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5.9.2018 A8-0251/4 

Amendement  4 

Elmar Brok 

 

Verslag A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS 

2017/2271(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien de gezamenlijke 

verklaringen van de 79e interparlementaire 

bijeenkomst van de trans-Atlantische 

wetgeversdialoog, die heeft 

plaatsgevonden op 28 en 29 november 

2016 in Washington D.C., de 80e trans-

Atlantische wetgeversdialoog, die heeft 

plaatsgevonden op 2 en 3 juni in Valletta 

en de 81e trans-Atlantische 

wetgeversdialoog, die heeft 

plaatsgevonden op 5 december 2017 in 

Washington D.C., 

– gezien de gezamenlijke 

verklaringen van de 79e interparlementaire 

bijeenkomst van de trans-Atlantische 

wetgeversdialoog, die heeft 

plaatsgevonden op 28 en 29 november 

2016 in Washington D.C., de 80e trans-

Atlantische wetgeversdialoog, die heeft 

plaatsgevonden op 2 en 3 juni 2017 in 

Valletta, de 81e trans-Atlantische 

wetgeversdialoog, die heeft 

plaatsgevonden op 5 december 2017 in 

Washington D.C., en de 82e trans-

Atlantische wetgeversdialoog die op 

30 juni 2018 heeft plaatsgevonden in 

Sofia (Bulgarije), 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/5 

Amendement  5 

Elmar Brok 

 

Verslag A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS 

2017/2271(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  2 bis. is verheugd over de ontmoeting 

tussen Commissievoorzitter Juncker en de 

Amerikaanse president Trump op 25 juli 

2018, die een verbetering van de bilaterale 

betrekkingen markeert; neemt kennis van 

hun verklaring en van hun bereidheid om 

toe te werken naar een de-escalatie van de 

trans-Atlantische spanningen op het 

gebied van handel; herinnert in dit 

verband aan het destructieve effect van 

strafheffingen; herinnert tegelijkertijd 

aan zijn brede en alomvattende 

benadering van handelsovereenkomsten 

en multilateralisme; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/6 

Amendement  6 

Elmar Brok 

 

Verslag A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS 

2017/2271(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. betreurt de langdurige vertraging 

die de benoeming van de nieuwe 

Amerikaanse ambassadeur bij de Europese 

Unie heeft ondervonden, maar is verheugd 

over het nieuws dat er inmiddels een 

kandidaat is voorgedragen en dat deze 

benoeming ter bevestiging bij de 

Amerikaanse Senaat ligt; 

10. betreurt de langdurige vertraging 

die de benoeming van de nieuwe 

Amerikaanse ambassadeur bij de Europese 

Unie heeft ondervonden, maar is verheugd 

over het feit dat er inmiddels een nieuwe 

ambassadeur is voorgedragen en dat deze 

benoeming vervolgens op 29 juni 2018 

door de Amerikaanse Senaat is bevestigd; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/7 

Amendement  7 

Elmar Brok 

 

Verslag A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS 

2017/2271(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. is van mening dat de pogingen van 

Rusland om de westerse samenlevingen 

onder druk te zetten, te beïnvloeden, te 

destabiliseren en in te spelen op de zwakke 

punten en democratische keuzen van deze 

samenlevingen, een gezamenlijke trans-

Atlantische aanpak vereisen; is derhalve 

van mening dat de VS en de EU ten 

aanzien van Rusland voorrang moeten 

geven aan gecoördineerde maatregelen, in 

voorkomend geval in NAVO-verband; 

herinnert aan het duidelijke gevaar waaraan 

onze democratieën worden blootgesteld als 

gevolg van nepnieuws, desinformatie, en 

met name de inmenging door kwaadwillige 

bronnen; roept op tot het voeren van een 

politieke en maatschappelijke dialoog over 

het evenwicht tussen anonimiteit en 

verantwoordelijkheid op sociale media; 

24. is van mening dat de pogingen van 

Rusland om de westerse samenlevingen 

onder druk te zetten, te beïnvloeden, te 

destabiliseren en in te spelen op de zwakke 

punten en democratische keuzen van deze 

samenlevingen, een gezamenlijke trans-

Atlantische aanpak vereisen; is derhalve 

van mening dat de VS en de EU ten 

aanzien van Rusland voorrang moeten 

geven aan gecoördineerde maatregelen, in 

voorkomend geval in NAVO-verband; 

wijst in dit verband bezorgd op de 

verklaringen van de Amerikaanse en 

Russische president in het kader van hun 

ontmoeting op 16 juli 2018 in Helsinki; 
herinnert aan het duidelijke gevaar waaraan 

onze democratieën worden blootgesteld als 

gevolg van nepnieuws, desinformatie, en 

met name de inmenging door kwaadwillige 

bronnen; roept op tot het voeren van een 

politieke en maatschappelijke dialoog over 

het evenwicht tussen anonimiteit en 

verantwoordelijkheid op sociale media; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/8 

Amendement  8 

Elmar Brok 

 

Verslag A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS 

2017/2271(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

54. is verheugd over de nieuwe dialoog 

op hoog niveau die is aangegaan met 

Noord-Korea (DVK) en de recente top van 

12 juni in Singapore, en herinnert eraan dat 

deze besprekingen, waarvan het tastbare en 

verifieerbare resultaat nog moet blijken, 

zijn gericht op een vreedzame oplossing 

van de spanningen en dientengevolge op 

het bevorderen van regionale en mondiale 

vrede, veiligheid en stabiliteit; benadrukt 

dat de internationale gemeenschap, met 

inbegrip van de EU en de VS, tegelijkertijd 

druk op de DVK moet blijven uitoefenen 

totdat dit land zich op geloofwaardige 

wijze ontdoet van zijn kernwapens door het 

Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT) te 

ratificeren en de Voorbereidende 

Commissie van de Verdragsorganisatie 

voor een alomvattend verbod op 

kernproeven (CTBTO) en de IAEA toe te 

staan zijn denuclearisatie te documenteren; 

54. is verheugd over de nieuwe dialoog 

op hoog niveau die is aangegaan met 

Noord-Korea (DVK) en de recente top van 

12 juni in Singapore, en herinnert eraan dat 

deze besprekingen, waarvan het tastbare en 

verifieerbare resultaat nog moet blijken, 

zijn gericht op een vreedzame oplossing 

van de spanningen en dientengevolge op 

het bevorderen van regionale en mondiale 

vrede, veiligheid en stabiliteit; benadrukt 

dat de internationale gemeenschap, met 

inbegrip van de EU en de VS, tegelijkertijd 

druk op de DVK moet blijven uitoefenen 

totdat dit land zich op geloofwaardige 

wijze ontdoet van zijn kernwapens door het 

Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT) te 

ratificeren en de Voorbereidende 

Commissie van de Verdragsorganisatie 

voor een alomvattend verbod op 

kernproeven (CTBTO) en de IAEA toe te 

staan zijn denuclearisatie te documenteren; 

spreekt zijn bezorgdheid uit over de 

ontoereikende voortgang die de DVK 

heeft geboekt ten aanzien van de 

denuclearisatie, hetgeen president Trump 

er op 24 augustus 2018 toe bracht de 

geplande besprekingen tussen de DVK en 

de Amerikaanse minister van 

Buitenlandse Zaken Mike Pompeo te 

annuleren; 

Or. en 
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