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5.9.2018 A8-0251/4 

Amendamentul  4 

Elmar Brok, raportor 

 

Raport A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stadiul actual al relațiilor UE-SUA 

2017/2271(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– având în vedere declarațiile comune 

ale celei de a 79-a reuniuni 

interparlamentare a dialogului transatlantic 

al legislatorilor (TLD) organizate la 28 și 

29 noiembrie 2016 la Washington, D.C., 

ale celui de al 80-lea TLD organizat la 2 și 

3 iunie la Valletta și ale celui de al 81-lea 

TLD organizat la 5 decembrie 2017 la 

Washington, D.C., 

– având în vedere declarațiile comune 

ale celei de a 79-a reuniuni 

interparlamentare a dialogului transatlantic 

al legislatorilor (TLD) organizate la 28 și 

29 noiembrie 2016 la Washington, D.C., 

ale celui de al 80-lea TLD organizat la 2 și 

3 iunie 2017 la Valletta, ale celui de al 81-

lea TLD organizat la 5 decembrie 2017 la 

Washington, D.C. și ale celui de al 82-lea 

TLD organizat la 30 iunie 2018 la Sofia, 

Bulgaria, 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/5 

Amendamentul  5 

Elmar Brok, raportor 

 

Raport A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stadiul actual al relațiilor UE-SUA 

2017/2271(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2a. salută întrevederea dintre 

președintele Comisiei, Juncker, și 

președintele SUA, Trump, la Washington, 

la 25 iulie 2018 ca marcând o 

îmbunătățire a relațiilor bilaterale; ia act 

de declarația lor și de disponibilitatea lor 

de a colabora în vederea detensionării 

relațiilor transatlantice în domeniul 

comerțului; reamintește, în acest context, 

impactul negativ al taxelor vamale 

punitive; reiterează, în același timp, 

sprijinul acordat pentru o abordare amplă 

și cuprinzătoare a acordurilor comerciale 

și a multilateralismului; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/6 

Amendamentul  6 

Elmar Brok, raportor 

 

Raport A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stadiul actual al relațiilor UE-SUA 

2017/2271(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. regretă timpul îndelungat care a 

trecut până la numirea unui nou ambasador 

al SUA pe lângă Uniunea Europeană, dar 

salută faptul că a fost făcută o nominalizare 

pentru această funcție și că se așteaptă 

confirmarea din partea Senatului SUA; 

10. regretă timpul îndelungat care a 

trecut până la numirea unui nou ambasador 

al SUA pe lângă Uniunea Europeană, dar 

salută faptul că a fost făcută o nominalizare 

pentru această funcție și că se așteaptă 

confirmarea ulterioară din partea Senatului 

SUA la 29 iunie 2018; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/7 

Amendamentul  7 

Elmar Brok, raportor 

 

Raport A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stadiul actual al relațiilor UE-SUA 

2017/2271(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. consideră că combaterea 

încercărilor Rusiei de a pune presiune, a 

destabiliza și a profita de slăbiciunile și de 

alegerile democratice ale societăților 

occidentale necesită un răspuns 

transatlantic comun; consideră, prin 

urmare, că SUA și UE ar trebui să acorde 

prioritate acțiunilor coordonate în ceea ce 

privește Rusia, după caz, cu implicarea 

NATO; reamintește pericolul evident 

pentru democrațiile noastre reprezentat de 

știrile false, de dezinformare și, în special, 

de amestecul răuvoitor al unor surse; 

solicită stabilirea unui dialog politic și 

societal care să introducă un echilibru între 

anonimat și responsabilitate în rețelele de 

socializare; 

24. consideră că combaterea 

încercărilor Rusiei de a pune presiune, a 

destabiliza și a profita de slăbiciunile și de 

alegerile democratice ale societăților 

occidentale necesită un răspuns 

transatlantic comun; consideră, prin 

urmare, că SUA și UE ar trebui să acorde 

prioritate acțiunilor coordonate în ceea ce 

privește Rusia, după caz, cu implicarea 

NATO; ia act cu îngrijorare, în acest 

context, de declarațiile președinților SUA 

și Rusiei cu ocazia întrevederii acestora 

de la Helsinki la 16 iulie 2018; 
reamintește pericolul evident pentru 

democrațiile noastre reprezentat de știrile 

false, de dezinformare și, în special, de 

amestecul răuvoitor al unor surse; solicită 

stabilirea unui dialog politic și societal care 

să introducă un echilibru între anonimat și 

responsabilitate în rețelele de socializare; 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0251/8 

Amendamentul  8 

Elmar Brok, raportor 

 

Raport A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stadiul actual al relațiilor UE-SUA 

2017/2271(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 54 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

54. salută deschiderea unor noi 

dialoguri la nivel înalt cu Coreea de Nord 

(RPDC) și summitul de la Singapore din 12 

iunie; reamintește că aceste convorbiri, 

care încă nu au prezentat rezultate concrete 

și care pot fi verificate, urmărească o 

soluționare pașnică a tensiunilor și, astfel, 

promovarea păcii, securității și stabilității 

regionale și mondiale; subliniază că, în 

același timp, comunitatea internațională, 

inclusiv UE și SUA, trebuie să mențină 

presiunea asupra RPDC până când aceasta 

se va denucleariza în mod credibil prin 

ratificarea Tratatului de interzicere totală a 

testelor nucleare (CTBT) și prin 

autorizarea Comisiei pregătitoare a 

Organizației Tratatului de interzicere totală 

a testelor nucleare (CTBTO) și AIEA să 

prezinte dovezi ale denuclearizării; 

54. salută deschiderea unor noi 

dialoguri la nivel înalt cu Coreea de Nord 

(RPDC) și summitul de la Singapore din 12 

iunie; reamintește că aceste convorbiri, 

care încă nu au prezentat rezultate concrete 

și care pot fi verificate, urmăresc o 

soluționare pașnică a tensiunilor și, astfel, 

promovarea păcii, securității și stabilității 

regionale și mondiale; subliniază că, în 

același timp, comunitatea internațională, 

inclusiv UE și SUA, trebuie să mențină 

presiunea asupra RPDC până când aceasta 

se va denucleariza în mod credibil prin 

ratificarea Tratatului de interzicere totală a 

testelor nucleare (CTBT) și prin 

autorizarea Comisiei pregătitoare a 

Organizației Tratatului de interzicere totală 

a testelor nucleare (CTBTO) și AIEA să 

prezinte dovezi ale denuclearizării; își 

exprimă îngrijorarea cu privire la 

progresele insuficiente în domeniul 

denuclearizării realizate de RPDC, care, 

la 24 august 2018, l-au determinat pe 

președintele Trump să își anuleze 

convorbirile planificate în această țară cu 

Secretarul de stat Mike Pompeo; 

Or. en 

 

 


