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5.9.2018 A8-0251/4 

Alteração  4 

Elmar Brok, relator 

 

Relatório A8-0251/2018 

Elmar Brok 

O estado das relações entre a UE e os EUA 

2017/2271(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

Tendo em conta as declarações conjuntas 

da 79.ª Reunião Interparlamentar do 

Diálogo Transatlântico de Legisladores 

(DTL), realizada em 28 e 29 de novembro 

de 2016, em Washington D.C., o 80.º DTL 

realizado em 2 e 3 de junho, em Valeta, e o 

81.º DTL realizado em Washington D. C., 

em 5 de dezembro de 2017, 

Tendo em conta as declarações conjuntas 

da 79.ª Reunião Interparlamentar do 

Diálogo Transatlântico de Legisladores 

(DTL), realizada em 28 e 29 de novembro 

de 2016, em Washington D.C., o 80.º DTL 

realizado em 2 e 3 de junho de 2017, em 

Valeta, o 81.º DTL realizado em 5 de 

dezembro de 2017, em Washington D. C., 

e o 82.º DTL realizado em 30 de junho de 

2018, em Sófia, Bulgária, 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/5 

Alteração  5 

Elmar Brok, relator 

 

Relatório A8-0251/2018 

Elmar Brok 

O estado das relações entre a UE e os EUA 

2017/2271(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  2-A. Acolhe com satisfação a reunião 

entre o Presidente da Comissão, Jean-

Claude Juncker, e o Presidente dos 

Estados Unidos, Donald Trump, realizada 

em Washington, em 25 de julho de 2018, 

como um sinal de melhoria das relações 

bilaterais; toma nota da respetiva 

declaração e vontade de trabalhar em prol 

do desanuviamento das tensões 

transatlânticas no âmbito comercial; 

recorda, neste contexto, o impacto 

destrutivo de direitos aduaneiros 

punitivos; reitera ao mesmo tempo o seu 

apoio a uma abordagem ampla e global 

dos acordos comerciais e do 

multilateralismo ; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/6 

Alteração  6 

Elmar Brok, relator 

 

Relatório A8-0251/2018 

Elmar Brok 

O estado das relações entre a UE e os EUA 

2017/2271(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Lamenta o longo atraso na 

nomeação de um novo embaixador dos 

EUA junto da União Europeia, mas 

congratula-se com as notícias de que foi 

feita uma nomeação, que aguarda 

presentemente a confirmação do Senado 

dos EUA; 

10. Lamenta o longo atraso na 

nomeação de um novo embaixador dos 

EUA junto da União Europeia, mas 

congratula-se com a nomeação do novo 

embaixador e a subsequente confirmação 

pelo Senado dos EUA em 29 de junho de 

2018; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/7 

Alteração  7 

Elmar Brok, relator 

 

Relatório A8-0251/2018 

Elmar Brok 

O estado das relações entre a UE e os EUA 

2017/2271(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Considera que a resposta às 

tentativas da Rússia para pressionar, 

influenciar, desestabilizar e explorar as 

fragilidades e as escolhas democráticas das 

sociedades ocidentais exige uma resposta 

transatlântica comum; considera, por 

conseguinte, que os EUA e a UE devem 

dar prioridade às ações coordenadas no que 

diz respeito à Rússia, com o envolvimento 

da NATO sempre que adequado; recorda o 

perigo real para as nossas democracias 

adveniente das notícias falsas, da 

desinformação e, nomeadamente, da 

interferência maliciosa de fontes russas; 

solicita a instauração de um diálogo 

político e social capaz de promover um 

equilíbrio entre anonimato e 

responsabilidade nas redes sociais; 

24. Considera que a resposta às 

tentativas da Rússia para pressionar, 

influenciar, desestabilizar e explorar as 

fragilidades e as escolhas democráticas das 

sociedades ocidentais exige uma resposta 

transatlântica comum; considera, por 

conseguinte, que os EUA e a UE devem 

dar prioridade às ações coordenadas no que 

diz respeito à Rússia, com o envolvimento 

da NATO sempre que adequado; para o 

efeito, assinala, com preocupação, as 

declarações dos presidentes dos EUA e da 

Rússia no âmbito do seu encontro de 16 

de julho de 2018, em Helsínquia; recorda 

o perigo real para as nossas democracias 

adveniente das notícias falsas, da 

desinformação e, nomeadamente, da 

interferência maliciosa de fontes russas; 

solicita a instauração de um diálogo 

político e social capaz de promover um 

equilíbrio entre anonimato e 

responsabilidade nas redes sociais; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/8 

Alteração  8 

Elmar Brok, relator 

 

Relatório A8-0251/2018 

Elmar Brok 

O estado das relações entre a UE e os EUA 

2017/2271(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 54 

 

Proposta de resolução Alteração 

54. Congratula-se com a abertura de 

novos diálogos de alto nível com a Coreia 

do Norte (RPDC) e com a recente cimeira 

realizada em Singapura, em 12 de junho; 

recorda que estas conversações, que ainda 

não surtiram resultados tangíveis e 

verificáveis, visam a resolução pacífica das 

tensões e promover, assim, a paz, a 

segurança e a estabilidade a nível regional 

e mundial; sublinha, ao mesmo tempo, que 

a comunidade internacional, incluindo a 

UE e os EUA, deve manter a pressão sobre 

a RPDC até que este país seja proceda à 

sua desnuclearização de forma credível, 

ratificando o Tratado de Proibição Total de 

Ensaios Nucleares (CTBT) e permitindo 

que a Comissão Preparatória da 

Organização do Tratado sobre a Proibição 

Total de Ensaios Nucleares (OTPTE) e a 

AIEA documentem esse processo; 

54. Congratula-se com a abertura de 

novos diálogos de alto nível com a Coreia 

do Norte (RPDC) e com a recente cimeira 

realizada em Singapura, em 12 de junho; 

recorda que estas conversações, que ainda 

não surtiram resultados tangíveis e 

verificáveis, visam a resolução pacífica das 

tensões e promover, assim, a paz, a 

segurança e a estabilidade a nível regional 

e mundial; sublinha, ao mesmo tempo, que 

a comunidade internacional, incluindo a 

UE e os EUA, deve manter a pressão sobre 

a RPDC até que este país seja proceda à 

sua desnuclearização de forma credível, 

ratificando o Tratado de Proibição Total de 

Ensaios Nucleares (CTBT) e permitindo 

que a Comissão Preparatória da 

Organização do Tratado sobre a Proibição 

Total de Ensaios Nucleares (OTPTE) e a 

AIEA documentem esse processo; 

manifesta a sua preocupação com os 

progressos insuficientes na via da 

desnuclearização empreendidos pela 

RPDC, o que, em 24 de agosto de 2018, 

levou o Presidente Trump a cancelar as 

conversações previstas na Coreia do Norte 

com o Secretário de Estado, Mike 

Pompeo; 

Or. en 
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