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Raport A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stadiul actual al relațiilor UE-SUA 

2017/2271(INI) 

Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] de 

înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8–0251/2018 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la stadiul actual al relațiilor UE-SUA 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât politica de tip „America pe primul loc” a administrației SUA dăunează  

intereselor UE, intereselor statelor sale membre și Europei în ansamblul său și este în 

dezacord cu acțiunile necesare pentru soluționarea problemelor și încercărilor la nivel 

mondial și cu acordurile internaționale relevante; întrucât președintele Trump a numit 

UE un „dușman” și a discreditat statele membre ale UE, iar administrația sa și-a arătat 

disponibilitatea de a interveni în mod activ în politica internă a Europei și a statelor 

membre ale UE;  

B. întrucât președintele Trump a impus în mod unilateral creșteri puternice ale tarifelor la 

oțel și aluminiu exportate către SUA din UE, dar și din China, Japonia, India, Turcia și 

mulți din ceilalți foști parteneri economici și strategici ai SUA;  întrucât exporturile de 

măsline din Spania către SUA se confruntă, de asemenea, cu o creștere inechitabilă a 

taxelor vamale, lucru care deja a costat producătorii spanioli  peste 50 000 000 EUR în 

ultimul an;  întrucât președintele Trump a lansat o procedură de impunere a unui tarif de 

25 % pentru autoturisme și piese de autovehicule exportate din UE către piața 

americană;  întrucât administrația SUA a lansat un război comercial împotriva Chinei, 

impunând creșteri bruște ale taxelor vamale în mai multe etape la o gamă largă de 

produse;  întrucât Comisia consideră că toate aceste măsuri sunt ilegale în temeiul 

normelor OMC și întrucât au fost lansate proceduri în acest sens în cadrul sistemului 

OMC de soluționare a litigiilor;  întrucât UE a introdus taxe vamale care afectează 

produsele exportate din SUA în UE de un cuantum financiar similar și întrucât Comisia 

a pregătit o listă extinsă de produse ce urmează a fi autorizate de Consiliu în cazul 

aplicării în cele din urmă, de către SUA, a taxelor vamale pentru autoturisme;  

C. întrucât reuniunea Consiliului de la Sofia a autorizat Comisia să caute modalități de a 

împiedica un război comercial cu SUA, susținând în același timp măsurile de echilibrare 

care afectează produsele din SUA;  întrucât vizita efectuată de președintele Comisiei, dl 
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Juncker, la 25 iulie 2018, a avut ca rezultat o declarație comună în care se anunța un 

acord de colaborare în vederea ajungerii la un nivel de zero taxe vamale, zero bariere 

netarifare și zero subvenții pentru mărfurile industriale nelegate de sectorul auto, de 

colaborare pentru a reduce barierele și a crește comerțul cu servicii, produse chimice, 

produse farmaceutice, produse medicale și soia, de a întări cooperarea strategică UE-

SUA în domeniul energiei, dl Juncker angajând UE să importe mai mult gaz natural 

lichefiat (GNL) din SUA pentru a-și diversifica aprovizionarea cu energie și a lansa un 

dialog strâns cu privire la standarde în vederea înlesnirii comerțului, reducerii 

obstacolelor birocratice și a diminuării costurilor; întrucât președinții Juncker și Trump 

au convenit să își unească forțele pentru a proteja mai bine întreprinderile americane și 

europene împotriva practicilor comerciale neloiale utilizate la nivel mondial și să 

colaboreze îndeaproape cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune pentru a reforma 

OMC și a lupta împotriva practicilor comerciale neloiale, inclusiv furtul de proprietate 

intelectuală, transferul forțat de tehnologie, subvențiile industriale, distorsiunile create 

de întreprinderile de stat și supracapacitatea; întrucât aceste angajamente au depășit 

deciziile Consiliului de la Sofia;  

D. întrucât Comisia a acționat pentru a demonstra dorința sa de a respecta angajamentele 

de mai sus și a anunțat la 1 august 2018 o creștere cu 282 % a importurilor de soia din 

