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5.9.2018 A8-0251/4 

Ändringsförslag  4 

Elmar Brok, föredragande 

 

Betänkande A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Läget i förbindelserna mellan EU och USA 

2017/2271(INI) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av de gemensamma 

uttalandena från det 

79:e interparlamentariska sammanträdet i 

den transatlantiska lagstiftardialogen 

den 28 och 29 november 2016 i 

Washington D.C., den 80:e transatlantiska 

lagstiftardialogen den 2 och 3 juni i 

Valletta och den 81:a transatlantiska 

lagstiftardialogen den 5 december 2017 i 

Washington D.C., 

– med beaktande av de gemensamma 

uttalandena från det 

79:e interparlamentariska sammanträdet i 

den transatlantiska lagstiftardialogen 

den 28 och 29 november 2016 i 

Washington D.C., den 80:e transatlantiska 

lagstiftardialogen den 2 och 3 juni 2017 i 

Valletta, den 81:a transatlantiska 

lagstiftardialogen den 5 december 2017 i 

Washington D.C. och den 82:a 

transatlantiska lagstiftardialogen den 

30 juni 2018 i Sofia (Bulgarien), 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/5 

Ändringsförslag  5 

Elmar Brok, föredragande 

 

Betänkande A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Läget i förbindelserna mellan EU och USA 

2017/2271(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  2a. Europaparlamentet välkomnar 

mötet mellan kommissionens ordförande 

Jean-Claude Juncker och 

USA:s president Donald Trump i 

Washington D.C. den 25 juli 2018 som ett 

tecken på en förbättring av de bilaterala 

förbindelserna. Parlamentet konstaterar 

deras uttalande och vilja att arbeta mot en 

nedtrappning av de transatlantiska 

spänningarna på handelsområdet. 

Parlamentet påminner i detta 

sammanhang om de destruktiva 

konsekvenser som strafftullar medför. 

Parlamentet upprepar samtidigt sitt stöd 

för en bred och genomgripande strategi 

för handelsavtal och multilateralism. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/6 

Ändringsförslag  6 

Elmar Brok, föredragande 

 

Betänkande A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Läget i förbindelserna mellan EU och USA 

2017/2271(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet beklagar att det 

tagit så lång tid att utse en ny amerikansk 

EU-ambassadör, men välkomnar nyheten 

att en utnämning för befattningen nu har 

skett och väntar på bekräftelse från den 

amerikanska senaten. 

10. Europaparlamentet beklagar att det 

tagit så lång tid att utse en ny amerikansk 

EU-ambassadör, men välkomnar att en ny 

ambassadör utnämnts och bekräftats av 

den amerikanska senaten. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/7 

Ändringsförslag  7 

Elmar Brok, föredragande 

 

Betänkande A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Läget i förbindelserna mellan EU och USA 

2017/2271(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

24. Europaparlamentet anser att det 

krävs ett gemensamt transatlantiskt svar på 

Rysslands försök att sätta press på, påverka 

och destabilisera västvärlden och utnyttja 

dess svagheter och demokratiska vägval. 

Parlamentet anser därför att USA och EU 

bör prioritera samordnade åtgärder mot 

Ryssland och inbegripa Nato där så är 

lämpligt. Parlamentet påminner om den 

uppenbara fara för våra demokratier som 

falska nyheter, desinformation och framför 

allt fientlig inblandning innebär. 

Parlamentet efterlyser en politisk och 

samhällelig dialog för att skapa jämvikt 

mellan anonymitet och ansvarighet på 

sociala medier. 

24. Europaparlamentet anser att det 

krävs ett gemensamt transatlantiskt svar på 

Rysslands försök att sätta press på, påverka 

och destabilisera västvärlden och utnyttja 

dess svagheter och demokratiska vägval. 

Parlamentet anser därför att USA och EU 

bör prioritera samordnade åtgärder mot 

Ryssland och inbegripa Nato där så är 

lämpligt. Parlamentet noterar bekymrat i 

detta hänseende de uttalanden som 

gjordes av USA:s och Rysslands 

presidenter vid deras möte i Helsingfors 

den 16 juli 2018. Parlamentet påminner om 

den uppenbara fara för våra demokratier 

som falska nyheter, desinformation och 

framför allt fientlig inblandning innebär. 

Parlamentet efterlyser en politisk och 

samhällelig dialog för att skapa jämvikt 

mellan anonymitet och ansvarighet på 

sociala medier. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/8 

Ändringsförslag  8 

Elmar Brok, föredragande 

 

Betänkande A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Läget i förbindelserna mellan EU och USA 

2017/2271(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 54 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

54. Europaparlamentet välkomnar 

inledandet av nya högnivådialoger med 

Nordkorea och det nyligen genomförda 

toppmötet i Singapore den 12 juni, och 

påminner om att dessa samtal, som ännu 

inte har visat prov på några påtagliga och 

kontrollerbara resultat, syftar till en fredlig 

lösning på spänningarna och därmed till att 

främja regional och global fred, säkerhet 

och stabilitet. Parlamentet betonar att det 

internationella samfundet, inbegripet EU 

och USA, samtidigt måste fortsätta att 

utöva påtryckningar på Nordkorea till dess 

att landet på ett trovärdigt sätt genomför en 

kärnvapennedrustning genom att ratificera 

fördraget om fullständigt förbud mot 

kärnsprängningar (CTBT) och tillåter att 

den förberedande kommissionen för 

organisationen för fördraget om 

fullständigt förbud mot kärnsprängningar 

(CTBTO) och IAEA dokumenterar 

kärnvapennedrustningen. 

54. Europaparlamentet välkomnar 

inledandet av nya högnivådialoger med 

Nordkorea och det nyligen genomförda 

toppmötet i Singapore den 12 juni, och 

påminner om att dessa samtal, som ännu 

inte har visat prov på några påtagliga och 

kontrollerbara resultat, syftar till en fredlig 

lösning på spänningarna och därmed till att 

främja regional och global fred, säkerhet 

och stabilitet. Parlamentet betonar att det 

internationella samfundet, inbegripet EU 

och USA, samtidigt måste fortsätta att 

utöva påtryckningar på Nordkorea till dess 

att landet på ett trovärdigt sätt genomför en 

kärnvapennedrustning genom att ratificera 

fördraget om fullständigt förbud mot 

kärnsprängningar (CTBT) och tillåter att 

den förberedande kommissionen för 

organisationen för fördraget om 

fullständigt förbud mot kärnsprängningar 

(CTBTO) och IAEA dokumenterar 

kärnvapennedrustningen. Parlamentet 

uttrycker sin oro över de otillräckliga steg 

mot kärnvapennedrustning som tagits av 

Nordkorea och som den 24 augusti 2018 

föranledde president Trump att ställa in 

de planerade samtalen i Nordkorea med 

utrikesminister Mike Pompeo. 

Or. en 
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