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Elmar Brok, Rapporteur 

 

Jelentés A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Az EU–USA kapcsolatok állása 

2017/2271(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– tekintettel a transzatlanti jogalkotói 

párbeszéd 2016. november 28–29-én 

Washingtonban tartott 79., 2017. június 2–

3-án Vallettában tartott 80. és 2017. 

december 5-én Washingtonban tartott 81. 

parlamentközi ülésének közös 

nyilatkozataira, 

tekintettel a transzatlanti jogalkotói 

párbeszéd 2016. november 28–29-én 

Washingtonban tartott 79., 2017. június 2–

3-án Vallettában tartott 80., 2017. 

december 5-én Washingtonban tartott 81. 

és 2018. június 30-án Szófiában 

(Bulgária) tartott 82. parlamentközi 

ülésének közös nyilatkozataira, 

Or. en 
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Elmar Brok 

Az EU–USA kapcsolatok állása 

2017/2271(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  2a. üdvözli a Bizottság elnöke, Jean-

Claude Juncker és az Egyesült Államok 

elnöke, Donald Trump 2018. július 25-i 

washingtoni megbeszélését, amely javulást 

hozott a kétoldalú kapcsolatokban; 

tudomásul veszi nyilatkozatukat és azt, 

hogy készek az együttműködésre a 

kereskedelem területén tapasztalható 

transzatlanti feszültségek enyhítésében; 

ennek fényében emlékeztet a 

büntetővámok romboló hatására; 

ugyanakkor ismételten hangsúlyozza, 

hogy támogatja a kereskedelmi 

megállapodások és a multilateralizmus 

széles körű és átfogó megközelítését; 

Or. en 
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Elmar Brok 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. sajnálja a hosszadalmas késlekedést 

az USA Európa Unióhoz akkreditált 

nagykövetének kinevezése tekintetében, 

üdvözli azonban a hírt, hogy megtörtént a 

jelölés a pozícióra és jelenleg az USA 

Szenátusa általi megerősítésre vár; 

10. sajnálja a hosszadalmas késlekedést 

az USA Európa Unióhoz akkreditált 

nagykövetének kijelölése tekintetében, 

üdvözli ugyanakkor az új nagykövet 

kinevezését és az USA Szenátusa általi 

2018. június 29-i megerősítését; 

Or. en 
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24 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

24. úgy véli, hogy Oroszországnak a 

nyugati társadalmak befolyásolására, 

destabilizálására és gyengeségeik és 

demokratikus választásaik kihasználására 

irányuló kísérleteinek kezelése közös 

transzatlanti választ igényel; ezért úgy véli, 

hogy az USA-nak és az EU-nak 

biztosítania kell az – adott esetben a NATO 

részvételével megvalósuló – összehangolt 

intézkedések elsőbbségét Oroszország 

tekintetében; emlékeztet a demokráciáinkat 

fenyegető egyértelmű veszélyre, amely az 

álhírekből, a félretájékoztatásból és 

különösen a források rosszindulatú 

beavatkozásából fakad; kéri a névtelenség 

és a felelősség között egyensúlyt teremtő 

politikai és társadalmi párbeszéd 

megkövetelését a közösségi médiában; 

24. úgy véli, hogy Oroszországnak a 

nyugati társadalmak befolyásolására, 

destabilizálására és gyengeségeik és 

demokratikus választásaik kihasználására 

irányuló kísérleteinek kezelése közös 

transzatlanti választ igényel; ezért úgy véli, 

hogy az USA-nak és az EU-nak 

biztosítania kell az – adott esetben a NATO 

részvételével megvalósuló – összehangolt 

intézkedések elsőbbségét Oroszország 

tekintetében; e tekintetben aggodalommal 

veszi tudomásul az Egyesült Államok 

elnöke és az orosz elnök által 2018. július 

16-i helsinki megbeszélésükön tett 

nyilatkozatokat; emlékeztet a 

demokráciáinkat fenyegető egyértelmű 

veszélyre, amely az álhírekből, a 

félretájékoztatásból és különösen a 

források rosszindulatú beavatkozásából 

fakad; kéri a névtelenség és a felelősség 

között egyensúlyt teremtő politikai és 

társadalmi párbeszéd megkövetelését a 

közösségi médiában; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

54 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

54. üdvözli az Észak-Koreával 

(KNDK) megindított, új, magas szintű 

párbeszédet és a június 12-i szingapúri 

csúcstalálkozót, és emlékeztet, hogy e – 

kézzelfogható és ellenőrizhető 

eredményeket még nem hozó –

megbeszélések célja a feszültségek békés 

megoldása, és ezáltal a regionális és a 

globális béke, biztonság és stabilitás 

előmozdítása; ugyanakkor kiemeli, hogy a 

nemzetközi közösségnek – beleértve az 

EU-t és az USA-t is – mindaddig fenn kell 

tartani KNDK-ra nehezedő nyomást, amíg 

az az Átfogó Atomcsend Szerződés 

ratifikálásával végre nem hajtja a tényleges 

nukleáris leszerelést és nem engedi, hogy 

az Átfogó Atomcsend-szerződés 

Szervezetének Előkészítő Bizottsága és a 

Nemzetközi Atomenergia-ügynökség a 

nukleáris leszerelést dokumentálja; 

54. üdvözli az Észak-Koreával 

(KNDK) megindított, új, magas szintű 

párbeszédet és a június 12-i szingapúri 

csúcstalálkozót, és emlékeztet, hogy e – 

kézzelfogható és ellenőrizhető 

eredményeket még nem hozó –

megbeszélések célja a feszültségek békés 

megoldása, és ezáltal a regionális és a 

globális béke, biztonság és stabilitás 

előmozdítása; ugyanakkor kiemeli, hogy a 

nemzetközi közösségnek – beleértve az 

EU-t és az USA-t is – mindaddig fenn kell 

tartani KNDK-ra nehezedő nyomást, amíg 

az az Átfogó Atomcsend Szerződés 

ratifikálásával végre nem hajtja a tényleges 

nukleáris leszerelést és nem engedi, hogy 

az Átfogó Atomcsend-szerződés 

Szervezetének Előkészítő Bizottsága és a 

Nemzetközi Atomenergia-ügynökség a 

nukleáris leszerelést dokumentálja; 

aggodalmát fejezi ki a KNDK által a 

nukleáris leszerelés terén tett nem 

kielégítő előrelépés miatt, ami 2018. 

augusztus 24-én arra késztette Trump 

elnököt, hogy lemondja Mike Pompeo 

külügyminiszter KNDK-ban tervezett 

tárgyalásait; 

Or. en 

 

 