SUA, iar la 9 august o creștere a importurilor de GNL din SUA, de la 0 la 3,2 miliarde 

m³; întrucât Comisia a anunțat realocarea sumei de 638 000 000 EUR din bugetul 

Uniunii pentru a spori cu 10 % capacitățile de stocare a GNL în Europa;  întrucât 90 % 

din soia americană este modificată genetic;  întrucât 60 % din exporturile de GNL din 

SUA provin din fracturarea hidraulică;  întrucât costul GNL din SUA este de două ori 

mai ridicat decât cel al altor furnizori de pe piață;  

E. întrucât președintele Trump nu s-a angajat la nimic în schimb, taxele vamale ridicate la 

oțel, aluminiu și măsline rămânând în vigoare, iar ancheta privind automobilele fiind 

doar suspendată; întrucât președintele Juncker și comisarul Malmström au declarat în 

mod repetat în Parlament că nu vor negocia cu pistolul la tâmplă;  întrucât negocierile 

de pregătire a unui acord comercial UE-SUA s-au desfășurat pe tot parcursul verii în 

urma lucrărilor pregătitoare desfășurate nu de DG TRADE, ci de Martin Selmayr, în 

numele președintelui Juncker;  întrucât angajamentele asumate și îndeplinite în acest 

cadru compensează SUA pentru pierderile din conflictul său cu China, furnizând 

administrației Trump o poveste de succes extrem de necesară înainte de alegerile de la 

jumătatea mandatului;  

F. întrucât politicile administrației Trump au dus la o serie de evoluții interne 

îngrijorătoare în SUA, printre care se numără manifestări rasiste și xenofobe tot mai 

deschise, cazuri tot mai frecvente de atacuri la adresa membrilor minorităților sexuale, 

autodotarea în ritm accelerat a forțelor de poliție și a unităților de aplicare a legii cu 

echipamente militare, tot mai multe cazuri de brutalitate a poliției soldate cu decese, 

abrogarea a numeroase reglementări naționale în materie de standarde de mediu, 

umilirea deschisă a femeilor în mass-media și reducerile drastice ale bugetelor în 

domeniile sănătății și educației; 

G. întrucât reinstituirea și extinderea așa-numitei „reguli a călușului mondial” (Global Gag 

Rule), și suprimarea finanțării organizațiilor care oferă femeilor și fetelor servicii legate 
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de planificarea familială și de sănătatea sexuală și a reproducerii și drepturile conexe, 

provoacă îngrijorări deosebite; 

H. întrucât, în mai multe domenii, Statele Unite ale Americii au regresat în ceea ce privește 

drepturile omului;  întrucât președintele Trump i-a vizat pe refugiați și pe imigranți, 

numindu-i infractori și amenințări la adresa securității, a dat un imbold acțiunilor 

politice rasiste folosind  ambiguități cu privire la naționalismul albilor și promovând în 

mod constant idei și politici anti-musulmane;  întrucât administrația Trump a adoptat 

politici care vor reduce accesul la asistența medicală reproductivă pentru femei și vor 

promova schimbări la nivelul asigurărilor de sănătate care ar lăsa numeroși americani 

fără acces la asistență medicală la prețuri abordabile;  întrucât președintele Trump 

continuă să își exprime disprețul pentru mass-media independentă și pentru instanțele 

federale care au blocat unele dintre acțiunile sale; întrucât persoanele de culoare sunt de 

2,5 ori mai susceptibili de a fi uciși de poliție decât persoanele albe, iar administrația 

Trump și-a exprimat sprijinul aproape necondiționat pentru prerogativele agenților de 

aplicare a legii, reducând mecanismele de supraveghere a poliției sau  eliminându-le în 

totalitate;  

I. întrucât politicile administrației Trump în Orientul Mijlociu alimentează riscul unor noi 

războaie într-o regiune ale cărei conflicte complexe pot fi soluționate numai prin 

compromis, respect reciproc și cooperare, precum și prin dezvoltarea relațiilor pe baza 

principiului neamestecului; 

J. întrucât administrația Trump a adoptat o nouă strategie nucleară care prevede 

dezvoltarea de arme nucleare tactice mici, ceea ce va face posibilă utilizarea armelor 

nucleare în conflicte peste tot în lume, dar mai ales în Europa, dat fiind faptul că aceste 

arme sunt menite, în primul rând, să acționeze ca factor de descurajare împotriva Rusiei; 

