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Alternativt förslag till resolution (artikel 170.3 i arbetsordningen) som ersätter ett 

förslag till resolution som inte avser lagstiftning A8-0251/2018 

Europaparlamentets resolution om läget i förbindelserna mellan EU och USA 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. USA:s regerings ”America first”-politik skadar EU:s, dess medlemsstaters och hela 

Europas intressen och strider mot de krav och internationella överenskommelser som 

finns för att lösa globala problem och utmaningar. President Trump har benämnt EU 

som en ”motståndare” och misskrediterat EU-medlemsstater, och hans regering har 

visat sin vilja att aktivt ingripa i politik på intern EU- och medlemsstatsnivå. 

B. President Trump har ensidigt infört skarpa höjningar av tullar på stål och aluminium 

som exporteras till USA från EU, men även från Kina, Japan, Indien, Turkiet och 

många andra av USA:s före detta ekonomiska och strategiska partner. Export av oliver 

från Spanien till USA utsätts också för en orättvis höjning av tullar, vilket det senaste 

året redan har kostat Spaniens producenter mer än 50 miljoner euro. President Trump 

har inlett förfaranden som syftar till att införa en 25-procentig tulltaxa på bilar och 

bildelar som exporteras från EU till marknaden i USA. USA:s regering har inlett ett 

handelskrig mot Kina, genom att införa skarpa ökningar av tulltaxor i flera steg på ett 

brett urval av produkter. Kommissionen betraktar alla dessa åtgärder som olagliga enligt 

WTO:s regler, och förfaranden har utifrån detta inletts genom WTO:s system för 

tvistlösning. EU har infört tullar som rör produkter som exporteras från USA till EU och 

som är av en motsvarande ekonomisk volym, och kommissionen har utarbetat en utökad 

förteckning över produkter som ska godkännas av rådet ifall biltullar kommer att 

tillämpas av USA. 

C. Vid rådsmötet i Sofia gavs kommissionen bemyndigande att söka vägar för att undvika 

ett handelskrig med USA, men samtidigt ställde man sig bakom de utjämnande åtgärder 

som rör produkter från USA. Kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers besök 

hos president Trump den 25 juli 2018 ledde till ett gemensamt uttalande, där det sades 

att man enats om att samarbeta för att avskaffa tullar, icke-tariffära handelshinder och 

subventioner för industrivaror utom bilar, att arbeta för att minska handelshinder och 
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öka handeln med tjänster, kemikalier, läkemedel, medicintekniska produkter och 

sojabönor, att stärka det strategiska samarbetet mellan EU och USA på energiområdet – 

där EU genom Juncker åtog sig att importera mer kondenserad naturgas (LNG) från 

USA för att diversifiera sin energiförsörjning – och att inleda nära förhandlingar om 

standarder i syfte att förenkla handeln, minska de byråkratiska hindren och sänka 

kostnaderna. Ordförande Juncker och president Trump kom överens om att förena sina 

krafter för att bättre skydda amerikanska och europeiska företag från orättvis global 

handelspraxis, och att nära samarbeta med likasinnade partner för att reformera WTO 

och hantera orättvis handelspraxis, såsom immaterialrättslig stöld, påtvingad 

tekniköverföring, subventioner till industrin, förvrängningar som skapas genom statligt 

ägda företag och överkapacitet. Dessa åtaganden gick utöver de beslut som fattades vid 

rådsmötet i Sofia. 

D. Kommissionen har agerat för att visa sin vilja att fullgöra de ovannämnda åtagandena, 

och meddelade den 1 augusti 2018 att importen av sojabönor från USA ökat med 282 

procent och den 9 augusti att LNG-importen från USA ökat från 0 till 3,2 miljarder m3. 

Kommissionen har meddelat en omfördelning av 638 000 000 euro från unionens 

budget till att öka lagringskapaciteten för LNG i Europa med 10 procent. 90 procent av 

sojabönorna från USA är genetiskt modifierade. 60 procent av LNG-exporten från USA 

utvinns med hjälp av hydraulisk spräckning. LNG från USA kostar dubbelt så mycket 

som den från andra leverantörer på marknaden. 

