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5.9.2018 A8-0251/4 

Pakeitimas 4 

Elmar Brok, pranešėjas 

 

Pranešimas A8-0251/2018 

Elmar Brok 

ES ir JAV santykių padėtis 

2017/2271(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 nurodomoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– atsižvelgdamas į bendrus 

pareiškimus, padarytus per 2016 m. 

lapkričio 28–29 d. Vašingtone vykusio 79-

ojo transatlantinio teisės aktų leidėjų 

dialogo (TTALD) tarpparlamentinį 

susitikimą, birželio 2–3 d. Valetoje vykusį 

80-ąjį TTALD ir 2017 m. gruodžio 5 d. 

Vašingtone vykusį 81-ąjį TTALD, 

– atsižvelgdamas į bendrus 

pareiškimus, padarytus per 2016 m. 

lapkričio 28–29 d. Vašingtone vykusio 79-

ojo transatlantinio teisės aktų leidėjų 

dialogo (TTALD) tarpparlamentinį 

susitikimą, birželio 2–3 d. Valetoje vykusį 

80-ąjį TTALD, 2018 m. birželio 30 d. 

Vašingtone vykusį 81-ąjį TTALD ir 

2018 m. birželio 30 d. Sofijoje (Bulgarija) 

vykusį 82-ąjį TTALD, 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/5 

Pakeitimas 5 

Elmar Brok, pranešėjas 

 

Pranešimas A8-0251/2018 

Elmar Brok 

ES ir JAV santykių padėtis 

2017/2271(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  2a. teigiamai vertina Komisijos 

Pirmininko J.-C. Junckerio ir JAV 

Prezidento D. Trumpo susitikimą, kuris 

2018 m. liepos 25 d. įvyko Vašingtone, 

kaip dvišalių santykių gerėjimo ženklą; 

atkreipia dėmesį į jų pareiškimą ir 

pasiryžimą siekti transatlantinės įtampos 

prekybos srityje deeskalavimo; 

atsižvelgdamas į tai primena, kad tarifai, 

įvedami siekiant nubausti, daro 

destruktyvų poveikį; tuo pat metu 

pakartoja, kad palaiko platų ir 

visapusišką požiūrį į prekybos susitarimus 

ir daugiašališkumą; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/6 

Pakeitimas 6 

Elmar Brok, pranešėjas 

 

Pranešimas A8-0251/2018 

Elmar Brok 

ES ir JAV santykių padėtis 

2017/2271(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. apgailestauja dėl to, kad ilgai 

vėluojama paskirti naują JAV ambasadorių 

Europos Sąjungoje, bet teigiamai vertina 

žinią, kad kandidatas eiti šias pareigas 

paskirtas ir yra laukiama jo kandidatūros 

patvirtinimo JAV Senate; 

10. apgailestauja dėl ilgo vėlavimo 

paskirti naują JAV ambasadorių Europos 

Sąjungoje, bet teigiamai vertina tai, kad 

naujasis ambasadorius buvo paskirtas ir, 

savo ruožtu, 2018 m. birželio 29 d. 

patvirtintas JAV Senate; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/7 

Pakeitimas 7 

Elmar Brok, pranešėjas 

 

Pranešimas A8-0251/2018 

Elmar Brok 

ES ir JAV santykių padėtis 

2017/2271(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

24. laikosi nuomonės, kad reikia 

bendro transatlantinio atsako į Rusijos 

mėginimus daryti spaudimą ir įtaką Vakarų 

šalių visuomenių demokratiniams 

sprendimams, jas destabilizuoti ir 

pasinaudoti jų silpnybėmis; todėl mano, 

kad ES ir JAV turėtų teikti pirmenybę 

suderintiems veiksmams Rusijos atžvilgiu, 

atitinkamais atvejais įtraukiant NATO; 

primena apie akivaizdų pavojų mūsų 

demokratijai, kurį kelia melagingos 

naujienos, dezinformacija ir visų pirma 

piktybiškas Rusijos šaltinių kišimasis; 

ragina vykdyti politinį ir visuomeninį 

dialogą, kuris užtikrintų anonimiškumo ir 

atsakomybės pusiausvyrą socialinės 

žiniasklaidos priemonėse; 