întrucât cursa înarmării nucleare între SUA și Rusia reprezintă o amenințare existențială 

la adresa continentului european; întrucât administrația Trump nu face niciun efort 

pentru a întări, prin propuneri sau inițiative, sistemul tot mai șubred care asigură 

neproliferarea nucleară, controlul armamentelor și dezarmarea; 

K. întrucât politica „America pe primul loc” a administrației Trump, retragerea SUA din 

acordurile multilaterale și structurile de cooperare, războiul comercial și politica de 

presiune a administrației SUA împotriva UE și a altora, amestecul în afacerile interne 

ale UE și ale statelor sale membre, precum și sprijinirea forțelor antidemocratice, 

naționaliste, homofobe și rasiste din Europa, și reticența de a trata UE și statele sale 

membre ca parteneri egali fac indispensabilă o reexaminare fundamentală a relațiilor 

transatlantice; 

1. își exprimă adânca îngrijorare cu privire la faptul că administrația Trump se retrage în 

mod unilateral din acordurile multilaterale și din structurile de cooperare, ignorând 

deciziile Consiliului de securitate al ONU, intervenind cu forțe militare în zonele de 

criză prin încălcarea dreptului internațional și alimentând tensiunile globale, inclusiv în 

sfera comercială; observă cu preocupare evoluțiile interne îngrijorătoare din SUA, cum 

ar fi reapariția tendințelor rasiste, homofobe și xenofobe în societatea americană și, din 

ce în ce mai mult, din societățile statelor membre ale UE; 

2. subliniază că, în special ca răspuns la politica externă, economică și comercială a 
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administrației Trump, opoziția publică față de dezvoltarea relațiilor transatlantice 

nesupusă unei analize critice s-a intensificat; invită UE și guvernele statelor membre să 

nu mai ignore acest fenomen; 

3. solicită o reexaminare aprofundată a relației UE cu SUA și insistă că UE și statele sale 

membre trebuie să abandoneze rolul de partener minor în relațiile transatlantice și să 

folosească experiența dobândită de-a lungul a numeroși ani de cooperare internațională 

pe mai multe niveluri cu SUA; 

4. regretă profund angajamentele asumate de președintele Juncker față de președintele 

Trump la 25 iulie 2018 și reamintește poziția sa de a fi ferm și unit în fața presiunii 

exercitate de Statele Unite;  insistă că nu există niciun mandat democratic care să fi 

permis angajamentele ambițioase asumate de către președintele Juncker și realocarea 

sumei de 638 000 000 EUR din bugetul Uniunii pentru a-l mulțumi pe președintele 

Trump;  

 

 regretă caracterul secret al negocierilor în curs cu administrația SUA și măsurile 

obscure care au dus la creșterea dramatică a importurilor din Statele Unite de GNL și de 

soia pentru hrana animalelor;  

5. reamintește că TTIP s-a confruntat cu o opoziție extraordinară din partea populației UE;  

insistă asupra faptului că pregătirile în curs din spatele ușilor închise pentru negocierea 

unui acord comercial constituie un afront la adresa democrației și a transparenței care au 

fost solicitate de milioane de persoane pe străzile capitalelor și orașelor din statele 

membre ale UE;  respinge redeschiderea negocierilor privind TTIP;  insistă asupra 

faptului că o amplă dezbatere democratică trebuie să fie prima etapă în pregătirea unui 

nou mandat pentru orice negocieri comerciale și denunță strategia adoptată de 

președintele Comisiei, ce constă în a negocia mai întâi și abia apoi a  prezenta 

Consiliului și Parlamentului un rezultat de tipul „acceptă ca atare sau renunță”, în 

vederea acordării unui mandat ex post;  

6. invită Comisia și Consiliul să apere statul de drept și principiul egalității în fața legii, 

precum și să solicite dreptate, împreună cu toate țările afectate de politica comercială 

agresivă a administrației Trump; este alarmat de dorința președintelui Juncker de a căuta 

modalități prin care doar UE să fie cruțată, chiar poziționându-se de partea SUA în 

confruntarea acesteia cu China; subliniază că o confruntare cu China nu este în interesul 

