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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 3), millega soovitakse asendada 

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0251/2018 

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja USA suhete seisu kohta 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse, et peavoolumeedia ning teatavate ELi liidrite ja esindajate märkused 

jätavad president Trumpist ja USA praegusest valitsusest negatiivsete mulje, 

– võttes arvesse, et president Trump ja Põhja-Korea juht Kim Jong-un kohtusid hiljuti 

(12. juunil 2018) Singapuris, 

–  võttes arvesse president Trumpi seisukohavõttu ÜRO Peaassamblee 72. istungjärgul 19. 

septembril 2017, 

–  võttes arvesse president Trumpi toetajate arvu viimasel ajal, 

A. arvestades, et Euroopa riikide ja USA partnerlus põhineb tugevatel poliitilistel, 

kultuurilistel, majanduslikel ja ajaloolistel sidemetel, ühistel väärtustel, nagu vabadus, 

demokraatia, rahu ja stabiilsuse edendamine, inimõigused ja õigusriik, ning ühistel 

eesmärkidel, nagu heaolu, julgeolek ja konfliktide rahumeelne lahendamine; 

B. arvestades, et nii Euroopa riikides kui ka USAs valitseb demokraatia, mille aluseks on 

õigusriigi põhimõtted ja toimivad kontrollisüsteemid; 

C. arvestades, et Euroopa riigid ja USA on sarnaselt meelestatud partnerid, kelle koostöö 

on endiselt äärmiselt oluline; 

D. arvestades, et USA ja Euroopa riikide partnerlus on olnud ülemaailmse majandusliku, 

poliitilise ja julgeolekukorra seisukohast ülimalt oluline enam kui seitsekümmend 

aastat; 

1. tunnistab, et USA ja suveräänsete Euroopa riikide tugevad sidemed on äärmiselt 

tähtsad; 

2. juhib tähelepanu asjaolule, et mõned liikmesriigid, nagu Itaalia, Ungari ja Austria, ning 

USA valitsus on ühisel ja positiivsel seisukohal, et Euroopa, liikmesriikide ja USA piire 
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tuleb massilise sisserände lõpetamiseks kiiremas korras tugevdada; 

3. peab kiiduväärseks, et president Trump tunnistab rahvusriikide tähtsust ega sea neid 

kahtluse alla, ning kordab, et ELi liikmesriigid on suveräänsed riigid; 

4. peab kiiduväärseks president Trumpi nõudmist, et Venemaa uuesti G7 liikmeks võetaks; 

5. võtab teadmiseks president Trumpi seisukoha Iisraeli küsimuses ja USA praeguse 

välispoliitilise hoiaku Iraani suhtes ning peab kiiduväärseks USA ja Põhja-Korea vahel 

toimuvaid läbirääkimisi; 

6. toetab president Trumpi avaldust, milles ta pooldas USA vägede kiiret lahkumist 

Süüriast; 

7. mõistab hukka asjaolu, et peavoolumeedia kohtleb president Trumpi ebaõiglaselt, kuid 

tõdeb rõõmuga, et see ei ole tema toetajaskonda vähendanud, ning toetab president 

Trumpi arvamust, et teatavad peavoolumeedia esindajad on võltsuudiste tootjad; 

8. kordab, et Donald Trump on USA demokraatlikult valitud president ning et vastavalt 

demokraatlikele ja õigusriigi põhimõtetele peavad meedia ja EL USA valijate otsust ja 

Ameerika Ühendriikide suveräänseid õigusi austama; 

9. toonitab, et EL soovib jõuda selleni, et Atlandi-ülest suhet ja Trumpi valitsust nähakse 

positiivses valguses; 

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa 

välisteenistusele, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, USA 

presidendile ning USA senatile ja esindajatekojale. 

Or. en 

 


