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5.9.2018 A8-0251/4 

Grozījums Nr.  4 

Elmar Brok, Referents 

 

Ziņojums A8-0251/2018 

Elmar Brok 

ES un ASV attiecību stāvoklis 

2017/2271(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. atsauce 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

– ņemot vērā kopīgos paziņojumus, 

kas sniegti Vašingtonā 2016. gada 28. un 

29. novembrī rīkotajā Transatlantiskā 

likumdevēju dialoga (TLD) 

79. starpparlamentārajā sanāksmē, Valletā 

2. un 3. jūnijā rīkotajā TLD 80. sanāksmē 

un Vašingtonā 2017. gada 5. decembrī 

rīkotajā TLD 81. sanāksmē, 

– ņemot vērā kopīgos paziņojumus, 

kas sniegti Vašingtonā 2016. gada 28. un 

29. novembrī rīkotajā Transatlantiskā 

likumdevēju dialoga (TLD) 

79. starpparlamentārajā sanāksmē, Valletā 

2017. gada 2. un 3. jūnijā rīkotajā TLD 

80. sanāksmē, Vašingtonā 2017. gada 

5. decembrī rīkotajā TLD 81. sanāksmē un 

Sofijā (Bulgārija) 2018. gada 30. jūnijā 

rīkotajā TLD 82. sanāksmē, 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/5 

Grozījums Nr.  5 

Elmar Brok, Referents 

 

Ziņojums A8-0251/2018 

Elmar Brok 

ES un ASV attiecību stāvoklis 

2017/2271(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 2.a atzinīgi vērtē Komisijas 

priekšsēdētāja Ž. K. Junkera un ASV 

prezidenta D. Trampa tikšanos 

Vašingtonā 2018. gada 25. jūlijā, tai 

iezīmējot divpusējo attiecību uzlabošanos; 

pieņem zināšanai viņu paziņojumu un 

vēlmi strādāt pie transatlantisko attiecību 

saspīlējuma mazināšanas tirdzniecības 

jomā; šajā sakarībā atgādina par sankciju 

nolūkā pieņemtu tarifu kaitīgo ietekmi; 

tajā pašā laikā atkārtoti pauž atbalstu 

plašai un visaptverošai pieejai 

tirdzniecības nolīgumiem un 

daudzpusējām attiecībām; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/6 

Grozījums Nr.  6 

Elmar Brok, Referents 

 

Ziņojums A8-0251/2018 

Elmar Brok 

ES un ASV attiecību stāvoklis 

2017/2271(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. pauž nožēlu par ilgo kavēšanos ar 

jauna ASV vēstnieka Eiropas Savienībā 

iecelšanu, bet atzinīgi vērtē to, ka ir 

izvirzīts kandidāts un tiek gaidīts ASV 

Senāta apstiprinājums; 

10. pauž nožēlu par ilgo kavēšanos ar 

jauna ASV vēstnieka Eiropas Savienībā 

iecelšanu, bet atzinīgi vērtē to, ka ir iecelts 

jauns vēstnieks un ASV Senāts viņu ir 

attiecīgi apstiprinājis 2018. gada 

29. jūnijā; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/7 

Grozījums Nr.  7 

Elmar Brok, Referents 

 

Ziņojums A8-0251/2018 

Elmar Brok 

ES un ASV attiecību stāvoklis 

2017/2271(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

24. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

24. uzskata, ka pret Krievijas 

mēģinājumiem izdarīt spiedienu uz rietumu 

sabiedrībām un to demokrātiskajām 

izvēlēm, tās ietekmēt, destabilizēt un 

izmantot to nepilnības, ir jāvērš kopīga 

transatlantiska reakcija; tāpēc uzskata, ka 

ASV un ES vajadzētu par prioritāti noteikt 

saskaņotas darbības attiecībā uz Krieviju, 

attiecīgā gadījumā iesaistot NATO; 

atgādina par acīmredzamo risku, ko mūsu 

demokrātijām rada viltus ziņas, 

dezinformācija un jo īpaši ļaunprātīgi 

traucējumu avoti; prasa izveidot politisku 

dialogu un sabiedrības dialogu, līdzsvarojot 

anonimitāti un atbildību sociālajos 

plašsaziņas līdzekļos; 