E. President Trump har inte gjort några åtaganden i utbyte, och de höga tullarna på stål, 

aluminium och oliver kvarstår, och bilutredningen har bara skjutits upp. Ordförande 

Jean-Claude Juncker och kommissionsledamot Cecilia Malmström hade vid upprepade 

tillfällen i parlamentet förklarat att de inte skulle förhandla med en pistol mot huvudet. 

Förhandlingar för att förbereda inför ett handelsavtal mellan EU och USA har pågått 

över hela sommaren till följd av förberedande arbete som emellertid inte utförts av GD 

TRADE, utan av Martin Selmayr, för ordförande Junckers räkning. Åtaganden som 

gjorts och uppfyllts i detta sammanhang kompenserar USA för förluster i landets 

konflikt med Kina, vilket ger regeringen Trump en i hög grad nödvändig framgång inför 

mellanårsvalet. 

F. Regeringen Trumps politik har lett till en rad oroväckande inrikespolitiska utvecklingar 

i USA, bland annat allt öppnare rasistiska och främlingsfientliga yttringar, ökade fall av 

angrepp mot sexuella minoriteter, fler och fler polis- och kriminalvårdsenheter som på 

egen hand förser sig med militär utrustning, ökade fall av dödligt polisvåld, avskaffande 

av flera nationella miljöskyddsbestämmelser, offentliga nedvärderingar av kvinnor i 

medier och drastiska nedskärningar inom hälso- och sjukvården samt 

utbildningsväsendet. 

G. Återinförandet och utvidgningen av den så kallade munkavleregeln och nedskärningen 

av internationella medel till organisationer som tillhandahåller kvinnor och flickor 

tjänster rörande familjeplanering samt sexuell och reproduktiv hälsa och därmed 

sammanhängande rättigheter är frågor som väcker allvarlig oro. 

H. På en rad områden har USA tagit steg bakåt när det gäller mänskliga rättigheter. 

President Trump har riktat in sig på flyktingar och invandrare, kallat dem kriminella och 
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säkerhetshot, uppmuntrat rasistisk politik genom att sväva på målet i fråga om vit 

nationalism och konsekvent förfäkta tankegångar och politik av antimuslimsk karaktär. 

Regeringen Trump har infört politik som kommer att leda till inskränkningar i kvinnors 

tillgång till reproduktiv hälsa och har förordat förändringar i sjukförsäkringen som 

skulle försätta många fler amerikaner utan tillgång till ekonomiskt överkomlig hälso- 

och sjukvård. President Trump fortsätter att uttrycka förakt för oberoende medier och 

för federala domstolar som har blockerat vissa av hans åtgärder. Trots att svarta 

människor löper 2,5 gånger högre risk än vita människor att dödas av polisen, har 

regeringen Trump uttryckt närapå villkorslöst stöd för befogenheterna för tjänstemän 

inom brottsbekämpningen och minskat eller helt och hållet avskaffat 

tillsynsmekanismerna för polisen. 

I. USA:s regerings politik i Mellanöstern underblåser risken för nya krig i en region vars 

mångbottnade konflikter enbart kan lösas genom en avvägning mellan parternas 

intressen, ömsesidig respekt och samarbete samt utveckling av förbindelser på grundval 

av principen om icke-inblandning. 

J. Regeringen Trump har fattat beslut om en ny kärnvapenstrategi som går ut på att 

utveckla små taktiska kärnvapen som ska göra det möjligt att använda kärnvapen i 

konflikter världen över, och framför allt i Europa i och med deras avskräckande 

funktion främst gentemot Ryssland. Kapprustningen med kärnvapen mellan USA och 

Ryssland utgör en existentiell fara för den europeiska kontinenten. Regeringen Trump 

vidtar inte några som helst åtgärder i form av nya förslag eller initiativ för att på nytt 

bygga upp det sönderfallande systemet för förhindrande av spridning av kärnvapen, 

vapenkontroll och nedrustning. 

K. Regeringen Trumps politik ”America first”, USA:s utträde ur multilaterala avtal och 

samarbetsstrukturer, USA:s regerings handelskrig och påtryckningspolitik gentemot EU 

och andra, inblandningen i EU:s och dess medlemsstaters interna angelägenheter och 

stödet till antidemokratiska, nationalistiska, homofoba och rasistiska krafter inom 

Europa, och oviljan att behandla EU och dess medlemsstater som jämbördiga parter 

innebär att en grundläggande översyn av de transatlantiska förbindelserna är oumbärlig. 

