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Návrh usnesení (čl. 170 odst. 3 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní
návrh usnesení A8-0251/2018
Usnesení Evropského parlamentu k situaci v oblasti vztahů mezi EU a USA
Evropský parlament,
–

s ohledem na to, že hlavní média a někteří vedoucí představitelé a zástupci EU ve svých
vyjádřeních podávají negativní obraz prezidenta Trumpa a současné vlády USA,

–

s ohledem na nedávnou schůzku prezidenta Trumpa s nejvyšším vůdcem KLDR Kim
Čong-unem, která se uskutečnila dne 12. června 2018 v Singapuru,

–

s ohledem na projev prezidenta Trumpa na 72. zasedání Valného shromáždění
Organizace spojených národů, které se konalo dne 19. září 2017,

–

s ohledem na poslední průzkumy důvěry voličů v prezidenta Trumpa,

A.

vzhledem k tomu, že partnerství mezi evropskými státy a USA je založeno na silných
politických, kulturních, hospodářských a historických vazbách, na sdílených hodnotách,
jako jsou svoboda, demokracie, podpora míru a stability, lidská práva a právní stát, a na
společných cílech, jako jsou prosperita, bezpečnost a mírové řešení konfliktů;

B.

vzhledem k tomu, že jak evropské státy, tak USA jsou demokraciemi založenými na
právním státu, v nichž funguje systém brzd a protivah;

C.

vzhledem k tomu, že spolupráce evropských států a USA, jako podobně smýšlejících
partnerů, má nadále klíčový význam;

D.

vzhledem k tomu, že partnerství USA a evropských států má po více než sedmdesát let
mimořádný význam pro celosvětový hospodářský, politický a bezpečnostní řád;

1.

uznává důležitost silného partnerství mezi USA a svrchovanými evropskými státy;

2.

zdůrazňuje pozitivní společný postoj, který sdílí některé členské státy, jako např. Itálie,
Maďarsko a Rakousko, a vláda USA, že je naléhavě nutné posílit evropské, vnitrostátní
a americké hranice s cílem ukončit masové přistěhovalectví;
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3.

vítá skutečnost, že prezident Trump uznává a respektuje význam národních států, a
opakuje, že členské státy EU zůstávají svrchované;

4.

vítá, že prezident Trump ve svých prohlášeních vyzval k opětovnému přijetí Ruska do
skupiny G7;

5.

bere na vědomí postoj prezidenta Trumpa k Izraeli a stávající zahraniční politiku USA,
pokud jde o Írán, a vítá probíhající jednání mezi USA a KLDR;

6.

podporuje prohlášení prezidenta Trumpa prosazující rychlé stažení amerických vojsk ze
Sýrie;

7.

odsuzuje skutečnost, že na prezidenta Trumpa hlavní média nespravedlivě útočí,
přičemž kladně hodnotí, že to nemá vliv na míru spokojenosti voličů, a vyjadřuje
podporu prezidentu Trumpovi, jestliže některá hlavní média označuje za šiřitele
tzv. falešných zpráv;

8.

opakuje, že Donald Trump je demokraticky zvoleným prezidentem USA a že v souladu
s demokratickými zásadami a zásadami právního státu by média i EU měly rozhodnutí
amerických voličů a svrchovaná práva Spojených států respektovat;

9.

trvá na tom, aby EU usilovala o budování pozitivního obrazu transatlantického
partnerství a prezidentství Donalda Trumpa;

10.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, ESVČ, Komisi, vládám
a parlamentům členských států, prezidentovi USA a Senátu a Sněmovně reprezentantů
USA.
Or. en
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