UE sau al statelor membre;  invită pe comisarul Malmström să se abțină de la 

participarea la o reuniune viitoare cu omologii săi din Japonia și SUA pentru a elabora 

inițiative de reformă a OMC împotriva Chinei și să caute, în schimb, să inițieze un 

dialog care să includă China și alți parteneri importanți într-o abordare multilaterală;  își 

exprimă solidaritatea cu  cetățenii americani care sunt luați, de asemenea, ostatici, de 

politica comercială conflictuală a administrației Trump;  

7. solicită organizarea unei dezbateri cuprinzătoare în UE și în SUA, cu implicarea tuturor 

actorilor sociali și economici și a altor sectoare ale societății civile, pentru a stabili 

direcția în care ar trebui să se dezvolte relațiile transatlantice;  consideră că, în acest 

scop, trebuie creat un dialog transatlantic al societății civile; subliniază că este necesar 

un cadru general nou, întemeiat pe valori, pentru relațiile UE-SUA și un parteneriat 
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între egali pentru a proteja interesele cetățenilor UE și a dezvolta relațiile bilaterale 

comerciale, economice, culturale, precum și cele dintre societatea civilă din UE și cea 

din SUA; 

8. consideră că condiția prealabilă pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor 

transatlantice ar trebui să fie un angajament comun pentru soluționarea pașnică a 

conflictelor, respectarea dreptului internațional, a multilateralismului, respectarea 

statului de drept și a drepturilor democratice și a drepturilor omului sub toate aspectele 

lor;  

9. respinge orice concept care urmărește dezvoltarea în continuare a relațiilor transatlantice 

pe baza unei confruntări comune cu țările terțe: subliniază că într-o lume tot mai 

multipolară și complexă, conflictele și problemele ce apar pot fi soluționate doar prin 

reconciliere, dialog și o cooperare reciproc avantajoasă; 

10. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la noua strategie nucleară a Statelor Unite și 

la planurile de modernizare a arsenalelor nucleare ale SUA din Europa;  încurajează 

ferm SUA și statele membre ale UE să ratifice și să pună în aplicare Tratatul ONU 

privind interzicerea armelor nucleare; invită UE și SUA să coopereze pentru a facilita 

punerea în aplicare și respectarea rezoluțiilor Adunării Generale a Organizației 

Națiunilor Unite privind dezarmarea nucleară și măsurile eficiente de reducere a 

riscurilor nucleare; 

11. respinge prezența militară a SUA în Europa și solicită desființarea tuturor bazelor 

militare ale SUA din Europa;  

12. solicită dizolvarea NATO; 

13. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că administrația SUA a declarat că 

elimină restricțiile limitate ale programului de drone, ceea ce crește riscul de victime  și 

de ucideri ilegale în rândul civililor, precum și cu privire la lipsa de transparență a 

programului de drone al SUA și la asistența acordată de unele state membre ale UE; 

invită SUA și statele membre ale UE să se asigure că utilizarea dronelor militare 

respectă obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional, inclusiv în temeiul 

dreptului internațional al drepturilor omului și al dreptului internațional umanitar și că 

au fost stabilite standarde obligatorii stricte care să reglementeze furnizarea tuturor 

formelor de asistență în cazul operațiunilor cu drone care au efecte letale; 

14. regretă profund decizia guvernului SUA de a-și muta ambasada de la Tel Aviv la 

Ierusalim și de a recunoaște oficial orașul ca fiind capitala Israelului; subliniază că 

această decizie încalcă în mod clar consensul internațional cu privire la Ierusalim, inclus 

în mai multe rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU, în special în Rezoluția nr. 

478, inclusiv cu privire la amplasarea reprezentanțelor diplomatice până la soluționarea 

statutului final al Ierusalimului; subliniază că această acțiune pune grav în pericol toate 

eforturile pentru găsirea unei soluții pașnice și durabile pentru conflictul israeliano-

palestinian; amintește faptul că UE sprijină reluarea tratativelor de pace semnificative 

din Orientul Mijlociu vizând o soluție bazată pe coexistența a două state, bazate pe 

frontierele din 1967 și cu Ierusalimul de Est servind drept capitală pentru ambele state, 

respectiv un stat Israel sigur și un stat Palestina independent, suveran, liber, contiguu și 
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viabil, care să coexiste în pace; insistă că trebuie evitată orice acțiune care ar putea 

