5.9.2018
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Tarkistus 4
Elmar Brok, esittelijä
Mietintö
Elmar Brok
EU:n ja Yhdysvaltojen suhteiden tila
2017/2271(INI)

A8-0251/2018

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 viite
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

–
ottaa huomioon yhteiset
julkilausumat, jotka annettiin
transatlanttisen lainsäätäjien vuoropuhelun
(TLD) Washington D.C.:ssä 28. ja 29.
marraskuuta 2016 pidetyssä 79:nnessä,
Vallettassa 2. ja 3. kesäkuuta pidetyssä
80:nnessä sekä Washington D.C.:ssä 5.
joulukuuta 2017 pidetyssä 81:nnessä
parlamenttien välisessä kokouksessa,

ottaa huomioon yhteiset julkilausumat,
jotka annettiin transatlanttisen lainsäätäjien
vuoropuhelun (TLD) Washington D.C.:ssä
28. ja 29. marraskuuta 2016 pidetyssä
79:nnessä, Vallettassa 2. ja 3. kesäkuuta
2017 pidetyssä 80:nnessä, Washington
D.C.:ssä 5. joulukuuta 2017 pidetyssä
81:nnessä sekä Sofiassa, Bulgariassa 30.
kesäkuuta 2018 pidetyssä 82:nnessa
parlamenttien välisessä kokouksessa,
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Tarkistus 5
Elmar Brok, esittelijä
Mietintö
Elmar Brok
EU:n ja Yhdysvaltojen suhteiden tila
2017/2271(INI)

A8-0251/2018

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus
2 a.
pitää myönteisenä komission
puheenjohtajan Junckerin ja
Yhdysvaltain presidentin Trumpin
Washingtonissa 25. heinäkuuta 2018
pidettyä tapaamista, joka ilmensi
kahdenvälisten suhteiden paranemista;
panee merkille heidän antamansa
julkilausuman ja heidän halunsa pyrkiä
vähentämään kaupan alan
transatlanttisia jännitteitä; muistuttaa
tässä yhteydessä rangaistustullien
tuhoisasta vaikutuksesta; toistaa samalla
tukensa kauppasopimuksiin
sovellettavalle laajalle ja kattavalle
menettelylle sekä monenvälisyydelle;
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Tarkistus 6
Elmar Brok, esittelijä
Mietintö
Elmar Brok
EU:n ja Yhdysvaltojen suhteiden tila
2017/2271(INI)

A8-0251/2018

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
Päätöslauselmaesitys
10.
pitää valitettavana, että
Yhdysvaltain uuden suurlähettilään
nimittäminen Euroopan unioniin on
viivästynyt, mutta suhtautuu myönteisesti
uutiseen, jonka mukaan nimitys on tehty
ja odottaa Yhdysvaltain senaatin
vahvistusta;

Tarkistus
10.
pitää valitettavana, että
Yhdysvaltain uuden suurlähettilään
nimittäminen Euroopan unioniin on
viivästynyt, mutta suhtautuu myönteisesti
uuden suurlähettilään nimittämiseen ja
nimityksen vahvistamiseen Yhdysvaltain
senaatissa 29. kesäkuuta 2018;
Or. en
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Tarkistus 7
Elmar Brok, esittelijä
Mietintö
Elmar Brok
EU:n ja Yhdysvaltojen suhteiden tila
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Päätöslauselmaesitys
24 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

24.
toteaa, että Venäjän pyrkimykset
länsimaisten yhteiskuntien painostamiseen,
ohjailuun ja horjuttamiseen sekä niiden
heikkouksien ja demokraattisten valintojen
hyväksikäyttöön edellyttävät yhteistä
transatlanttista vastausta; katsoo täten, että
Yhdysvaltain ja EU:n olisi asetettava
Venäjän osalta etusijalle koordinoidut
toimet tarvittaessa yhdessä Naton kanssa;
muistuttaa, että valeuutiset, disinformaatio
ja etenkin pahantahtoinen vaikuttaminen
muodostavat selkeän uhan
demokratioillemme; vaatii, että poliittista
ja yhteiskunnallista vuoropuhelua on
käytävä tavalla, jolla saatetaan tasapainoon
nimettömyys ja vastuu sosiaalisessa
mediassa;

