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5.9.2018 A8-0251/4 

Predlog spremembe  4 

Elmar Brok, poročevalec 

 

Poročilo A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stanje odnosov med EU in ZDA 

2017/2271(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju skupne izjave z 79. 

medparlamentarnega srečanja 

čezatlantskega dialoga zakonodajalcev, ki 

je potekalo 28. in 29. novembra 2016 v 

Washingtonu, 80. čezatlantskega dialoga 

zakonodajalcev, ki je potekal 2. in 3. junija 

v Valletti, in 81. čezatlantskega dialoga 

zakonodajalcev, ki je potekal 

5. decembra 2017 v Washingtonu, 

– ob upoštevanju skupne izjave z 79. 

medparlamentarnega srečanja 

čezatlantskega dialoga zakonodajalcev, ki 

je potekalo 28. in 29. novembra 2016 v 

Washingtonu, 80. čezatlantskega dialoga 

zakonodajalcev, ki je potekal 2. in 3. junija 

v Valletti, 81. čezatlantskega dialoga 

zakonodajalcev, ki je potekal 

5. decembra 2017 v Washingtonu, ter 82. 

čezatlantskega dialoga zakonodajalcev, ki 

je potekal 30. junija 2018 v Sofiji v 

Bolgariji, 

Or. en 
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Predlog spremembe  5 

Elmar Brok, poročevalec 

 

Poročilo A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stanje odnosov med EU in ZDA 

2017/2271(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  2a. pozdravlja srečanje predsednika 

Komisije Junckerja in ameriškega 

predsednika Trumpa, ki je potekalo 

25. julija 2018 v Washingtonu, saj pomeni 

izboljšanje dvostranskih odnosov; je 

seznanjen z njuno izjavo in 

pripravljenostjo za umiritev čezatlantske 

napetosti na področju trgovine; v zvezi s 

tem opozarja na uničujoče posledice 

kazenskih tarif; obenem izreka podporo 

obširnemu in celovitemu pristopu k 

trgovinskim sporazumom in 

multilaterizmu; 

Or. en 
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Predlog spremembe  6 

Elmar Brok, poročevalec 

 

Poročilo A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stanje odnosov med EU in ZDA 

2017/2271(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. obžaluje, da je pri imenovanju 

novega ameriškega veleposlanika pri 

Evropski uniji prišlo do daljše zamude, a 

pozdravlja novico, da je do imenovanja na 

to funkcijo prišlo in da to imenovanje 

čaka na potrditev v ameriškem senatu; 

10. obžaluje, da je pri imenovanju 

ameriškega veleposlanika pri Evropski 

uniji prišlo do daljše zamude, a pozdravlja 

dejstvo, da je bil imenovan novi 

veleposlanik in da ga je ameriški senat 29. 

junija 2018 potrdil; 

Or. en 
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Predlog spremembe  7 

Elmar Brok, poročevalec 

 

Poročilo A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stanje odnosov med EU in ZDA 

2017/2271(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. meni, da poskusi Rusije, da bi 

vršila pritisk in vplivala na zahodne 

družbe, jih destabilizirala in izkoristila 

njihove slabosti in demokratične izbire, 

zahtevajo skupen čezatlantski odgovor; je 

zato prepričan, da bi morale ZDA in EU 

dati prednost usklajenemu ukrepanju v 

zvezi z Rusijo, po potrebi z udeležbo Nata; 

želi spomniti na očitno nevarnost, ki jo za 

naše demokracije pomenijo lažne novice, 

dezinformacije in zlasti zlonamerno 

vmešavanje virov; poziva, naj se vzpostavi 

politični in družbeni dialog, s katerim bi 

uravnotežili anonimnost in odgovornost v 

družbenih medijih; 

24. meni, da poskusi Rusije, da bi 

vršila pritisk in vplivala na zahodne 

družbe, jih destabilizirala in izkoristila 

njihove slabosti in demokratične izbire, 

zahtevajo skupen čezatlantski odgovor; je 

zato prepričan, da bi morale ZDA in EU 

dati prednost usklajenemu ukrepanju v 

zvezi z Rusijo, po potrebi z udeležbo Nata; 

je v zvezi s tem zaskrbljen zaradi izjav, ki 

sta jih na srečanju 16. junija 2018 v 

Helsinkih podala ameriški in ruski 

predsednik; želi spomniti na očitno 

nevarnost, ki jo za naše demokracije 

pomenijo lažne novice, dezinformacije in 

zlasti zlonamerno vmešavanje virov; 

poziva, naj se vzpostavi politični in 

družbeni dialog, s katerim bi uravnotežili 

anonimnost in odgovornost v družbenih 

medijih; 

Or. en 
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Elmar Brok, poročevalec 

 

Poročilo A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stanje odnosov med EU in ZDA 

2017/2271(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 54 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. pozdravlja, da so se začeli novi 

dialogi na visoki ravni s Severno Korejo, in 

nedavni vrh, ki je 12. junija potekal v 

Singapurju, in opozarja, da mora biti cilj 

teh pogovorov, ki še niso prinesli 

oprijemljivih in preverljivih rezultatov, na 

miren način odpraviti napetosti in s tem 

spodbujati regionalni in svetovni mir, 

varnost in stabilnost; poudarja, da mora 

mednarodna skupnost, vključno z EU in 

ZDA, hkrati še naprej vršiti pritisk na 

Severno Korejo, dokler se ne bo 

verodostojno denuklearizirala, tako da bo 

ratificirala Pogodbo o celoviti prepovedi 

jedrskih poskusov (CTBT) in pripravljalni 

komisiji Organizacije pogodbe o celoviti 

prepovedi jedrskih poskusov (CTBTO) in 

agenciji IAEA dovolila, da to 

denuklearizacijo dokumentirata; 

54. pozdravlja, da so se začeli novi 

dialogi na visoki ravni s Severno Korejo, in 

nedavni vrh, ki je 12. junija potekal v 

Singapurju; opozarja, da mora biti cilj teh 

pogovorov, ki še niso prinesli oprijemljivih 

in preverljivih rezultatov, na miren način 

odpraviti napetosti in s tem spodbujati 

regionalni in svetovni mir, varnost in 

stabilnost; poudarja, da mora mednarodna 

skupnost, vključno z EU in ZDA, hkrati še 

naprej vršiti pritisk na Severno Korejo, 

dokler se ne bo verodostojno 

denuklearizirala, tako da bo ratificirala 

Pogodbo o celoviti prepovedi jedrskih 

poskusov (CTBT) in pripravljalni komisiji 

Organizacije pogodbe o celoviti prepovedi 

jedrskih poskusov (CTBTO) in agenciji 

IAEA dovolila, da to denuklearizacijo 

dokumentirata; je zaskrbljen, ker Severna 

Koreja ni dosegla zadostnega napredka 

pri denuklearizaciji, zaradi česar je 

predsednik Trump 24. avgusta 2018 

odpovedal načrtovane pogovore v tej 

državi, ki bi se jih udeležil zunanji 

minister Mike Pompeo; 

Or. en 

 

 


