzības, tehnoloģijas nodošanu piespiedu kārtā, 

rūpniecības subsīdijas, valstij piederošu uzņēmumu radītus izkropļojumus un pārmērīgu 

kapacitāti; tā kā šīs saistības pārsniedz Padomes Sofijas sanāksmē pieņemtos lēmumus; 

D. tā kā Komisija ir rīkojusies, apliecinot gatavību ievērot iepriekšminētās saistības, un 

2018. gada 1. augustā paziņoja, ka sojas pupu imports no ASV ir pieaudzis par 282 % 

procentiem, un 9. augustā — ka sašķidrinātās dabasgāzes imports no ASV ir pieaudzis 

no 0 līdz 3,2 miljardiem m3; tā kā Komisija ir paziņojusi par EUR 638 000 000 pārdali 

Savienības budžetā ar mērķi palielināt par 10 % sašķidrinātas dabasgāzes uzglabāšanas 

kapacitāti Eiropā; tā kā 90 % no ASV sojas pupām ir ģenētiski modificētas; tā kā 60 % 

no ASV eksportētās sašķidrinātās dabasgāzes ir iegūti ar hidropārrāvumu metodi; tā kā 

no ASV ievestā sašķidrinātā dabasgāze maksā divreiz vairāk nekā tā, ko piedāvā citi 

piegādātāji tirgū; 

E. tā kā prezidents D. Tramps no savas puses nav uzņēmies nekādas saistības un augstie 

tarifi tēraudam, alumīnijam un olīvām nav atcelti, un izpēte attiecībā uz automašīnām ir 

tikai apturēta; tā kā priekšsēdētājs Ž. K. Junkers un komisāre S. Malmstrēma 

Parlamentā ir vairākas reizes uzsvēruši, ka nerisinās sarunas, ja viņiem tiks draudēts; tā 

kā pēc sagatavošanas darba, ko veica nevis Tirdzniecības ĢD, bet gan Martin Selmay 

priekšsēdētāja Ž. K. Junkera uzdevumā, vasarā tika risinātas sarunas ar mērķi sagatavot 

ES un ASV tirdzniecības nolīgumu; tā kā šajā satvarā apstiprinātās un izpildītās 

saistības kompensē zaudējumus, kas ASV radušies tās konfliktā ar Ķīnu, un sniedz 

D. Trampa administrācijai tik nepieciešamo veiksmes stāstu pirms vidusposma 

vēlēšanām; 

F. tā kā D. Trampa administrācijas politika izraisa dažādu uztraucošu notikumu attīstību 

ASV iekšienē, cita starpā aizvien atklātāku rasismu un ksenofobiju, biežākus 

uzbrukumus seksuālajām minoritātēm, aizvien lielāku policijas un tiesībaizsardzības 

vienību vēlmi apbruņoties ar militāro aprīkojumu, aizvien biežākus policijas spēka 

lietošanas gadījumus ar letālām sekām, daudzu valsts vides standartu atcelšanu, sieviešu 

atklātu pazemošanu plašsaziņas līdzekļos un krasus budžeta samazinājumus veselības 

aprūpes un izglītības jomā; 

G. tā kā nopietnas bažas rada tā dēvētā globālā aizlieguma noteikuma (global gag rule) 

atjaunošana un darbības pagarināšana un finansējuma samazināšana organizācijām, kas 

sievietēm un meitenēm sniedz ģimenes plānošanas un seksuālās un reproduktīvās 

veselības un ar to saistīto tiesību pakalpojumus; 
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H. tā kā ASV ir regresējusi virknē jautājumu cilvēktiesību jomā; tā kā prezidents 

D. Tramps ir uzbrucis bēgļiem un imigrantiem, saucot viņus par noziedzniekiem un 

drošības apdraudējumu, iedrošinājis rasistisku politiku, neskaidri izsakoties par balto 

nacionālismu, un pastāvīgi atbalstījis pret musulmaņiem vērstas idejas un politiku; tā kā 