1. Europaparlamentet uttrycker djup oro över att regeringen Trump ensidigt drar sig ur 

multilaterala avtal och samarbetsstrukturer, ignorerar beslut av FN:s säkerhetsråd och 

ingriper militärt i krigsdrabbade områden i strid med internationell rätt samt förvärrar 

globala spänningar även inom handeln. Parlamentet konstaterar bekymrat den 

oroväckande inhemska utvecklingen i USA, där rasistiska, homofoba och 

främlingsfientliga tendenser i det amerikanska samhället har blossat upp igen, och även 

över att de ökar i EU-medlemsstaternas samhällen. 

2. Europaparlamentet betonar att framför allt i fråga om regeringen Trumps utrikes-, 

ekonomi- och handelspolitik har EU-medborgarnas motstånd mot ett okritiskt utökande 

av de transatlantiska förbindelserna vuxit. Parlamentet uppmanar EU och 

medlemsstaternas regeringar att inte fortsätta att ignorera denna utveckling. 

3. Europaparlamentet efterfrågar en djupgående översyn av EU:s förbindelser med USA 

och insisterar på att EU och dess medlemsstater måste överge rollen som underordnad 

partner i de transatlantiska förbindelserna och använda sig av sina mångåriga 
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erfarenheter från internationellt samarbete på flera nivåer. 

4. Europaparlamentet beklagar djupt de åtaganden som ordförande Juncker gjort gentemot 

president Trump den 25 juli 2018, och påminner om sitt ställningstagande att visa upp 

en stadig och enad front inför påtryckningar från USA. Parlamentet insisterar på att det 

inte finns något demokratiskt mandat som skulle ha tillåtit eftergifterna gentemot 

president Trump i form av de långtgående åtaganden som gjorts av ordförande Juncker 

och omfördelningen av 638 000 000 euro i unionsbudgeten. Parlamentet beklagar 

hemlighållandet av de pågående förhandlingarna med USA:s regering, och de märkliga 

åtgärder som har lett till dramatiska ökningar av import från USA av LNG och 

sojabönor till djurfoder. 

5. Europaparlamentet påminner om att TTIP bemöttes av ett massivt motstånd från EU:s 

befolkning. Parlamentet insisterar på att de pågående dolda förberedelserna för att 

förhandla fram ett handelsavtal är en förolämpning mot den demokrati och öppenhet 

som begärs av miljontals människor på gatorna i EU-medlemsstaternas huvudstäder och 

storstäder. Parlamentet förkastar återöppnandet av förhandlingarna om TTIP. 

Parlamentet insisterar på att en bred demokratisk debatt måste vara det första steget i 

förberedandet av ett nytt mandat för varje eventuell handelsförhandling, och fördömer 

strategin från kommissionens ordförande att först förhandla och därefter lägga fram ett 

resultat för rådet och parlamentet att antingen förkasta eller anta, i syfte att ges ett 

förhandlingsmandat i efterhand. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att försvara rättsstaten och 

principen om allas likhet inför lagen samt att söka rättvisa gemensamt med alla länder 

som påverkas av regeringen Trumps aggressiva handelspolitik. Parlamentet är bestört 

över ordförande Junckers villighet att söka vägar för att endast EU ska besparas och till 

och med ta USA:s parti i sin konfrontation med Kina. Parlamentet betonar att en 

konfrontation med Kina inte ligger i vare sig EU:s eller medlemsstaternas intressen. 

Parlamentet uppmanar kommissionsledamot Malmström att avstå från att delta i ett 

kommande möte med hennes motsvarigheter från Japan och USA med ändamålet att 

utforma initiativ för WTO-reform med udd mot Kina, och att istället söka en dialog med 

Kina och andra stora partner genom en multilateral strategi. Parlamentet uttrycker 

solidaritet med USA:s medborgare som också hålls gisslan av regeringen Trumps 

konfrontativa handelspolitik. 

