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Τροπολογία  4 

Elmar Brok, Εισηγητής 

 

Έκθεση A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ 

2017/2271(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις 

της 79ης διακοινοβουλευτικής 

συνεδρίασης του Διατλαντικού 

Νομοθετικού Διαλόγου (TLD) που 

πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 

Νοεμβρίου 2016 στην Ουάσιγκτον, του 

80ού TLD που πραγματοποιήθηκε στις 2 

και 3 Ιουνίου στη Βαλέτα και του 81ου 

TLD που πραγματοποιήθηκε στις 5 

Δεκεμβρίου 2017 στην Ουάσιγκτον, 

– έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις 

της 79ης διακοινοβουλευτικής 

συνεδρίασης του Διατλαντικού 

Νομοθετικού Διαλόγου (TLD) που 

πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 

Νοεμβρίου 2016 στην Ουάσιγκτον, του 

80ού TLD που πραγματοποιήθηκε στις 2 

και 3 Ιουνίου 2017 στη Βαλέτα, του 81ου 

TLD που πραγματοποιήθηκε στις 5 

Δεκεμβρίου 2017 στην Ουάσιγκτον, και 

του 82ου TLD που πραγματοποιήθηκε 

στις 30 Ιουνίου 2018 στη Σόφια της 

Βουλγαρίας, 
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Elmar Brok, Εισηγητής 

 

Έκθεση A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ 

2017/2271(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2α. επικροτεί τη συνάντηση ανάμεσα 

στον Πρόεδρο της Επιτροπής Γιούνκερ 

και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ που 

πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον στις 

25 Ιουλίου 2018, καθώς σηματοδότησε τη 

βελτίωση των διμερών σχέσεων· 

επισημαίνει τη δήλωσή τους και την 

προθυμία τους να επιδιώξουν την 

αποκλιμάκωση των διατλαντικών 

σχέσεων στον τομέα του εμπορίου· 

υπενθυμίζει, υπό το πρίσμα αυτό, τον 

καταστροφικό αντίκτυπο των 

δασμολογικών κυρώσεων· ταυτόχρονα 

επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για 

μια ευρεία και ολοκληρωμένη προσέγγιση 

όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες και 

την πολυμέρεια· 

Or. en 
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Elmar Brok, Εισηγητής 

 

Έκθεση A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ 

2017/2271(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. εκφράζει τη λύπη του για τη 

μεγάλη καθυστέρηση στον διορισμό νέου 

πρέσβη των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, αλλά εκφράζει την ικανοποίησή 

του για την είδηση της υποβολής 

υποψηφιότητας για τη θέση και αναμένει 
επιβεβαίωση από τη Γερουσία των ΗΠΑ· 

10. εκφράζει τη λύπη του για τη 

μεγάλη καθυστέρηση στον διορισμό νέου 

πρέσβη των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, αλλά εκφράζει την ικανοποίησή 

του για την υποψηφιότητα του νέου 

πρέσβη και την επακόλουθη επιβεβαίωση 

από τη Γερουσία των ΗΠΑ στις 29 

Ιουνίου 2018· 

Or. en 
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Elmar Brok, Εισηγητής 

 

Έκθεση A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ 

2017/2271(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. είναι της άποψης ότι η 

αντιμετώπιση των προσπαθειών της 

Ρωσίας να ασκήσει πίεση και επιρροή, να 

αποσταθεροποιήσει και να εκμεταλλευτεί 

τις αδυναμίες και τις δημοκρατικές 

επιλογές των δυτικών κοινωνιών απαιτεί 

κοινή διατλαντική αντίδραση· πιστεύει, 

συνεπώς, ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα πρέπει 

να δώσουν προτεραιότητα σε 

συντονισμένες ενέργειες σε σχέση με τη 

Ρωσία, με τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ, όπου 

ενδείκνυται· υπενθυμίζει τον σαφή κίνδυνο 

για τις δημοκρατίες μας που δημιουργείται 

από τις ψευδείς ειδήσεις, την 

παραπληροφόρηση και ιδίως τις πηγές 

κακόβουλων παρεμβάσεων· ζητεί την 

καθιέρωση ενός πολιτικού και κοινωνικού 

διαλόγου ώστε να υπάρχει μια ισορροπία 

μεταξύ ανωνυμίας και ευθύνης στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης· 