D. Trampa administrācija ir pieņēmusi politiku, kas no jauna samazinās sieviešu 

piekļuvi reproduktīvās veselības aprūpei, un iestājusies par veselības apdrošināšanas 

izmaiņām, kas daudz vairāk amerikāņu atņemtu iespēju izmantot izmaksu ziņā pieejamu 

veselības aprūpi; tā kā prezidents D. Tramps turpina nonievāt neatkarīgus plašsaziņas 

līdzekļus un federālās tiesas, kas ir bloķējušas dažas no viņa darbībām; tā kā, 

neraugoties uz to, ka tumšādainajiem iedzīvotājiem ir divarpus reizes lielāks risks iet 

bojā no policista rokas nekā gaišādainajiem iedzīvotājiem, D. Trampa administrācija ir 

paudusi teju beznosacījumu atbalstu tiesībaizsardzības amatpersonu prerogatīvām, 

ierobežojot policijas uzraudzībai domātos mehānismus vai tos atceļot pilnībā; 

I. tā kā D. Trampa administrācijas politika Tuvajos Austrumos palielina jaunu karu risku 

reģionā, kur sarežģītus konfliktus var atrisināt tikai ar kompromisu, savstarpējas cieņas 

un sadarbības, kā arī attiecību izvēršanas palīdzību, pamatojoties uz neiejaukšanos; 

J. tā kā D. Trampa administrācija ir pieņēmusi jaunu kodolstratēģiju, kurā ir paredzēts 

izstrādāt nelielus taktiskos kodolieročus, un šis lēmums var pavērt iespējas kodolieroču 

izmantošanai konfliktos visā pasaulē, bet pirmām kārtām — Eiropā, ņemot vērā, ka šie 

ieroči galvenokārt ir iecerēti kā preventīvs pasākums pret Krieviju; tā kā 

kodolbruņošanās sacensība starp ASV un Krieviju rada eksistenciālus draudus Eiropas 

kontinentā; tā kā D. Trampa administrācija neko nedara, lai ar jauniem priekšlikumiem 

vai iniciatīvām nostiprinātu nestabilo kodolieroču neizplatīšanas, ieroču kontroles un 

atbruņošanās sistēmu; 

K. tā kā D. Trampa administrācijas politika “Amerika pirmajā vietā”, ASV izstāšanās no 

daudzpusējiem nolīgumiem un sadarbības struktūrām, tirdzniecības karš un ASV 

administrācijas spiediena izdarīšanas politika attiecībā uz ES un citām valstīm, 

iejaukšanās ES un tās dalībvalstu iekšējās lietās un atbalsts nedemokrātiskiem, 

nacionālistiskiem, homofobiskiem un rasistiskiem spēkiem Eiropā, kā arī nevēlēšanās 

izturēties pret ES un tās dalībvalstīm kā vienlīdzīgiem partneriem nozīmē, ka ir 

pamatīgi jāpārskata transatlantiskās attiecības, 

1. pauž dziļas bažas par to, ka D. Trampa administrācija vienpusēji atkāpjas no 

daudzpusējiem nolīgumiem un sadarbības struktūrām, ignorē ANO Drošības padomes 

lēmumus, ar militāru spēku iejaucas krīžu zonās, pārkāpjot starptautiskās tiesības, un 

saasina vispārējo saspīlējumu, arī tirdzniecības jomā; ar bažām norāda uz uztraucošo 

notikumu attīstību ASV iekšienē, piemēram, rasistisku, homofobisku un ksenofobisku 

tendenču atdzimšanu ASV sabiedrībā, kā arī aizvien lielākā mērā ES dalībvalstu 

sabiedrībās; 

2. uzsver, ka, jo īpaši reaģējot uz D. Trampa administrācijas ārpolitiku, ekonomikas un 

tirdzniecības politiku, sabiedrība aizvien vairāk atsakās nekritiski pieņemt norises 

transatlantiskajās attiecībās; aicina ES un dalībvalstu valdības izbeigt ignorēt šo 

parādību; 

3. prasa pamatīgi pārskatīt ES attiecības ar ASV un uzstāj, ka ES un tās dalībvalstīm ir 
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jāatsakās no mazāk nozīmīgā partnera lomas transatlantiskajās attiecībās un jāizmanto 

pieredze, ko tās daudzu gadu laikā guvušas vairāku līmeņu starptautiskā sadarbībā; 

