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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 3 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0251/2018 

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Yhdysvaltojen suhteiden tilasta 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon presidentti Trumpiin ja Yhdysvaltojen nykyiseen hallintoon liittyvän 

kielteisen mielikuvan, jota ovat olleet muodostamassa valtavirtaa edustavat 

tiedotusvälineet ja tietyt EU:n johtajat ja edustajat, 

– ottaa huomioon presidentti Trumpin ja Pohjois-Korean korkeimman johtajan Kim Jong-

unin äskettäisen tapaamisen Singaporessa 12. kesäkuuta 2018, 

– ottaa huomioon presidentti Trumpin lausunnot 19. syyskuuta 2017 pidetyssä YK:n 

yleiskokouksen 72. istunnossa, 

– ottaa huomioon presidentti Trumpin viimeisimmät kannatusluvut, 

A. toteaa, että Euroopan valtioilla ja Yhdysvalloilla on vahva kumppanuus, joka perustuu 

poliittisiin, kulttuurisiin, taloudellisiin ja historiallisiin siteisiin, yhteisiin arvoihin, joita 

ovat vapaus, demokratia, rauhan ja vakauden edistäminen, ihmisoikeudet ja 

oikeusvaltioperiaate, sekä yhteisiin tavoitteisiin, joita ovat vauraus, turvallisuus ja 

konfliktien rauhanomainen ratkaiseminen; 

B. toteaa, että Euroopan valtiot ja Yhdysvallat ovat demokratioita, jotka perustuvat 

oikeusvaltioperiaatteeseen ja joissa on toimivat keskinäisen valvonnan järjestelmät; 

C. katsoo, että Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen samanmielisten kumppaneiden 

yhteistyö on edelleen tärkeää;  

D. toteaa, että Yhdysvaltojen ja Euroopan valtioiden kumppanuus on ollut oleellisen tärkeä 

maailman poliittiselle sekä talous- ja turvallisuusjärjestelmälle jo yli 70 vuoden ajan; 

1. toteaa, että Yhdysvaltojen ja suvereenien eurooppalaisten valtioiden välinen vahva 

suhde on tärkeä; 

2. korostaa, että muutamat jäsenvaltiot, kuten Italia, Unkari ja Itävalta, ja Yhdysvaltojen 
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hallinto jakavat myönteiset yhteiset näkemykset siitä, että laajamittaisen maahanmuuton 

lopettamiseksi on pikaisesti vahvistettava Euroopan rajoja, kansallisia rajoja ja 

Yhdysvaltojen rajoja; 

3. suhtautuu myönteisesti siihen, että presidentti Trump tunnustaa kansallisvaltioiden 

merkityksen ja kunnioittaa sitä, ja muistuttaa, että EU:n jäsenvaltiot ovat edelleen 

täysivaltaisia; 

4. pitää myönteisinä presidentti Trumpin lausuntoja, joissa kehotetaan ottamaan Venäjä 

takaisin G7:ään; 

5. panee merkille presidentti Trumpin Israelia koskevan kannan ja Irania koskevan 

Yhdysvaltojen tämänhetkisen ulkopolitiikan ja suhtautuu myönteisesti Yhdysvaltojen ja 

Pohjois-Korean välillä käytäviin neuvotteluihin; 

6. tukee presidentti Trumpin lausuntoa, jonka mukaisesti Yhdysvaltojen joukot on 

pyrittävä vetämään nopeasti pois Syyriasta; 

7. tuomitsee sen, että valtavirtaa edustavat tiedotusvälineet ovat ottaneet presidentti 

Trumpin epäoikeudenmukaisesti silmätikuksi, mutta panee tyytyväisenä merkille, että 

tämä ei ole vaikuttanut hänen kannatuslukuihinsa, ja tukee presidentti Trumpia hänen 

kutsuessaan joitakin valtavirtaa edustavia tiedotusvälineitä ”valeuutisten” levittäjiksi; 

8. muistuttaa, että Donald Trump on demokraattisesti valittu Yhdysvaltojen presidentti ja 

että demokraattisten periaatteiden ja oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti 

tiedotusvälineiden ja EU:n olisi kunnioitettava Yhdysvaltojen äänestäjien päätöstä ja 

Yhdysvaltojen suvereeneja oikeuksia; 

9. vaatii, että EU pyrkii edistämään myönteistä mielikuvaa transatlanttisesta suhteesta ja 

Trumpin presidenttiydestä; 

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, Euroopan 

ulkosuhdehallinnolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, 

Yhdysvaltojen presidentille sekä Yhdysvaltojen senaatille ja edustajainhuoneelle. 

Or. en 

 

 


