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5.9.2018 A8-0251/4 

Poprawka  4 

Elmar Brok, sprawozdawca 

 

Sprawozdanie A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stan stosunków między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi 

2017/2271(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

–  uwzględniając wspólne 

oświadczenia z 79. posiedzenia 

międzyparlamentarnego w ramach 

Transatlantyckiego Dialogu 

Ustawodawców, które odbyło się w dniach 

28–29 listopada 2016 r. w Waszyngtonie, 

80. posiedzenia, które odbyło się w dniach 

2–3 czerwca w Valletcie, oraz 81. 

posiedzenia, które miało miejsce w dniu 5 

grudnia 2017 r. w Waszyngtonie, 

– uwzględniając wspólne oświadczenia z 

79. posiedzenia międzyparlamentarnego w 

ramach Transatlantyckiego Dialogu 

Ustawodawców, które odbyło się w dniach 

28–29 listopada 2016 r. w Waszyngtonie, 

80. posiedzenia, które odbyło się w dniach 

2–3 czerwca 2017 r. w Valletcie, 81. 

posiedzenia, które miało miejsce w dniu 5 

grudnia 2017 r. w Waszyngtonie, oraz 82. 

posiedzenia, które odbyło się w dniu 30 

czerwca 2018 r. w Sofii (Bułgaria), 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/5 

Poprawka  5 

Elmar Brok, sprawozdawca 

 

Sprawozdanie A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stan stosunków między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi 

2017/2271(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  2a. z zadowoleniem przyjmuje 

spotkanie przewodniczącego Komisji 

Junckera z prezydentem Stanów 

Zjednoczonych Trumpem, do którego to 

spotkania doszło w Waszyngtonie w dniu 

25 lipca 2018 r. i które oznacza poprawę w 

stosunkach dwustronnych; przyjmuje do 

wiadomości ich oświadczenie i chęć 

współpracy w celu deeskalacji napięć w 

stosunkach transatlantyckich w dziedzinie 

handlu; w tym kontekście przypomina o 

destruktywnych skutkach 

dyskryminacyjnych stawek celnych; 

jednocześnie ponownie podkreśla swoje 

poparcie dla szerokiego i kompleksowego 

podejścia do umów handlowych i kwestii 

multilateralizmu; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/6 

Poprawka  6 

Elmar Brok, sprawozdawca 

 

Sprawozdanie A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stan stosunków między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi 

2017/2271(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. ubolewa z powodu znacznego 

opóźnienia w związku z powołaniem 

nowego ambasadora Stanów 

Zjednoczonych przy Unii Europejskiej, 

lecz z zadowoleniem przyjmuje 

wiadomość o nominacji na to stanowisko, 

która wymaga jeszcze zatwierdzenia przez 

Senat USA; 

10. ubolewa z powodu znacznego 

opóźnienia w związku z powołaniem 

nowego ambasadora Stanów 

Zjednoczonych przy Unii Europejskiej, 

lecz z zadowoleniem przyjmuje nominację 

nowego ambasadora i jej zatwierdzenie 

przez Senat USA w dniu 29 czerwca 2018 

r.; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/7 

Poprawka  7 

Elmar Brok, sprawozdawca 

 

Sprawozdanie A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stan stosunków między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi 

2017/2271(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. jest zdania, że przeciwstawienie się 

rosyjskim próbom wywierania presji i 

wpływu, destabilizacji i wykorzystywania 

słabości i demokratycznych wyborów 

zachodnich społeczeństw wymaga 

wspólnej odpowiedzi transatlantyckiej; w 

związku z tym uważa, że USA i UE 

powinny priorytetowo traktować 

skoordynowane działania w odniesieniu do 

Rosji, w stosownych przypadkach z 

udziałem NATO; przypomina o wyraźnym 

zagrożeniu, jakim dla naszych demokracji 

jest rozpowszechnianie fałszywych 

informacji i dezinformacja, a w 

szczególności źródła szkodliwej ingerencji; 

apeluje o ustanowienie dialogu 

politycznego i społecznego w celu 

znalezienia równowagi między 

anonimowością a odpowiedzialnością w 

mediach społecznościowych; 