4. pauž dziļu nožēlu par saistībām, ko priekšsēdētājs Ž. K. Junkers uzņēmās pret 

prezidentu D. Trampu 2018. gada 25. jūlijā, un atgādina par savu nostāju būt 

nelokāmiem un vienotiem, saskaroties ar ASV spiedienu; uzstāj, ka nav demokrātisku 

pilnvaru, kas būtu ļāvušas priekšsēdētājam Ž. K. Junkeram uzņemties tālejošās saistības 

un Savienības budžetā pārdalīt EUR 638 000 000 prezidenta D. Trampa prasību 

apmierināšanai; pauž nožēlu par pašreiz ar ASV administrāciju risināto sarunu 

slepenību un neskaidrajiem pasākumiem, kuru rezultātā krasi palielinājies sašķidrinātas 

dabasgāzes un dzīvnieku barībai paredzētu sojas pupu imports no ASV; 

5. atgādina, ka ES iedzīvotāji izrādīja ievērojamu pretestību attiecībā uz TTIP; uzstāj, ka 

pašreizējā slepenā gatavošanās sarunām par tirdzniecības nolīgumu ir apvainojums 

demokrātijai un pārredzamībai, ko pieprasījuši miljoniem cilvēku ES dalībvalstu 

galvaspilsētu un pilsētu ielās; noraida sarunu par TTIP atsākšanu; uzstāj, ka jaunu 

pilnvaru sagatavošana jebkādām sarunām tirdzniecības jomā ir jāsāk ar plašām 

demokrātiskām debatēm, un nosoda Komisijas priekšsēdētāja stratēģiju vispirms risināt 

sarunas un tad ex post pilnvarojumam iepazīstināt Padomi un Parlamentu ar to rezultātu, 

kas vai nu jāpieņem bez nosacījumiem, vai jānoraida pilnībā; 

6. aicina Komisiju un Padomi aizstāvēt tiesiskumu un principu par vienlīdzību likuma 

priekšā un censties panākt taisnīgumu kopā ar visām valstīm, ko ietekmējusi D. Trampa 

administrācijas agresīvā tirdzniecības politika; pauž satraukumu par priekšsēdētāja 

Ž. K. Junkera gatavību meklēt iespējas ES vienai pašai izvairīties no sankcijām un 

konfrontācijā ar Ķīnu pat nostāties ASV pusē; uzstāj, ka konfrontācija ar Ķīnu nav ne 

ES, ne dalībvalstu interesēs; aicina komisāri S. Malmstrēmu atturēties no dalības 

gaidāmajā sanāksmē ar Japānas un ASV kolēģiem, kurā paredzēts izstrādāt pret Ķīnu 

vērstu PTO reformu iniciatīvas, un tā vietā censties veidot dialogu ar Ķīnu un citiem 

galvenajiem partneriem atbilstīgi daudzpusējai pieejai; pauž solidaritāti ar ASV 

iedzīvotājiem, kas arī ir kļuvuši par D. Trampa administrācijas konfrontējošās 

tirdzniecības politikas ķīlniekiem; 

7. pieprasa rīkot plašas debates Eiropas Savienībā un ASV, iesaistot visus sociālās un 

ekonomiskās jomas un citu pilsoniskās sabiedrības jomu dalībniekus, lai noteiktu, kādā 

virzienā būtu jāattīsta transatlantiskās attiecības; uzskata, ka šajā nolūkā ir jāveido 

transatlantisks pilsoniskās sabiedrības dialogs; uzsver, ka ir vajadzīgs jauns, uz vērtībām 

balstīts un visaptverošs satvars ES un ASV attiecībām un vienlīdzīgu pušu partnerība, 

lai aizsargātu ES iedzīvotāju intereses un veidotu divpusējas attiecības tirdzniecības, 

ekonomikas un kultūras jomā un pilsoniskās sabiedrības satvarā; 

8. uzskata, ka transatlantisko attiecību turpmākas attīstības priekšnoteikumam vajadzētu 

būt kopīgai apņēmībai panākt konfliktu atrisināšanu miermīlīgā ceļā, starptautisko 

tiesību ievērošanu, daudzpusējas attiecības, tiesiskuma ievērošanu valstu iekšienē un 

demokrātisko tiesību un cilvēktiesību ievērošanu visos to aspektos; 

