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5.9.2018 A8-0251/4 

Ændringsforslag  4 

Elmar Brok 

 

Betænkning A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Status for forbindelserne mellem EU og USA 

2017/2271(INI) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

– der henviser til de fælles 

erklæringer fra det 79. interparlamentariske 

møde for Den Transatlantiske Dialog 

mellem Lovgivere (TLD), der blev afholdt 

den 28. og 29. november 2016 i 

Washington, D.C., den 80. TLD, der blev 

afholdt den 2. og 3. juni i Valletta og den 

81. TLD, der blev afholdt den 5. december 

2017 i Washington D.C., 

– der henviser til de fælles 

erklæringer fra det 79. interparlamentariske 

møde for Den Transatlantiske Dialog 

mellem Lovgivere (TLD), der blev afholdt 

den 28. og 29. november 2016 i 

Washington, D.C., den 80. TLD, der blev 

afholdt den 2. og 3. juni 2017 i Valletta, 

den 81. TLD, der blev afholdt den 5. 

december 2017 i Washington D.C. og den 

82. TLD, der blev afholdt den 30. juni 

2018 i Sofia, Bulgarien, 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/5 

Ændringsforslag  5 

Elmar Brok 

 

Betænkning A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Status for forbindelserne mellem EU og USA 

2017/2271(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  2a. glæder sig over mødet mellem 

Kommissionens formand, Jean-Claude 

Juncker, og den amerikanske præsident 

Trump i Washington den 25. juli 2018, 

der markerede en forbedring af de 

bilaterale forbindelser;  noterer sig deres 

erklæring og deres villighed til at arbejde 

hen imod en nedtrapning af de 

transatlantiske spændinger på 

handelsområdet;  minder i denne 

forbindelse om den ødelæggende virkning 

af straftoldsatser; gentager samtidig sin 

støtte til en bred og omfattende tilgang til 

handelsaftaler og multilateralisme; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/6 

Ændringsforslag  6 

Elmar Brok 

 

Betænkning A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Status for forbindelserne mellem EU og USA 

2017/2271(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. beklager, at det har taget så lang tid 

at udnævne en ny amerikansk EU-

ambassadør, men glæder sig over nyheden 

om, at udnævnelsen har fundet sted og 

afventer det amerikanske senats 

godkendelse; 

10. beklager, at det har taget så lang tid 

at udnævne en ny amerikansk EU-

ambassadør, men glæder sig over, at 

udnævnelsen af den nye ambassadør og 

den efterfølgende godkendelse af ham af 
det amerikanske senat den 29. juni 2018; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/7 

Ændringsforslag  7 

Elmar Brok 

 

Betænkning A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Status for forbindelserne mellem EU og USA 

2017/2271(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

24. mener, at det kræver en fælles 

transatlantisk reaktion at imødegå Ruslands 

forsøg på at lægge pres på, øve indflydelse 

på, destabilisere og udnytte de vestlige 

samfunds svagheder og demokratiske valg; 

mener derfor, at USA og EU bør prioritere 

koordinerede aktioner over for Rusland 

eventuelt med inddragelse af NATO; 

minder om, at falske nyheder, 

misinformation og især den ondsindede 

indblanding fra kilders side udgør en klar 

risiko for vores demokratier; opfordrer til, 

at der fastsættes krav om en politisk og 

samfundsmæssig dialog med balance 

mellem anonymitet og ansvarlighed på de 

sociale medier; 

24. mener, at det kræver en fælles 

transatlantisk reaktion at imødegå Ruslands 

forsøg på at lægge pres på, øve indflydelse 

på, destabilisere og udnytte de vestlige 

samfunds svagheder og demokratiske valg; 

mener derfor, at USA og EU bør prioritere 

koordinerede aktioner over for Rusland 

eventuelt med inddragelse af NATO; 

noterer sig i denne forbindelse med 

bekymring erklæringerne fra den 

amerikanske og den russiske præsident i 

forbindelse med deres møde den 16. juli 

2018 i Helsingfors; minder om, at falske 

nyheder, misinformation og især den 

ondsindede indblanding fra kilders side 

udgør en klar risiko for vores demokratier; 

opfordrer til, at der fastsættes krav om en 

politisk og samfundsmæssig dialog med 

balance mellem anonymitet og 

ansvarlighed på de sociale medier; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/8 

Ændringsforslag  8 

Elmar Brok 

 

Betænkning A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Status for forbindelserne mellem EU og USA 

2017/2271(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 54 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

54. glæder sig over indledningen af nye 

dialoger på højt plan med Nordkorea 

(DPRK) og over det nylige topmøde, der 

blev af holdt i Singapore den 12. juni, og 

minder om, at disse drøftelser, som endnu 

ikke har vist nogen konkrete og 

kontrollerbare resultater, sigter mod en 

fredelig løsning af spændingerne og 

dermed mod at fremme regional og global 

fred, sikkerhed og stabilitet;  understreger, 

at det internationale samfund, herunder EU 

og USA, samtidig må fastholde presset på 

Nordkorea, indtil landet på troværdig vis 

fjerner sine atomvåben ved at ratificere 

traktaten om et altomfattende forbud mod 

atomprøvesprængninger (CTBT) og 

tillader, at Den Forberedende Kommission 

for Organisationen for Traktaten om et 

Altomfattende Forbud mod 

Atomprøvesprængninger (CTBTO) og 

IAEA dokumenterer denne fjernelse af 

atomvåben; 

54. glæder sig over indledningen af nye 

dialoger på højt plan med Nordkorea 

(DPRK) og over det nylige topmøde, der 

blev af holdt i Singapore den 12. juni, og 

minder om, at disse drøftelser, som endnu 

ikke har vist nogen konkrete og 

kontrollerbare resultater, sigter mod en 

fredelig løsning af spændingerne og 

dermed mod at fremme regional og global 

fred, sikkerhed og stabilitet; understreger, 

at det internationale samfund, herunder EU 

og USA, samtidig må fastholde presset på 

Nordkorea, indtil landet på troværdig vis 

fjerner sine atomvåben ved at ratificere 

traktaten om et altomfattende forbud mod 

atomprøvesprængninger (CTBT) og 

tillader, at Den Forberedende Kommission 

for Organisationen for Traktaten om et 

Altomfattende Forbud mod 

Atomprøvesprængninger (CTBTO) og 

IAEA dokumenterer denne fjernelse af 

atomvåben; udtrykker bekymring over de 

utilstrækkelige fremskridt i retning af 

atomafrustning i Den Demokratiske 

Folkerepublik Korea, som den 24. august 

2018 fik præsident Trump til at aflyse 

planlagte forhandlinger i Den 

Demokratiske Folkerepublik Koreas med 

den amerikanske udenrigsminister Mike 

Pompeo; 

Or. en 
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