7. Europaparlamentet efterfrågar en heltäckande debatt i EU och USA, med deltagande 

från alla sociala och ekonomiska aktörer och andra sektorer i det civila samhället, för att 

fastställa i vilken riktning de transatlantiska förbindelserna bör utvecklas. Parlamentet 

anser att den transatlantiska dialogen i det civila samhället måste stimuleras i detta 

syfte. Parlamentet betonar att ett nytt värdebaserat, överordnat ramverk för 

förbindelserna mellan Eu och USA och ett partnerskap för jämlika parter behövs för att 

skydda EU-medborgarnas intressen och utveckla bilaterala handelsförbindelser samt 

förbindelser på ekonomisk, kulturell och civilsamhällelig nivå. 

8. Europaparlamentet anser att förutsättningen för en vidare utveckling av de 

transatlantiska förbindelserna bör vara ett gemensamt åtagande för fredliga lösningar på 

konflikter, respekt för internationell rätt, multilateralism, respekt för den inhemska 
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rättsstaten och för alla aspekter av demokratiska och mänskliga rättigheter. 

9. Europaparlamentet förkastar varje tanke om att bygga den vidare utvecklingen av de 

transatlantiska förbindelserna på grundval av en gemensam konfrontation med 

tredjeländer. Parlamentet betonar att i en allt mer multipolär och komplex värld kan 

konflikter och problem som uppstår endast lösas genom försoning, dialog och 

ömsesidigt fördelaktigt samarbete. 

10. Europaparlamentet uttrycker djup oro över USA:s nya kärnvapenstrategi och planerna 

på att modernisera USA:s kärnvapenarsenal i Europa. Parlamentet uppmuntrar starkt 

USA och EU-medlemsstaterna att ratificera och genomföra FN-fördraget om förbud 

mot kärnvapen. Parlamentet uppmanar EU och USA att samarbeta i fråga om att 

underlätta genomförandet och iakttagandet av FN:s generalförsamlings resolutioner om 

kärnvapennedrustning och om effektiva åtgärder för minskade kärnvapenrisker. 

11. Europaparlamentet avvisar USA:s militära närvaro i Europa och efterfrågar en 

avveckling av USA:s alla militärbaser i Europa. 

12. Europaparlamentet begär att Nato ska upplösas. 

13. Europaparlamentet ser med stor oro på USA:s administrations rapporterade avveckling 

av de begränsade restriktionerna för drönarprogrammet, vilket ökar risken för dödsfall 

bland civila och olagligt dödande, och bristen på öppenhet kring både USA:s 

drönarprogram och stödet från vissa EU-medlemsstater. Parlamentet uppmanar USA 

och EU:s medlemsstater att se till att användningen av bestyckade drönare följer 

skyldigheterna enligt internationell rätt, däribland internationell 

människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt, och att kraftfulla bindande 

normer som reglerar tillhandahållandet av alla former av stöd till dödliga 

drönaroperationer fastställs. 

14. Europaparlamentet beklagar djupt USA:s regerings beslut att flytta ambassaden från Tel 

Aviv till Jerusalem och att formellt erkänna staden som Israels huvudstad. Parlamentet 

betonar att detta beslut tydligt strider mot internationell konsensus om Jerusalem, vilken 

framgår av flera resolutioner från FN:s säkerhetsråd, särskilt resolution 478, däribland 

om plats för diplomatiska representationer tills dess att frågan om slutlig status för 

Jerusalem har blivit löst. Parlamentet betonar att denna handling på ett allvarligt sätt 

äventyrar alla insatser för att finna en bestående och fredlig lösning på konflikten 

mellan Israel och Palestina. Parlamentet påminner om att EU stöder ett återupptagande 

av en meningsfull fredsprocess i Mellanöstern som syftar till en tvåstatslösning, på 

grundval av 1967 års gränser med en säker israelisk stat och en självständig, suverän, 

fri, angränsande och livskraftig palestinsk stat som har östra Jerusalem som huvudstad, 

där de båda staterna fredligt existerar sida vid sida. Parlamentet framhåller att alla 

åtgärder som skulle kunna undergräva detta arbete måste undvikas. Parlamentet 

understryker att Jerusalemfrågan måste ingå i ett slutligt fredsavtal mellan israeler och 

palestinier. Parlamentet betonar att den gemensamma färdplanen bör stärkas. 