24. uzskata, ka pret Krievijas 

mēģinājumiem izdarīt spiedienu uz rietumu 

sabiedrībām un to demokrātiskajām 

izvēlēm, tās ietekmēt, destabilizēt un 

izmantot to nepilnības, ir jāvērš kopīga 

transatlantiska reakcija; tāpēc uzskata, ka 

ASV un ES vajadzētu par prioritāti noteikt 

saskaņotas darbības attiecībā uz Krieviju, 

attiecīgā gadījumā iesaistot NATO; šajā 

sakarībā ar bažām norāda uz ASV un 

Krievijas prezidentu paziņojumiem 

saistībā ar viņu tikšanos 2018. gada 

16. jūlijā Helsinkos; atgādina par 

acīmredzamo risku, ko mūsu demokrātijām 

rada viltus ziņas, dezinformācija un jo īpaši 

ļaunprātīgi traucējumu avoti; prasa izveidot 

politisku dialogu un sabiedrības dialogu, 

līdzsvarojot anonimitāti un atbildību 

sociālajos plašsaziņas līdzekļos; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/8 

Grozījums Nr.  8 

Elmar Brok, Referents 

 

Ziņojums A8-0251/2018 

Elmar Brok 

ES un ASV attiecību stāvoklis 

2017/2271(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

54. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

54. atzinīgi vērtē jaunu augsta līmeņa 

dialogu ar Ziemeļkoreju (KTDR) 

uzsākšanu un neseno augstākā līmeņa 

sanāksmi Singapūrā 12. jūnijā un atgādina, 

ka šo sarunu — kas vēl nav devušas 

faktiskus un pārbaudāmus rezultātus — 

mērķis ir miermīlīgi novērst saspīlējumus 

un tādējādi veicināt mieru, drošību un 

stabilitāti reģionā un pasaulē; uzsver, ka 

tajā pašā laikā starptautiskajai sabiedrībai, 

cita starpā ES un ASV, ir jāturpina izdarīt 

spiedienu uz KTDR, līdz tā ticami 

atbrīvosies no kodolieročiem, ratificējot 

Līgumu par kodolizmēģinājumu vispārējo 

aizliegumu (CTBT) un atļaujot Līguma par 

kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu 

organizācijas (CTBTO) sagatavošanas 

komisijai un SAEA dokumentēt tās 

atteikšanos no kodolieročiem; 

54. atzinīgi vērtē jaunu augsta līmeņa 

dialogu ar Ziemeļkoreju (KTDR) 

uzsākšanu un neseno augstākā līmeņa 

sanāksmi Singapūrā 12. jūnijā; atgādina, ka 

šo sarunu — kas vēl nav devušas faktiskus 

un pārbaudāmus rezultātus — mērķis ir 

miermīlīgi novērst saspīlējumus un 

tādējādi veicināt mieru, drošību un 

stabilitāti reģionā un pasaulē; uzsver, ka 

tajā pašā laikā starptautiskajai sabiedrībai, 

cita starpā ES un ASV, ir jāturpina izdarīt 

spiedienu uz KTDR, līdz tā ticami 

atbrīvosies no kodolieročiem, ratificējot 

Līgumu par kodolizmēģinājumu vispārējo 

aizliegumu (CTBT) un atļaujot Līguma par 

kodolizmēģinājumu vispārējo aizliegumu 

organizācijas (CTBTO) sagatavošanas 

komisijai un SAEA dokumentēt tās 

atteikšanos no kodolieročiem; pauž bažas 

par KTDR nepietiekamo progresu virzībā 

uz kodolatbruņošanos, kas licis 

prezidentam D. Trampam 2018. gada 

24. augustā atcelt plānotās sarunas KTDR 

ar valsts sekretāra Mike Pompeo dalību; 

Or. en 

 

 


