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Έκθεση A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ 

2017/2271(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 170 παράγραφος 3 του Κανονισμού) για την 

αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A8–0251/2018 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-

ΗΠΑ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την αρνητική εικόνα του προέδρου Τραμπ και της τρέχουσας 

κυβέρνησης των ΗΠΑ, όπως διαφαίνεται στα συστημικά μέσα ενημέρωσης και στα 

σχόλια ορισμένων ηγετών και εκπροσώπων της ΕΕ, 

– έχοντας υπόψη την πρόσφατη συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και τον 

ανώτατο ηγέτη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2018 στη Σιγκαπούρη, 

– έχοντας υπόψη τα σχόλια του προέδρου Τραμπ κατά την 72η σύνοδο της Γενικής 

Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, 

– έχοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα ποσοστά αποδοχής του προέδρου Τραμπ από τους 

ψηφοφόρους, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά κράτη και οι ΗΠΑ έχουν μια ισχυρή εταιρική 

σχέση με βάση πολιτικούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς και ιστορικούς δεσμούς, κοινές 

αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, η προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, και κοινούς στόχους όπως η 

ευημερία, η ασφάλεια και η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά κράτη και οι ΗΠΑ είναι δημοκρατίες που 

βασίζονται στο κράτος δικαίου και διαθέτουν λειτουργικά συστήματα ελέγχων και 

ισορροπιών· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και των ΗΠΑ, 

ως ομοϊδεατών εταίρων, εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών 

κρατών υπήρξε ουσιαστική για την παγκόσμια οικονομική και πολιτική τάξη και την 
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τάξη ασφάλειας εδώ και πάνω από επτά δεκαετίες· 

1. αναγνωρίζει τη σημασία μιας ισχυρής σχέσης μεταξύ των ΗΠΑ και των κυρίαρχων 

ευρωπαϊκών κρατών· 

2. υπογραμμίζει τις θετικές κοινές απόψεις που συμμερίζονται ορισμένα κράτη μέλη, 

όπως η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Αυστρία, καθώς και η κυβέρνηση των ΗΠΑ, όσον 

αφορά την κατεπείγουσα ανάγκη να ενισχυθούν τα σύνορα της Ευρώπης, των χωρών 

και των ΗΠΑ, ούτως ώστε να δοθεί τέλος στη μαζική μετανάστευση· 

3. επικροτεί το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναγνωρίζει και σέβεται τη σημασία των 

εθνών-κρατών, και επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να παραμείνουν 

κυρίαρχα· 

4. επικροτεί τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ που ζητούν να γίνει εκ νέου δεκτή η Ρωσία 

στη G7· 

5. επισημαίνει τη στάση του προέδρου Τραμπ ως προς το Ισραήλ και την τρέχουσα 

εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ όσον αφορά το Ιράν, και επικροτεί τις εν εξελίξει 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας· 

6. στηρίζει τη δήλωση του προέδρου Τραμπ που προωθεί την ταχεία αποχώρηση των 

στρατευμάτων των ΗΠΑ από τη Συρία· 

7. καταδικάζει το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται αδίκως στο στόχαστρο των 

συστημικών μέσων ενημέρωσης, και ταυτόχρονα αναγνωρίζει κατηγορηματικά ότι η 

κατάσταση αυτή δεν επηρέασε τα ποσοστά αποδοχής του από τους ψηφοφόρους· 

εκφράζει την υποστήριξή του προς τον πρόεδρο Τραμπ και τον χαρακτηρισμό του 

ορισμένων συστημικών μέσων ενημέρωσης ως προμηθευτών «ψευδών ειδήσεων»· 

8. επαναλαμβάνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο δημοκρατικά εκλεγείς πρόεδρος των 

ΗΠΑ και ότι, σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου, τα μέσα 

ενημέρωσης και η ΕΕ θα πρέπει να σέβονται την απόφαση των αμερικανών 

ψηφοφόρων και τα κυρίαρχα δικαιώματα των Ηνωμένων Πολιτειών· 

9. επιμένει ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει να οικοδομήσει μια θετική εικόνα της 

διατλαντικής σχέσης και της προεδρίας Τραμπ· 

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

ΕΥΕΔ, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον 

πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς και στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων των 

ΗΠΑ. 
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