24.
toteaa, että Venäjän pyrkimykset
länsimaisten yhteiskuntien painostamiseen,
ohjailuun ja horjuttamiseen sekä niiden
heikkouksien ja demokraattisten valintojen
hyväksikäyttöön edellyttävät yhteistä
transatlanttista vastausta; katsoo täten, että
Yhdysvaltain ja EU:n olisi asetettava
Venäjän osalta etusijalle koordinoidut
toimet tarvittaessa yhdessä Naton kanssa;
panee tässä yhteydessä huolestuneena
merkille lausunnot, joita Yhdysvaltain ja
Venäjän presidentit esittivät Helsingissä
16. heinäkuuta 2018 järjestetyn
tapaamisensa yhteydessä; muistuttaa, että
valeuutiset, disinformaatio ja etenkin
pahantahtoinen vaikuttaminen muodostavat
selkeän uhan demokratioillemme; vaatii,
että poliittista ja yhteiskunnallista
vuoropuhelua on käytävä tavalla, jolla
saatetaan tasapainoon nimettömyys ja
vastuu sosiaalisessa mediassa;
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Tarkistus 8
Elmar Brok, esittelijä
Mietintö
Elmar Brok
EU:n ja Yhdysvaltojen suhteiden tila
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A8-0251/2018

Päätöslauselmaesitys
54 kohta
Päätöslauselmaesitys

Tarkistus

54.
pitää myönteisenä Pohjois-Korean
kanssa käynnistettyä uutta korkean tason
vuoropuhelua ja Singaporessa äskettäin 12.
kesäkuuta pidettyä huippukokousta, ja
muistuttaa, että näissä neuvotteluissa, joista
ei ole vielä nähty mitään kouraantuntuvia
ja todennettavia tuloksia, pyritään
jännitteiden rauhanomaiseen
ratkaisemiseen ja siten alueellisen ja
maailmanlaajuisen rauhan, turvallisuuden
ja vakauden edistämiseen; korostaa, että
samalla kansainvälisen yhteisön, mukaan
luettuina EU ja Yhdysvallat, on edelleen
painostettava Pohjois-Koreaa, kunnes se
uskottavasti luopuu ydinaseista
ratifioimalla täydellisen
ydinkoekieltosopimuksen ja antaa
täydellisen ydinkoekieltosopimuksen
järjestön valmistelevalle komissiolle ja
IAEA:lle mahdollisuuden dokumentoida
maan ydinaseriisunnan;

54.
pitää myönteisenä Pohjois-Korean
kanssa käynnistettyä uutta korkean tason
vuoropuhelua ja Singaporessa äskettäin 12.
kesäkuuta pidettyä huippukokousta;
muistuttaa, että näissä neuvotteluissa, joista
ei ole vielä nähty mitään kouraantuntuvia
ja todennettavia tuloksia, pyritään
jännitteiden rauhanomaiseen
ratkaisemiseen ja siten alueellisen ja
maailmanlaajuisen rauhan, turvallisuuden
ja vakauden edistämiseen; korostaa, että
samalla kansainvälisen yhteisön, mukaan
luettuina EU ja Yhdysvallat, on edelleen
painostettava Pohjois-Koreaa, kunnes se
uskottavasti luopuu ydinaseista
ratifioimalla täydellisen
ydinkoekieltosopimuksen ja antaa
täydellisen ydinkoekieltosopimuksen
järjestön valmistelevalle komissiolle ja
IAEA:lle mahdollisuuden dokumentoida
maan ydinaseriisunnan; on huolissaan
Pohjois-Korean riittämättömästä
kehityksestä ydinaseriisunnassa, minkä
vuoksi presidentti Trump peruutti 24.
elokuuta 2018 ulkoministeri Mike
Pompeon suunnitellut neuvottelut
Pohjois-Korean kanssa;
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