submina aceste eforturi; subliniază că problema Ierusalimului trebuie să facă parte dintr-

un acord final de pace între israelieni și palestinieni; subliniază că trebuie să fie 

consolidată foaia de parcurs comună; invită UE și SUA să sprijine în mod activ 

trimiterea de urgență a unei comisii independente de anchetă internațională care să 

investigheze toate presupusele încălcări și abuzuri asupra dreptului umanitar 

internațional în contextul asalturilor militare asupra protestelor civile de amploare 

declanșate la 30 martie 2018; regretă profund faptul că SUA și-au folosit deja dreptul de 

veto ca membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU de 32 de ori împotriva 

proiectelor de rezoluții privind chestiunea palestiniană; îndeamnă toți membrii 

Consiliului de Securitate al ONU să condamne consensual toate cazurile de crime 

împotriva umanității și încălcările grave ale drepturilor consacrate în Declarația 

universală a drepturilor omului a Națiunilor Unite; condamnă cu fermitate decizia SUA 

de a pune capăt finanțării acordate agenției palestiniene pentru refugiați (UNRWA) și 

invită UE să își intensifice eforturile pentru a sprijini refugiații palestinieni;  

15. subliniază că Planul comun de acțiune comun (Joint Comprehensive Plan of Action - 

JCPOA) cu Iranul reprezintă un acord multilateral important și o realizare diplomatică 

notabilă pentru diplomația multilaterală în vederea promovării stabilității în regiune; 

reamintește că UE este hotărâtă să depună toate eforturile pentru a menține Planul 

comun de acțiune cuprinzător (JCPOA) cu Iranul ca pilon central al arhitecturii 

internaționale de neproliferare, precum și ca element esențial pentru securitatea și 

stabilitatea din regiune; subliniază că, în conformitate cu o serie de rapoarte ale Agenției 

Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Iranul își îndeplinește angajamentele în 

temeiul JCPOA; critică în mod ferm decizia președintelui Trump de a renunța în mod 

unilateral la JCPOA și de a impune măsuri extrateritoriale pentru întreprinderile din UE 

care desfășoară activități în Iran; salută hotărârea UE de a își proteja interesele proprii și 

pe cele ale întreprinderilor și investitorilor europeni în fața efectului extrateritorial al 

sancțiunilor americane; salută, în acest context, decizia de a activa „regulamentul 

privind blocarea”, menit să protejeze interesele comerciale ale UE în Iran de impactul 

sancțiunilor extrateritoriale ale SUA și invită Consiliul, Comisia și Serviciul European 

de Acțiune Externă să ia orice alte măsuri considerate necesare pentru a proteja JCPOA; 

16. condamnă măsurile adoptate de administrația SUA împotriva întreprinderilor europene, 

în contextul mai amplu al sancțiunilor mai aspre aplicate Rusiei și Iranului, creșterea 

abruptă a taxelor vamale aplicate produselor din oțel și aluminiu din UE și din alte țări 

și amenințarea de a impune taxe vamale ridicate la automobilele importate; solicită 

SUA să retragă aceste măsuri și susține un dialog între egali și dezvoltarea în continuare 

a cooperării bilaterale și multilaterale, cu o implicare mult mai profundă a parlamentelor 

și a societății civile, în vederea soluționării problemelor existente și a conflictelor de 

interese care afectează dezvoltarea economică globală; subliniază că și strategia de 

liberalizare a comerțului internațional și alegerea protecționismului pot avea aceleași 

rezultate dacă nu garantează cele mai înalte standarde de viață, de muncă și sociale, 

finanțarea adecvată a sectorului public, locuri de muncă decente, și dacă nu contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă și la respectarea obligațiilor care decurg 

din dreptul internațional;  

17. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, deși UE a început să normalizeze relațiile 
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cu Cuba, administrația Trump a distrus micile măsuri de normalizare a relațiilor dintre 

SUA și Cuba adoptate în ultimii ani și urmărește o politică conflictuală față de această 

țară;  invită SUA să pună capăt blocadei împotriva Cubei și ocupației teritoriului 

cubanez de la Guantánamo Bay;  