24. jest zdania, że przeciwstawienie się 

rosyjskim próbom wywierania presji i 

wpływu, destabilizacji i wykorzystywania 

słabości i demokratycznych wyborów 

zachodnich społeczeństw wymaga 

wspólnej odpowiedzi transatlantyckiej; w 

związku z tym uważa, że USA i UE 

powinny priorytetowo traktować 

skoordynowane działania w odniesieniu do 

Rosji, w stosownych przypadkach z 

udziałem NATO; w związku z tym z 

zaniepokojeniem przyjmuje do 

wiadomości oświadczenia prezydenta 

Stanów Zjednoczonych i prezydenta Rosji 

w kontekście ich spotkania w dniu 16 

lipca 2018 r. w Helsinkach; przypomina o 

wyraźnym zagrożeniu, jakim dla naszych 

demokracji jest rozpowszechnianie 

fałszywych informacji i dezinformacja, a w 

szczególności źródła szkodliwej ingerencji; 

apeluje o ustanowienie dialogu 

politycznego i społecznego w celu 

znalezienia równowagi między 

anonimowością a odpowiedzialnością w 

mediach społecznościowych; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/8 

Poprawka  8 

Elmar Brok, sprawozdawca 

 

Sprawozdanie A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stan stosunków między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi 

2017/2271(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 54 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

54. wyraża zadowolenie z powodu 

podjęcia nowego dialogu na wysokim 

szczeblu z Koreą Północną i z ostatniego 

szczytu w Singapurze, który odbył się w 

dniu 12 czerwca, a także przypomina, że 

rozmowy te, po których nie widać jeszcze 

konkretnych i dających się zweryfikować 

rezultatów, mają na celu pokojowe 

zażegnanie napięciom, a tym samym 

dążenie do pokoju w skali regionalnej i 

globalnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

i stabilności; podkreśla, że jednocześnie 

społeczność międzynarodowa, w tym UE i 

Stany Zjednoczone, musi utrzymać presję 

na Koreę Północną, dopóki kraj ten nie 

przeprowadzi wiarygodnej denuklearyzacji 

poprzez ratyfikowanie Traktatu o 

całkowitym zakazie prób jądrowych oraz 

zezwolenie Komisji Przygotowawczej 

Organizacji do spraw Traktatu o 

Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych i 

Międzynarodowej Agencji Energii 

Atomowej na udokumentowanie jego 

denuklearyzacji; 

54. wyraża zadowolenie z powodu 

podjęcia nowego dialogu na wysokim 

szczeblu z Koreą Północną i z ostatniego 

szczytu w Singapurze, który odbył się w 

dniu 12 czerwca, a także przypomina, że 

rozmowy te, po których nie widać jeszcze 

konkretnych i dających się zweryfikować 

rezultatów, mają na celu pokojowe 

zażegnanie napięciom, a tym samym 

dążenie do pokoju w skali regionalnej i 

globalnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

i stabilności; podkreśla, że jednocześnie 

społeczność międzynarodowa, w tym UE i 

Stany Zjednoczone, musi utrzymać presję 

na Koreę Północną, dopóki kraj ten nie 

przeprowadzi wiarygodnej denuklearyzacji 

poprzez ratyfikowanie Traktatu o 

całkowitym zakazie prób jądrowych oraz 

zezwolenie Komisji Przygotowawczej 

Organizacji do spraw Traktatu o 

Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych i 

Międzynarodowej Agencji Energii 

Atomowej na udokumentowanie jego 

denuklearyzacji; wyraża zaniepokojenie z 

powodu niewystarczających postępów 

Korei Północnej na drodze ku 

denuklearyzacji, co w dniu 24 sierpnia 

2018 r. skłoniło prezydenta Trumpa do 

odwołania zaplanowanych w Korei 

Północnej rozmów z sekretarzem stanu 

Mike’em Pompeo; 
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