9. noraida jebkādu iespēju izvērst transatlantiskās attiecības, pamatojoties uz vienotu 

konfrontāciju ar trešām valstīm; uzsver, ka aizvien daudzpolārākā un sarežģītākā 

pasaulē konfliktus un problēmas var atrisināt vienīgi ar izlīgumu, dialogu un savstarpēji 
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izdevīgu sadarbību; 

10. pauž dziļas bažas par ASV jauno kodolstratēģiju un plāniem modernizēt ASV 

kodolieroču arsenālus Eiropā; stingri mudina ASV un ES dalībvalstis ratificēt un īstenot 

ANO Līgumu par kodolieroču aizliegšanu; aicina ES un ASV sadarboties, lai veicinātu, 

ka tiek īstenotas un ievērotas Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 

rezolūcijas par kodolatbruņošanos un par efektīviem pasākumiem attiecībā uz 

kodolmateriālu riska mazināšanu; 

11. noraida ASV militāru klātbūtni Eiropā un prasa izformēt visas ASV militārās bāzes 

Eiropā; 

12. aicina izformēt NATO; 

13. pauž dziļas bažas par informāciju, ka ASV administrācija atceļ jau tā nelielos bezpilota 

lidaparātu programmas ierobežojumus, rezultātā palielinoties civiliedzīvotāju upuru un 

nelikumīgas nogalināšanas riskam, kā arī pauž bažas par pārredzamības trūkumu 

attiecībā uz ASV bezpilota lidaparātu programmu un dažu ES dalībvalstu sniegto 

palīdzību; aicina ASV un ES dalībvalstis nodrošināt, ka bruņotu bezpilota lidaparātu 

izmantošana atbilst šo valstu saistībām, kas noteiktas starptautiskajās tiesībās, arī 

starptautiskajās cilvēktiesībās un starptautiskajās humanitārajās tiesībās, un ka tiek 

paredzēti stingri saistoši standarti par visu veidu palīdzības sniegšanu nāvējošām 

bezpilota lidaparātu operācijām; 

14. pauž dziļu nožēlu par ASV valdības lēmumu pārvietot savu vēstniecību no Telavivas uz 

Jeruzalemi un oficiāli atzīt šo pilsētu par Izraēlas galvaspilsētu; uzsver, ka ar šo lēmumu 

tiek nepārprotami pārkāpts starptautiskais konsenss Jeruzalemes jautājumā, kas ietverts 

vairākās ANO Drošības padomes rezolūcijās, jo īpaši Rezolūcijā Nr. 478, arī attiecībā 

uz diplomātisko pārstāvniecību atrašanās vietu līdz jautājuma par Jeruzalemes galīgo 

statusu atrisināšanai; uzsver, ka šī rīcība nopietni apdraud visus centienus rast noturīgu 

un miermīlīgu risinājumu Izraēlas un Palestīnas konfliktam; atgādina, ka ES atbalsta 

jēgpilna Tuvo Austrumu miera procesa atsākšanu virzībā uz divu valstu risinājumu, 

pamatojoties uz 1967. gada robežām, mierā līdzās pastāvot drošai Izraēlas valstij un 

neatkarīgai, suverēnai, brīvai, blakusesošai un dzīvotspējīgai Palestīnas valstij ar 

galvaspilsētu Austrumjeruzalemi; uzstāj, ka ir jāatturas no jebkādām darbībām, kas 

varētu vājināt šos centienus; uzsver, ka Jeruzalemes jautājumam ir jābūt daļai no galīgā 

miera nolīguma starp izraēliešiem un palestīniešiem; uzsver, ka kopīgais ceļvedis būtu 

jānostiprina; aicina ES un ASV aktīvi atbalstīt to, ka steidzami tiek nosūtīta neatkarīga 

starptautiska izmeklēšanas komisija, lai izmeklētu visus iespējamos pārkāpumus un 

noziegumus starptautisko humanitāro tiesību jomā saistībā ar militāriem uzbrukumiem 

liela mēroga civiliem protestiem, kas sākās 2018. gada 30. martā; pauž dziļu nožēlu par 

to, ka ASV kā ANO Drošības padomes pastāvīgā locekle ir  jau 32 reizes izmantojusi 

savas veto tiesības pret rezolūciju projektiem par Palestīnas jautājumu; mudina visas 