Parlamentet uppmanar EU och USA att aktivt stödja en skyndsam utsändning av en 

oberoende internationell undersökningskommission för att utreda alla påstådda 

överträdelser och kränkningar av internationell humanitär rätt i samband med de 

militära angreppen mot de storskaliga civila protesterna som inleddes den 30 mars 2018. 
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Parlamentet beklagar djupt att USA redan har använt sin vetorätt i egenskap av 

permanent medlem i FN:s säkerhetsråd 32 gånger mot utkast till resolutioner om 

Palestinafrågan. Parlamentet uppmanar eftertryckligen alla medlemmar i FN:s 

säkerhetsråd att i samförstånd fördöma alla fall av brott mot mänskligheten och 

allvarliga kränkningar av de rättigheter som fastställs i FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna. Parlamentet fördömer starkt USA:s beslut att upphöra med sin 

finansiering av FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) och uppmanar 

EU att fördubbla sina insatser till stöd för palestinska flyktingar. 

15. Europaparlamentet betonar att den gemensamma övergripande handlingsplanen med 

Iran är ett betydande multilateralt avtal och en avsevärd diplomatisk framgång för 

multilateral diplomati för att främja stabilitet i regionen. Parlamentet välkomnar att EU 

är fast beslutet att göra sitt yttersta för att bevara den gemensamma övergripande 

handlingsplanen med Iran som en central pelare i den internationella icke-

spridningsstrukturen och som ett avgörande element för säkerheten och stabiliteten i 

regionen. Parlamentet understryker att Iran enligt ett flertal rapporter från 

Internationella atomenergiorganet (IAEA) uppfyller sina åtaganden enligt den 

gemensamma övergripande handlingsplanen. Parlamentet kritiserar skarpt president 

Trumps beslut att ensidigt lämna den gemensamma övergripande handlingsplanen och 

införa extraterritoriella åtgärder mot företag från EU som är aktiva i Iran. Parlamentet 

välkomnar EU:s beslutsamhet att skydda sina egna och sina företags och investerares 

intressen mot den extraterritoriella verkan av amerikanska sanktioner. Parlamentet 

välkomnar i detta sammanhang beslutet att aktivera ”blockeringsförordningen”, som 

syftar till att skydda EU:s handelsintressen i Iran från konsekvenserna av USA:s 

extraterritoriella sanktioner, och uppmanar rådet, kommissionen och Europeiska 

utrikestjänsten att vidta alla ytterligare åtgärder som anses nödvändiga för att skydda 

den gemensamma övergripande handlingsplanen. 

16. Europaparlamentet fördömer de senaste åtgärderna från USA:s regering gentemot 

europeiska företag, inom ramen för skärpta sanktioner mot Ryssland och Iran, och 

genom kraftigt höjda tullar för stål- och aluminiumprodukter från EU och andra 

ekonomier samt hotet om högre tullar för bilsektorn. Parlamentet uppmanar USA att 

häva dessa åtgärder och förespråkar en dialog mellan jämlika parter och en 

vidareutveckling av både det bilaterala och multilaterala samarbetet, med den 

parlamentariska nivån och det civila samhället betydligt mer delaktiga, för att 

framgångsrikt lösa befintliga problem och intressekonflikter inom utvecklingen av den 

globala ekonomin. Parlamentet betonar att strategin att liberalisera internationell handel 

och valet att införa protektionistiska åtgärder båda kan ge samma resultat, om de inte 

garanterar den bästa levnadsstandarden, de högsta standarderna för 

arbetstagarrättigheter och sociala rättigheter, tillräcklig finansiering av den offentliga 

sektorn, anständiga arbetstillfällen och inte bidrar till uppfyllandet av målen för hållbar 

utveckling och respekten för de skyldigheter som härrör från internationell rätt. 

17. Europaparlamentet uttrycker oro över att regeringen Trump – medan EU har börjat 

normalisera förbindelserna med Kuba – har förstört de små steg som tagits under de 

senaste åren för att normalisera förbindelserna mellan USA och Kuba och för en 

konfrontativ politik gentemot landet. Parlamentet uppmanar USA att häva blockaden 

mot Kuba och upphöra med ockupationen av kubanskt territorium i Guantánamobukten. 
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18. Europaparlamentet påpekar att skydd av personuppgifter är en grundläggande rättighet i 

Europa och att det inte finns någon reglering i USA som ens närmelsevis motsvarar 

EU:s nya dataskyddsförordning. Parlamentet är bekymrat över de omfattande 

åtkomstbehörigheter som amerikanska myndigheter har avseende EU-medborgares 

personuppgifter i deras medlemsstater samt över det massiva utnyttjandet av 

motsvarande behörigheter genom amerikanska myndigheter. Parlamentet anser att 

registrering och manipulation av personprofiler genom system som baseras på stordata 

inom koncerner med säte i USA liksom handel med dessa personrelaterade profiler och 

deras analyser strider mot EU-rätten. 