24. είναι της άποψης ότι η 

αντιμετώπιση των προσπαθειών της 

Ρωσίας να ασκήσει πίεση και επιρροή, να 

αποσταθεροποιήσει και να εκμεταλλευτεί 

τις αδυναμίες και τις δημοκρατικές 

επιλογές των δυτικών κοινωνιών απαιτεί 

κοινή διατλαντική αντίδραση· πιστεύει, 

συνεπώς, ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα πρέπει 

να δώσουν προτεραιότητα σε 

συντονισμένες ενέργειες σε σχέση με τη 

Ρωσία, με τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ, όπου 

ενδείκνυται· επισημαίνει με ανησυχία, στο 

πλαίσιο αυτό, τις δηλώσεις των προέδρων 

των ΗΠΑ και της Ρωσίας κατά τη 

συνάντησή τους της 16ης Ιουλίου 2018 

στο Ελσίνκι· υπενθυμίζει τον σαφή 

κίνδυνο για τις δημοκρατίες μας που 

δημιουργείται από τις ψευδείς ειδήσεις, 

την παραπληροφόρηση και ιδίως τις πηγές 

κακόβουλων παρεμβάσεων· ζητεί την 

καθιέρωση ενός πολιτικού και κοινωνικού 

διαλόγου ώστε να υπάρχει μια ισορροπία 

μεταξύ ανωνυμίας και ευθύνης στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης· 
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Elmar Brok, Εισηγητής 

 

Έκθεση A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ 

2017/2271(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 54 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

54. χαιρετίζει την έναρξη νέων 

διαλόγων υψηλού επιπέδου με τη Βόρεια 

Κορέα (ΛΔΚ) και την πρόσφατη διάσκεψη 

κορυφής στη Σιγκαπούρη στις 12 Ιουνίου, 

υπενθυμίζει ότι οι συνομιλίες αυτές, που 

δεν έχουν επιδείξει ακόμη απτά και 

επαληθεύσιμα αποτελέσματα, αποσκοπούν 

στην ειρηνική επίλυση των εντάσεων και, 

ως εκ τούτου, στην προώθηση της 

περιφερειακής και παγκόσμιας ειρήνης, 

ασφάλειας και σταθερότητας· 

υπογραμμίζει ότι, ταυτόχρονα, η διεθνής 

κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ 

και των ΗΠΑ, πρέπει να διατηρήσει την 

πίεση στη ΛΔΚ έως ότου προβεί σε 

αποπυρηνικοποίηση με αξιόπιστο τρόπο, 

κυρώνοντας τη Συνθήκη για την πλήρη 

απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών 

(CTBT) και επιτρέποντας στην 

προπαρασκευαστική επιτροπή της 

Συνθήκης για την πλήρη απαγόρευση των 

πυρηνικών δοκιμών (CTBTΟ) και τον 

ΔΟΑΕ να τεκμηριώσουν την 

αποπυρηνικοποίησή της· 

54. χαιρετίζει την έναρξη νέων 

διαλόγων υψηλού επιπέδου με τη Βόρεια 

Κορέα (ΛΔΚ) και την πρόσφατη διάσκεψη 

κορυφής στη Σιγκαπούρη στις 12 Ιουνίου· 

υπενθυμίζει ότι οι συνομιλίες αυτές, που 

δεν έχουν επιδείξει ακόμη απτά και 

επαληθεύσιμα αποτελέσματα, αποσκοπούν 

στην ειρηνική επίλυση των εντάσεων και, 

ως εκ τούτου, στην προώθηση της 

περιφερειακής και παγκόσμιας ειρήνης, 

ασφάλειας και σταθερότητας· 

υπογραμμίζει ότι, ταυτόχρονα, η διεθνής 

κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ 

και των ΗΠΑ, πρέπει να διατηρήσει την 

πίεση στη ΛΔΚ έως ότου προβεί σε 

αποπυρηνικοποίηση με αξιόπιστο τρόπο, 

κυρώνοντας τη Συνθήκη για την πλήρη 

απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών 

(CTBT) και επιτρέποντας στην 

προπαρασκευαστική επιτροπή της 

Συνθήκης για την πλήρη απαγόρευση των 

πυρηνικών δοκιμών (CTBTΟ) και τον 

ΔΟΑΕ να τεκμηριώσουν την 

αποπυρηνικοποίησή της· εκφράζει 

ανησυχία όσον αφορά την ανεπαρκή 

πρόοδο της ΛΔΚ ως προς την 

αποπυρηνικοποίηση, που οδήγησε τον 

πρόεδρο Τραμπ να ακυρώσει, στις 24 

Αυγούστου 2018, τις συζητήσεις που 

είχαν προγραμματιστεί να 

πραγματοποιηθούν στη ΛΔΚ με τον 

υπουργό εξωτερικών Μάικ Πομπέο· 
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