ANO Drošības padomes locekles vienprātīgi nosodīt visus noziegumus pret cilvēci un 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā paredzēto tiesību 

īpaši smagus pārkāpumus; stingri nosoda ASV lēmumu izbeigt Palestīnas bēgļu 

aģentūras (UNRWA) finansēšanu un aicina ES divkāršot tās centienus atbalstīt 

Palestīnas bēgļus; 
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15. uzsver, ka Kopīgais visaptverošais rīcības plāns (KVRP) ar Irānu ir nozīmīgs 

daudzpusējs nolīgums un ievērojams daudzpusējās diplomātijas diplomātisks 

sasniegums reģiona stabilitātes veicināšanā; atgādina, ka ES ir cieši apņēmusies veikt 

visu iespējamo, lai saglabātu KVRP ar Irānu kā vienu no galvenajiem starptautiskās 

kodolieroču neizplatīšanas struktūras pīlāriem un kā izšķirīgu elementu drošībai un 

stabilitātei reģionā; uzsver, ka saskaņā ar vairākiem Starptautiskās Atomenerģijas 

aģentūras (SAEA) ziņojumiem Irāna pilda savas saistības saskaņā ar KVRP; stingri 

nosoda prezidenta D. Trampa lēmumu vienpusēji izstāties no KVRP un piemērot 

eksteritoriālus pasākumus ES uzņēmumiem, kas darbojas Irānā; atzinīgi vērtē ES 

apņēmību aizsargāt savas un savu uzņēmumu un ieguldītāju intereses no ASV sankciju 

eksteritoriālās ietekmes; šajā sakarībā atzinīgi vērtē lēmumu aktivizēt “bloķēšanas 

regulējumu”, kura mērķis ir aizsargāt ES tirdzniecības intereses Irānā no ASV 

eksteritoriālo sankciju ietekmes, un aicina Padomi, Komisiju un Eiropas Ārējās darbības 

dienestu veikt jebkādus turpmākus pasākumus, kas uzskatāmi par nepieciešamiem 

KVRP aizsardzībai; 

16. nosoda nesenos ASV administrācijas pasākumus pret Eiropas uzņēmumiem stingrāku 

sankciju pret Krieviju un Irānu kontekstā, krasi paaugstinātos tarifus tērauda un 

alumīnija izstrādājumiem no ES un citām valstīm un draudus piemērot augstus tarifus 

importētām automašīnām; aicina ASV atcelt šos pasākumus un iestājas par vienlīdzīgu 

partneru dialogu un centieniem vēl vairāk attīstīt divpusēju un daudzpusēju sadarbību, 

daudz ciešāk iesaistot parlamentus un pilsonisko sabiedrību, tiecoties atrisināt 

pastāvošās problēmas un interešu konfliktus, kas ietekmē pasaules ekonomikas attīstību; 

uzsver, ka starptautiskās tirdzniecības liberalizācijas stratēģijai un protekcionisma 

izvēlei var būt vieni un tie paši rezultāti, ja netiek garantēti paši augstākie dzīves 

standarti, darba un sociālās tiesības, atbilstīgs finansējums publiskajam sektoram un 

pienācīgas kvalitātes darbvietas un ja netiek veicināta ilgtspējīgas attīstības mērķu 

sasniegšana un no starptautiskajām tiesībām izrietošo pienākumu ievērošana; 

17. pauž bažas par to, ka, kamēr ES ir sākusi normalizēt attiecības ar Kubu, D. Trampa 

administrācija ir padarījusi par nebijušiem dažu pēdējo gadu laikā gūtos nelielos 

panākumus ASV un Kubas attiecību normalizēšanā un attiecībā uz šo valsti īsteno 

konfrontācijas politiku; aicina ASV izbeigt Kubas blokādi un izbeigt Kubas teritorijas 

okupāciju Gvantanamo līcī; 

18. norāda, ka Eiropā personas datu aizsardzība ir viena no pamattiesībām un ka ASV nav 

noteikumu, kas būtu pielīdzināmi jaunajai Vispārīgajai datu apstrādes regulai; pauž 

bažas par ASV iestādēm piešķirtajām vispusīgajām pilnvarām piekļūt ES pilsoņu 

personas datiem dalībvalstīs un par to, ka tās šīs pilnvaras plaši izmanto; uzskata, ka 

personu profilu izveide un manipulācija ar šiem profiliem, ko veic uzņēmumi, kuri 

darbojas ASV, izmantojot uz lielajiem datiem balstītas sistēmas, kā arī tirdzniecība ar 