18. subliniază faptul că, în Europa, protecția datelor cu caracter personal este un drept 

fundamental și că SUA nu are norme comparabile cu noul Regulament general privind 

protecția datelor; își exprimă îngrijorarea cu privire la competențele extinse deținute de 

autoritățile americane cu privire la accesul la datele cu caracter personal ale cetățenilor 

UE din statele membre și la utilizarea masivă a acestor competențe; consideră totodată 

ca fiind incompatibile cu dreptul UE crearea și manipularea profilurilor personale de 

către firme din SUA care utilizează sisteme de tip big data și comercializarea acestor 

profiluri, precum și analizarea acestora; 

19. condamnă cu fermitate politicile privind refugiații și migrația ale administrației Trump, 

precum și amestecul acesteia în dezbaterea europeană privind politicile în materie de 

refugiați și migrație; invită SUA și UE să respecte cu strictețe dreptul internațional, în 

special Convenția de la Geneva din 1951 privind statutul refugiaților și Protocolul său 

din 1967; salută eforturile depuse până în prezent în cadrul ONU pentru a se ajunge la 

un pact la nivel mondial pentru o migrație sigură, ordonată și regulată, precum și la un 

pact mondial pentru refugiați și regretă decizia SUA din decembrie 2017 de a se retrage 

din discuții; solicită o politică comună pentru combaterea cauzelor profunde ale 

migrației; 

20. subliniază necesitatea ca UE și SUA să combată evaziunea fiscală și alte infracțiuni 

financiare și să asigure transparența; invită statele membre să colaboreze pentru 

readaptarea impozitării la substanța economică, crearea de valoare și combaterea 

inegalității din societățile noastre; 

21. regretă retragerea SUA din Acordul de la Paris, dar apreciază eforturile continue ale 

persoanelor, întreprinderilor, orașelor și statelor din SUA care încă mai depun eforturi 

în vederea îndeplinirii Acordului de la Paris și a combaterii schimbărilor climatice și 

evidențiază necesitatea unei implicări mai mari a UE față de acești actori; este îngrijorat 

de faptul că schimbările climatice nu mai fac parte din Strategia Națională de Securitate 

a SUA; observă angajamentul UE față de Acordul de la Paris și față de Agenda ONU 

2030 și subliniază necesitatea de a le pune în aplicare pentru a asigura securitatea 

globală și pentru a dezvolta o economie și o societate mai sustenabile; pledează pentru 

intensificarea cooperării dintre UE și SUA în ce privește chestiunile legate de energia 

din surse regenerabile, pe baza cadrului oferit de Consiliul pentru energie UE-SUA; 

respinge extinderea comerțului cu GNL provenind din fracturare; 

22. invită UE să facă tot posibilul pentru a împiedica planurile administrației SUA de a 

permite forajul petrolier și de gaze în Refugiul național arctic pentru fauna sălbatică, 

care ar pune în pericol fauna sălbatică bogată din regiunea arctică; 

23. invită UE și statele membre să contracareze impactul „regulii călușului”, majorând 

semnificativ finanțarea pentru sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente, în 

special prin finanțarea destinată în mod explicit accesului la servicii de planificare 

familială și la servicii sigure și legale de avort, utilizând fondurile alocate atât la nivel 
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național, cât și la nivelul UE pentru finanțarea dezvoltării, cu scopul de a compensa 

deficitul de finanțare creat ca urmare a măsurilor adoptate de administrația Trump de a 

bloca finanțarea tuturor organizațiilor umanitare care furnizează servicii legate de 

sănătatea sexuală și reproductivă și de drepturile aferente; subliniază că respectarea 

universală a sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente, precum și accesul 

la acestea contribuie la îngrijirile prenatale și la capacitatea de a evita nașterile cu riscuri 

mari, cum este cazul sarcinilor în rândul minorelor și la reducerea mortalității infantile 

și a copiilor; subliniază că serviciile de planificare familială, de sănătate maternă și de 

avort în condiții de siguranță constituie elemente fundamentale pentru salvarea vieții 

femeilor și a fetelor; 

24. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Serviciului European de Acțiune Externă, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor 

membre, Președintelui SUA, Senatului și Camerei Reprezentanților ale SUA. 

 

 

Or. en 

 

 


