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Pozměňovací návrh 4
Elmar Brok, zpravodaj
Zpráva
Elmar Brok
Stav vzájemných vztahů EU s USA
2017/2271(INI)

A8-0251/2018

Návrh usnesení
Právní východisko 3
Pozměňovací návrh

Návrh usnesení
– s ohledem na společná prohlášení ze 79.
meziparlamentního setkání
transatlantického legislativního dialogu
(TLD) konaného ve dnech 28. a 29.
listopadu 2016 ve Washingtonu, D.C.,
z 80. TLD konaného ve dnech 2. a 3.
června ve Vallettě a z 81. TLD konaného
dne 5. prosince 2017 ve Washingtonu,
D.C.,

– s ohledem na společná prohlášení ze 79.
meziparlamentního setkání
transatlantického legislativního dialogu
(TLD) konaného ve dnech 28. a 29.
listopadu 2016 ve Washingtonu, D.C.,
z 80. TLD konaného ve dnech 2. a 3.
června 2017 ve Vallettě, z 81. TLD
konaného dne 5. prosince 2017 ve
Washingtonu, D.C. a z 82. TLD konaného
dne 30. června 2018 v Sofii (Bulharsko),
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Pozměňovací návrh 5
Elmar Brok
Zpráva
Elmar Brok, zpravodaj
Stav vzájemných vztahů EU s USA
2017/2271(INI)

A8-0251/2018

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)
Pozměňovací návrh

Návrh usnesení

2a.
vítá setkání mezi předsedou
Komise Junckerem a americkým
prezidentem Trumpem, které se
uskutečnilo ve Washingtonu ve dne 25.
července 2018, jako krok znamenající
zlepšení vzájemných vztahů; bere na
vědomí jejich prohlášení a jejich
odhodlání společně usilovat o zmírnění
napětí v obchodních vztazích mezi
transatlantickými partnery; v této
souvislosti připomíná ničivý dopad
represivních cel; současně připomíná
svou podporu širokému a komplexnímu
přístupu k obchodním dohodám a
multilateralismu;
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Pozměňovací návrh 6
Elmar Brok, zpravodaj
Zpráva
Elmar Brok
Stav vzájemných vztahů EU s USA
2017/2271(INI)

A8-0251/2018

Návrh usnesení
Bod 10
Pozměňovací návrh

Návrh usnesení
10.
lituje, že jmenování nového
velvyslance USA při Evropské unii se
značně protáhlo, ale vítá zprávu, že
kandidát na tuto pozici byl jmenován a
čeká na potvrzení Senátem USA;

10.
lituje, že jmenování nového
velvyslance USA při Evropské unii se
značně protáhlo, ale vítá skutečnost, že
kandidát na tuto pozici byl jmenován a
následně dne 29. června 2018 potvrzen
Senátem USA;
Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Elmar Brok, zpravodaj
Zpráva
Elmar Brok
Stav vzájemných vztahů EU s USA
2017/2271(INI)

A8-0251/2018

Návrh usnesení
Bod 24
Návrh usnesení

Pozměňovací návrh

24.
zastává názor, že pokusy Ruska o
vyvíjení nátlaku, ovlivňování, destabilizaci
a využívání slabin a demokratických
rozhodnutí západních společností ve svůj
prospěch vyžadují společnou
transatlantickou reakcí; domnívá se tudíž,
že USA a EU by měly upřednostnit
koordinovaná opatření vůči Rusku,
případně se zapojením NATO; připomíná
jasné nebezpečí, které pro naše demokracie
představují falešné zprávy, dezinformace a
zejména zdroje nepřátelského vměšování;
vyzývá k zahájení politického a
společenského dialogu, který by vyvažoval
anonymitu a odpovědnost v sociálních
médiích;

24.
zastává názor, že pokusy Ruska o
vyvíjení nátlaku, ovlivňování, destabilizaci
a využívání slabin a demokratických
rozhodnutí západních společností ve svůj
prospěch vyžadují společnou
transatlantickou reakci; domnívá se tudíž,
že USA a EU by měly upřednostnit
koordinovaná opatření vůči Rusku,
případně se zapojením NATO; v této
souvislosti vnímá se znepokojením
prohlášení prezidentů USA a Ruska
učiněná na jejich setkání dne 16. července
2018 v Helsinkách; připomíná jasné
nebezpečí, které pro naše demokracie
představují falešné zprávy, dezinformace a
zejména zdroje nepřátelského vměšování;
vyzývá k zahájení politického a
společenského dialogu, který by vyvažoval
anonymitu a odpovědnost v sociálních
médiích;
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Pozměňovací návrh 8
Elmar Brok, zpravodaj
Zpráva
Elmar Brok
Stav vzájemných vztahů EU s USA
2017/2271(INI)

A8-0251/2018

Návrh usnesení
Bod 54
Návrh usnesení

Pozměňovací návrh

54.
vítá zahájení nového kola dialogů
na vysoké úrovni se Severní Koreou
(KLDR) a nedávný summit, který proběhl
v Singapuru dne 12. června, a připomíná,
že tyto rozhovory, jejichž hmatatelné a
prokazatelné výsledky se teprve musí
projevit, by měly usilovat o mírové
urovnání napětí, a tím i o posílení
regionálního a světového míru, bezpečnosti
a stability; zdůrazňuje, že současně musí
mezinárodní společenství včetně EU a
USA nadále vyvíjet na KLDR tlak, dokud
se prostřednictvím Smlouvy o všeobecném
zákazu jaderných zkoušek (CTBT)
věrohodně nedenuklearizuje a neumožní
Přípravné komisi pro Organizaci Smlouvy
o všeobecném zákazu jaderných zkoušek
(CTBTO) a MAAE tuto denuklearizaci
zdokumentovat;

54.
vítá zahájení nového kola dialogů
na vysoké úrovni se Severní Koreou
(KLDR) a nedávný summit, který proběhl
v Singapuru dne 12. června, a připomíná,
že tyto rozhovory, jejichž hmatatelné a
prokazatelné výsledky se teprve musí
projevit, by měly usilovat o mírové
urovnání napětí, a tím i o posílení
regionálního a světového míru, bezpečnosti
a stability; zdůrazňuje, že současně musí
mezinárodní společenství včetně EU a
USA nadále vyvíjet na KLDR tlak, dokud
se prostřednictvím Smlouvy o všeobecném
zákazu jaderných zkoušek (CTBT)
věrohodně nedenuklearizuje a neumožní
Přípravné komisi pro Organizaci Smlouvy
o všeobecném zákazu jaderných zkoušek
(CTBTO) a MAAE tuto denuklearizaci
zdokumentovat; vyjadřuje znepokojení
nad nedostatečným pokrokem KLDR v
otázce denuklearizace, který dne 24. srpna
2018 vedl prezidenta Trumpa k odvolání
plánovaných rozhovorů v KLDR, jichž se
měl zúčastnit ministr zahraničí Mike
Pompeo;
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