šiem profiliem un to satura analīze nav saderīga ar ES tiesību aktiem; 

19. stingri nosoda D. Trampa administrācijas īstenoto bēgļu un migrācijas politiku un tās 

iejaukšanos Eiropas debatēs par bēgļu un migrācijas politiku; aicina ASV un ES stingri 

ievērot starptautiskās tiesības, jo īpaši 1951. gada Konvenciju par bēgļa statusu un tās 

1967. gada protokolu; atzinīgi vērtē līdz šim veikto darbu ANO satvarā ar mērķi panākt 

globālu paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju, kā arī globālu paktu par 
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bēgļiem, un pauž nožēlu par ASV 2017. gada decembrī pieņemto lēmumu izstāties no 

sarunām; aicina īstenot kopīgu politiku migrācijas pamatcēloņu apkarošanai; 

20. uzsver, ka ES un ASV ir jācīnās pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un citiem 

finanšu noziegumiem un jānodrošina pārredzamība; aicina tās kopīgi strādāt, lai 

saskaņotu nodokļu politiku ar ekonomikas būtību, vērtības radīšanu un cīņu pret 

nevienlīdzību mūsu sabiedrībā; 

21. nosoda ASV izstāšanos no Parīzes nolīguma, taču uzteic ASV privātpersonu, 

uzņēmumu, pilsētu un štatu nerimstošos centienus, turpinot strādāt pie Parīzes nolīguma 

izpildīšanas un klimata pārmaiņu apkarošanas, un uzsver, ka ES ir vairāk jāiesaistās to 

darbībās; pauž bažas par to, ka klimata pārmaiņas vairs neietilpst ASV valsts drošības 

stratēģijā; norāda, ka ES ir apņēmusies izpildīt Parīzes nolīgumu un ANO programmu 

2030. gadam, un uzsver, ka tie ir jāīsteno, lai panāktu drošību pasaulē un izveidotu 

ilgtspējīgāku ekonomiku un sabiedrību; atbalsta pastiprinātu ES un ASV sadarbību 

atjaunojamās enerģijas jautājumos, pamatojoties uz ES un ASV Enerģētikas padomes 

satvaru; atsakās izvērst tirdzniecību ar sašķidrināto dabas gāzi, kas iegūta ar 

hidropārrāvumu metodi; 

22. aicina ES darīt visu iespējamo, lai novērstu ASV administrācijas plānus atļaut naftas un 

gāzes urbumus Arktikas Nacionālajā dzīvās dabas rezervātā, jo tas apdraudētu Arktikas 

reģiona bagātīgo dzīvo dabu; 

23. aicina ES un dalībvalstis mazināt aizlieguma noteikuma sekas, ievērojami palielinot 

finansējumu seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpei un ar to saistītajām tiesībām, 

jo īpaši finansējumu, kas skaidri paredzēts, lai nodrošinātu piekļuvi kontracepcijai un 

drošai un likumīgai aborta veikšanai, izmantojot gan valstu, gan ES sniegto attīstības 

finansējumu, lai novērstu līdzekļu trūkumu, kuru radījis D. Trampa administrācijas 

lēmums pārtraukt finansējuma piešķiršanu visām ārvalstu atbalsta organizācijām, kas 

sniedz seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes un ar to saistīto tiesību 

pakalpojumus; uzsver, ka seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes un ar to saistīto 

tiesību vispārēja ievērošana un pieejamība sekmē pirmsdzemdību aprūpi un spēju 

izvairīties no ļoti riskantām dzemdībām, piemēram, bērnu grūtniecības gadījumos, kā 

arī samazina zīdaiņu un bērnu mirstību; norāda, ka ģimenes plānošanas, mātes veselības 

aprūpes un droša aborta pakalpojumi ir būtiski aspekti meiteņu un sieviešu dzīvības 

saglabāšanā; 

24. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Eiropas Ārējās darbības 

dienestam, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ASV prezidentam, ASV 

Senātam un ASV Pārstāvju palātai. 

Or. en 