19. Europaparlamentet fördömer starkt regeringen Trumps flykting- och migrationspolitik 

och dess inblandning i den europeiska debatten om flykting- och migrationspolitik. 

Parlamentet uppmanar USA och EU att strikt respektera internationell rätt, framför allt 

1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning och dess protokoll från 

1967. Parlamentet välkomnar de ansträngningar som hittills gjorts i FN för att uppnå en 

global pakt för säker, ordnad och reguljär migration samt en global pakt om flyktingar, 

och beklagar USA:s beslut från december 2017 att dra sig ur diskussionerna. 

Parlamentet efterfrågar en gemensam politik för att bekämpa de bakomliggande 

orsakerna till migration. 

20. Europaparlamentet framhåller behovet av att EU och USA bekämpar 

skatteundandragande och andra finansiella brott och säkerställer transparens. 

Parlamentet uppmanar dem att arbeta tillsammans för att omjustera beskattning i 

förhållande till ekonomisk substans, värdeskapande och kampen mot ojämlikhet i våra 

samhällen. 

21. Europaparlamentet fördömer USA:s utträde ur Parisavtalet, men lovordar de fortsatta 

insatserna från amerikanska privatpersoner, företag, städer och stater som fortfarande 

arbetar för att fullgöra Parisavtalet och bekämpa klimatförändringarna, och betonar 

behovet av att EU samverkar mer med dessa aktörer. Parlamentet är bekymrat över att 

klimatförändringarna inte längre är en del av USA:s nationella säkerhetsstrategi. 

Parlamentet konstaterar EU:s åtagande gentemot Parisavtalet och FN:s Agenda 2030, 

och betonar att det är nödvändigt att genomföra dem för att trygga global säkerhet och 

utveckla en mer hållbar ekonomi och ett mer hållbart samhälle. Parlamentet förespråkar 

ett förbättrat samarbete mellan EU och USA kring frågor om förnybar energi, som 

bygger på ramverket från EU:s och USA:s energiråd. Parlamentet förkastar 

utvidgningen av handeln med LNG som utvinns med hjälp av hydraulisk spräckning. 

22. Europaparlamentet uppmanar EU att göra allt som står i dess makt för att hindra USA:s 

regerings planer att tillåta olje- och gasborrning i naturreservatet Arctic National 

Wildlife Refuge, vilket skulle utsätta den rika vilda floran och faunan i Arktis för fara. 

23. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att motverka effekterna av 

munkavleregeln genom att avsätta avsevärt mycket mer finansiering för sexuell och 

reproduktiv hälsa och därmed sammanhängande rättigheter, i synnerhet finansiering 

som uttryckligen avsätts för att säkerställa tillgången till preventivmetoder samt säkra 

och lagliga aborter, med användning av både nationella bidrag och EU:s 

utvecklingsbistånd, i syfte att täcka den brist på finansiering som uppstått till följd av 
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regeringen Trump försök att stoppa all finansiering av utländska biståndsorganisationer 

som erbjuder tjänster för sexuell eller reproduktiv hälsa och därmed sammanhängande 

rättigheter. Parlamentet betonar att universell respekt för och tillgång till sexuell och 

reproduktiv hälsa och därmed sammanhängande rättigheter bidrar till mödravård och 

möjligheterna att undvika högriskförlossningar, såsom graviditeter bland barn, samt 

minska spädbarns- och barnadödligheten. Parlamentet påpekar att familjeplanering, 

mödravård och säkra aborter är grundläggande för att rädda flickors och kvinnors liv. 

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

Europeiska utrikestjänsten, kommissionen, medlemsstaternas parlament och regeringar, 

samt till Förenta staternas president, Förenta staternas senat och Förenta staternas 

representanthus. 
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