24. laikosi nuomonės, kad reikia 

bendro transatlantinio atsako į Rusijos 

mėginimus daryti spaudimą ir įtaką Vakarų 

šalių visuomenių demokratiniams 

sprendimams, jas destabilizuoti ir 

pasinaudoti jų silpnybėmis; todėl mano, 

kad ES ir JAV turėtų teikti pirmenybę 

suderintiems veiksmams Rusijos atžvilgiu, 

atitinkamais atvejais įtraukiant NATO; 

šiuo požiūriu su susirūpinimu atkreipia 

dėmesį į JAV ir Rusijos prezidentų 

pareiškimus, paskelbtus per jų susitikimą, 

kuris 2018 m. liepos 16 d. įvyko 

Helsinkyje; primena apie akivaizdų pavojų 

mūsų demokratijai, kurį kelia melagingos 

naujienos, dezinformacija ir visų pirma 

piktybiškas Rusijos šaltinių kišimasis; 

ragina vykdyti politinį ir visuomeninį 

dialogą, kuris užtikrintų anonimiškumo ir 

atsakomybės pusiausvyrą socialinės 

žiniasklaidos priemonėse; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/8 

Pakeitimas 8 

Elmar Brok, pranešėjas 

 

Pranešimas A8-0251/2018 

Elmar Brok 

ES ir JAV santykių padėtis 

2017/2271(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

54 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

54. palankiai vertina tai, kad pradedami 

aukšto lygio politiniai dialogai su Šiaurės 

Korėja (KLDR) ir kad neseniai (birželio 

12 d.) Singapūre vyko aukščiausiojo lygio 

susitikimas, primena, kad šių derybų 

apčiuopiamų ir patikrinamų rezultatų kol 

kas dar nematyti, tačiau jų tikslas – taikus 

įtemptų santykių sprendimas, taigi, ir 

regioninės ir pasaulinės taikos, saugumo ir 

stabilumo skatinimas; pabrėžia, kad tuo 

pačiu metu tarptautinė bendruomenė, 

įskaitant ES ir JAV, turi toliau daryti 

spaudimą KLDR, kol ji iš tikrųjų atsisakys 

branduolinio ginklo, ratifikuodama 

Visuotinio branduolinių bandymų 

uždraudimo sutartį (CTBT) ir suteikdama 

galimybę Visuotinio branduolinių 

bandymų uždraudimo sutarties 

organizacijos (CTBTO) parengiamajai 

komisijai ir TATENA dokumentuoti jos 

branduolinių ginklų atsisakymą; 

54. palankiai vertina tai, kad pradedami 

aukšto lygio politiniai dialogai su Šiaurės 

Korėja (KLDR) ir kad neseniai (birželio 

12 d.) Singapūre vyko aukščiausiojo lygio 

susitikimas, primena, kad šių derybų 

apčiuopiamų ir patikrinamų rezultatų kol 

kas dar nematyti, tačiau jų tikslas – taikus 

įtemptų santykių sprendimas, taigi, ir 

regioninės ir pasaulinės taikos, saugumo ir 

stabilumo skatinimas; pabrėžia, kad tuo 

pačiu metu tarptautinė bendruomenė, 

įskaitant ES ir JAV, turi toliau daryti 

spaudimą KLDR, kol ji iš tikrųjų atsisakys 

branduolinio ginklo, ratifikuodama 

Visuotinio branduolinių bandymų 

uždraudimo sutartį (CTBT) ir suteikdama 

galimybę Visuotinio branduolinių 

bandymų uždraudimo sutarties 

organizacijos (CTBTO) parengiamajai 

komisijai ir TATENA dokumentuoti jos 

branduolinių ginklų atsisakymą; reiškia 

susirūpinimą dėl nepakankamos KLDR 

pažangos atsisakant branduolinio ginklo 

– dėl to 2018 m. rugpjūčio 24 d. 

Prezidentas D. Trump atšaukė KLDR 

planuotas derybas, kuriose turėjo 

dalyvauti valstybės sekretorius Mike 

Pompeo; 

Or. en 
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