
 

AM\1162162SK.docx  PE624.066v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

5.9.2018 A8-0251/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Elmar Brok, spravodajca 

 

Správa A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stav vzťahov medzi EÚ a USA 

2017/2271(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie 

zo 79. medziparlamentného stretnutia 

transatlantického dialógu zákonodarcov 

(TDZ), ktoré sa konalo 28. a 29. novembra 

2016 vo Washingtone, D.C., 80. stretnutie 

TDZ, ktoré sa konalo 2. a 3. júna vo 

Vallette, a 81. stretnutie TDZ , ktoré sa 

konalo 5. decembra 2017 vo Washingtone, 

D.C., 

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie 

zo 79. medziparlamentného stretnutia 

transatlantického dialógu zákonodarcov 

(TDZ), ktoré sa konalo 28. a 29. novembra 

2016 vo Washingtone, D.C., 80. stretnutie 

TDZ, ktoré sa konalo 2. a 3. júna 2017 vo 

Vallette, 81. stretnutie TDZ, ktoré sa 

konalo 5. decembra 2017 vo Washingtone, 

D.C., a 82. stretnutie TDZ, ktoré sa 

konalo 30. júna 2018 v Sofii (Bulharsko), 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Elmar Brok, spravodajca 

 

Správa A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stav vzťahov medzi EÚ a USA 

2017/2271(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2a. víta stretnutie predsedu Komisie 

Junckera a prezidenta USA Trumpa, 

ktoré sa uskutočnilo 25. júla 2018 vo 

Washingtone, ako znak zlepšovania 

dvojstranných vzťahov; berie na vedomie 

ich vyhlásenie a ochotu usilovať sa o 

zmiernenie transatlantického napätia v 

oblasti obchodu; v tejto súvislosti 

pripomína deštruktívny vplyv represívnych 

ciel; zároveň opätovne vyjadruje podporu 

rozsiahlemu a komplexnému prístupu k 

obchodným dohodám a multilateralizmu; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Elmar Brok, spravodajca 

 

Správa A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stav vzťahov medzi EÚ a USA 

2017/2271(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyjadruje poľutovanie nad veľkým 

oneskorením vymenovania nového 

amerického veľvyslanca v Európskej únii, 

víta však správu, že kandidát na tento post 

bol nominovaný, a očakáva potvrdenie zo 

strany Senátu USA; 

10. vyjadruje poľutovanie nad veľkým 

oneskorením vymenovania nového 

amerického veľvyslanca v Európskej únii, 

víta však nomináciu nového veľvyslanca a 

následné potvrdenie zo strany Senátu USA 

29. júna 2018; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Elmar Brok, spravodajca 

 

Správa A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stav vzťahov medzi EÚ a USA 

2017/2271(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. zastáva názor, že riešenie pokusov 

Ruska o vyvíjanie nátlaku, ovplyvňovanie, 

destabilizáciu a využívanie slabých stránok 

a demokratických rozhodnutí západných 

spoločností si vyžaduje spoločnú 

transatlantickú reakciu; domnieva sa preto, 

že USA a EÚ by mali uprednostniť 

koordinované činnosti voči Rusku, v 

prípade potreby aj za účasti NATO; 

pripomína jasné nebezpečenstvo, ktoré pre 

naše demokracie predstavujú falošné 

správy, dezinformácie a najmä zdroje 

škodlivého zasahovania; vyzýva na 

zavedenie politického a spoločenského 

dialógu, ktorý nastolí rovnováhu medzi 

anonymitou a zodpovednosťou v 

sociálnych médiách; 

24. zastáva názor, že riešenie pokusov 

Ruska o vyvíjanie nátlaku, ovplyvňovanie, 

destabilizáciu a využívanie slabých stránok 

a demokratických rozhodnutí západných 

spoločností si vyžaduje spoločnú 

transatlantickú reakciu; domnieva sa preto, 

že USA a EÚ by mali uprednostniť 

koordinované činnosti voči Rusku, v 

prípade potreby aj za účasti NATO; v tejto 

súvislosti berie so znepokojením na 

vedomie vyhlásenia prezidentov USA a 

Ruska v rámci ich stretnutia 16. júla 2018 

v Helsinkách; pripomína jasné 

nebezpečenstvo, ktoré pre naše demokracie 

predstavujú falošné správy, dezinformácie 

a najmä zdroje škodlivého zasahovania; 

vyzýva na zavedenie politického a 

spoločenského dialógu, ktorý nastolí 

rovnováhu medzi anonymitou a 

zodpovednosťou v sociálnych médiách; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Elmar Brok, spravodajca 

 

Správa A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stav vzťahov medzi EÚ a USA 

2017/2271(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

54. víta začatie nových dialógov na 

vysokej úrovni so Severnou Kóreou 

(KĽDR) a nedávny samit v Singapure, 

ktorý sa konal 12. júna, a pripomína, že 

tieto rozhovory, ktorých konkrétne a 

preukázateľné výsledky sa ešte len musia 

prejaviť, sa zameriavajú na mierové 

riešenie napätia, a teda na presadzovanie 

regionálneho a svetového mieru, 

bezpečnosti a stability; zdôrazňuje, že 

medzinárodné spoločenstvo vrátane EÚ a 

USA musí zároveň naďalej vyvíjať tlak na 

KĽDR, pokiaľ nedôjde k jej dôveryhodnej 

denuklearizácii tým, že ratifikuje Zmluvu o 

všeobecnom zákaze jadrových skúšok 

(CTBT) a umožní prípravnému výboru 

Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze 

jadrových skúšok (CTBTO) a MAAE, aby 

túto denuklearizáciu zdokumentovali; 

54. víta začatie nových dialógov na 

vysokej úrovni so Severnou Kóreou 

(KĽDR) a nedávny samit v Singapure, 

ktorý sa konal 12. júna; pripomína, že tieto 

rozhovory, ktorých konkrétne a 

preukázateľné výsledky sa ešte len musia 

prejaviť, sa zameriavajú na mierové 

riešenie napätia, a teda na presadzovanie 

regionálneho a svetového mieru, 

bezpečnosti a stability; zdôrazňuje, že 

medzinárodné spoločenstvo vrátane EÚ a 

USA musí zároveň naďalej vyvíjať tlak na 

KĽDR, pokiaľ nedôjde k jej dôveryhodnej 

denuklearizácii tým, že ratifikuje Zmluvu o 

všeobecnom zákaze jadrových skúšok 

(CTBT) a umožní prípravnému výboru 

Organizácie Zmluvy o všeobecnom zákaze 

jadrových skúšok (CTBTO) a MAAE, aby 

túto denuklearizáciu zdokumentovali; 

vyjadruje znepokojenie nad 

nedostatočným pokrokom KĽDR v oblasti 

denuklearizácie, v dôsledku ktorého 

prezident Trump 24. augusta 2018 zrušil 

plánované rozhovory v KĽDR s ministrom 

zahraničných vecí Mikom Pompeom; 

Or. en 

 

 


