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Изменение  4 

Елмар Брок, Докладчик 

 

Доклад A8-0251/2018 

Елмар Брок 

Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ 

2017/2271(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид съвместните 

декларации на 79-ото 

междупарламентарно заседание на 

Трансатлантическия диалог между 

законодателите (ТДЗ), проведено на 28 

и 29 ноември 2016 г. във Вашингтон, 

окръг Колумбия, 80-ия ТДЗ, проведен 

на 2 и 3 юни във Валета, и 81-вия ТДЗ, 

проведен на 5 декември 2017 г. във 

Вашингтон, окръг Колумбия, 

– като взе предвид съвместните 

декларации на 79-ото 

междупарламентарно заседание на 

Трансатлантическия диалог между 

законодателите (ТДЗ), проведено на 28 

и 29 ноември 2016 г. във Вашингтон, 

окръг Колумбия, 80-ия ТДЗ, проведен 

на 2 и 3 юни 2017 г. във Валета, 81-вия 

ТДЗ, проведен на 5 декември 2017 г. във 

Вашингтон, окръг Колумбия, и 82-ия 

ТДЗ, проведен на 30 юни 2018 г. в 

София, България, 

Or. en 
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Изменение  5 

Елмар Брок, Докладчик 

 

Доклад A8-0251/2018 

Елмар Брок 

Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ 

2017/2271(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  2а. приветства срещата между 

председателя на Комисията Юнкер и 

президента на САЩ Тръмп във 

Вашингтон на 25 юли 2018 г. като 

отбелязваща подобрение в 

двустранните отношения; приема за 

сведение тяхното изявление и 

тяхното желание да работят за 

намаляване на напрежението в 

трансатлантическите отношения в 

областта на търговията; припомня в 

този контекст разрушителното 

въздействие на наказателните мита; 

отново заявява в същото време 

своята подкрепа за един широк и 

всеобхватен подход към търговските 

споразумения и многостранното 

сътрудничество; 

Or. en 



 

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

BG Единство в многообразието BG 

 

5.9.2018 A8-0251/6 

Изменение  6 

Елмар Брок, Докладчик 

 

Доклад A8-0251/2018 

Елмар Брок 

Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ 

2017/2271(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. изразява съжаление поради 

дългото забавяне на назначаването на 

нов посланик на САЩ в Европейския 

съюз, но приветства новината, че има 

номинация за поста и се очаква 

потвърждението на Сената на САЩ; 

10. изразява съжаление поради 

дългото забавяне на назначаването на 

нов посланик на САЩ в Европейския 

съюз, но приветства факта, че новият 

посланик вече е номиниран и 

последвалото потвърждение на 

Сената на САЩ на 28 юни 2018 г.; 

Or. en 
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Изменение  7 

Елмар Брок, Докладчик 

 

Доклад A8-0251/2018 

Елмар Брок 

Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ 

2017/2271(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

24. счита, че за справяне с опитите 

на Русия да оказва натиск и влияние и 

да дестабилизира и да се възползва от 

слабостите и демократичния избор на 

западните общества е необходим общ 

трансатлантически отпор; поради това 

счита, че САЩ и ЕС следва да отдадат 

приоритет на координираните действия 

по отношение на Русия с участието на 

НАТО, когато това е целесъобразно; 

припомня несъмнената опасност за 

нашите демокрации от фалшивите 

новини, дезинформацията и особено от 

източниците на зловредна намеса; 

призовава за определяне на политически 

и обществен диалог, който да балансира 

анонимността и отговорността в 

социалните медии; 

24. счита, че за справяне с опитите 

на Русия да оказва натиск и влияние и 

да дестабилизира и да се възползва от 

слабостите и демократичния избор на 

западните общества е необходим общ 

трансатлантически отпор; поради това 

счита, че САЩ и ЕС следва да отдадат 

приоритет на координираните действия 

по отношение на Русия с участието на 

НАТО, когато това е целесъобразно; 

отбелязва със загриженост в тази 

връзка изявленията на президентите 

на САЩ и Русия в контекста на 

срещата им на 16 юли в Хелзинки; 
припомня несъмнената опасност за 

нашите демокрации от фалшивите 

новини, дезинформацията и особено от 

източниците на зловредна намеса; 

призовава за определяне на политически 

и обществен диалог, който да балансира 

анонимността и отговорността в 

социалните медии; 

Or. en 
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Изменение  8 

Елмар Брок, Докладчик 

 

Доклад A8-0251/2018 

Елмар Брок 

Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ 

2017/2271(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 54 

 

Предложение за резолюция Изменение 

54. приветства започването на нови 

диалози на високо равнище със Северна 

Корея (КНДР) и неотдавнашната среща 

на върха в Сингапур на 12 юни, 

припомня, че тези преговори, които все 

още трябва да покажат материални и 

проверими резултати, са насочени към 

мирно разрешаване на напрежението и 

следователно към насърчаване на мира, 

сигурността и стабилността на 

регионално и световно равнище; 

подчертава, че в същото време 

международната общност, включително 

ЕС и САЩ, трябва да поддържа натиск 

върху КНДР, докато не извърши 

правдоподобно премахване на ядреното 

оръжие чрез ратифициране на Договора 

за всеобхватна забрана на ядрените 

опити (ДВЗЯО), както и чрез 

разрешаване на Подготвителната 

комисия на Организацията на Договора 

за всеобхватна забрана на ядрените 

опити (ОДВЗЯО) и МААЕ да 

документират премахването на ядреното 

оръжие; 

54. приветства започването на нови 

диалози на високо равнище със Северна 

Корея (КНДР) и неотдавнашната среща 

на върха в Сингапур на 12 юни, 

припомня, че тези преговори, които все 

още трябва да покажат материални и 

проверими резултати, са насочени към 

мирно разрешаване на напрежението и 

следователно към насърчаване на мира, 

сигурността и стабилността на 

регионално и световно равнище; 

подчертава, че в същото време 

международната общност, включително 

ЕС и САЩ, трябва да поддържа натиск 

върху КНДР, докато не извърши 

правдоподобно премахване на ядреното 

оръжие чрез ратифициране на Договора 

за всеобхватна забрана на ядрените 

опити (ДВЗЯО), както и чрез 

разрешаване на Подготвителната 

комисия на Организацията на Договора 

за всеобхватна забрана на ядрените 

опити (ОДВЗЯО) и МААЕ да 

документират премахването на ядреното 

оръжие; изразява загриженост 

относно недостатъчния напредък в 

процеса на ядрено разоръжаване на 

КНДР, което накара президента 

Тръмп да отмени планираните 

преговори в КНДР с държавния 

секретар Майк Помпео; 
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