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Elmar Brok 

ES ir JAV santykių padėtis 

2017/2271(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 3 dalis), keičiantis ne 

teisėkūros pasiūlymą dėl rezoliucijos A8-0251/2018 

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir JAV santykių padėties 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į neigiamą Prezidento D. Trumpo ir dabartinės JAV administracijos 

įvaizdį, kurį šiuo metu piešia pagrindinės žiniasklaidos priemonės ir apie kurį galima 

suprasti iš kai kurių ES vadovų ir atstovų pastabų, 

– atsižvelgdamas į neseniai, t. y. 2018 m. birželio 12 d., Singapūre įvykusį Prezidento 

D. Trumpo ir Korėjos LDR lyderio Kim Jong-uno susitikimą, 

– atsižvelgdamas į Prezidento D. Trumpo pastabas, pasakytas 2017 m. rugsėjo 19 d. 

vykusios 72-osios Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijos metu, 

– atsižvelgdamas į naujausią Prezidento D. Trumpo populiarumo reitingą, 

A. kadangi Europos valstybes ir JAV sieja tvirta partnerystė, pagrįsta politiniais, 

kultūriniais, ekonominiais ir istoriniais ryšiais, tokiomis bendromis vertybėmis, kaip 

laisvė, demokratija, taikos ir stabilumo, žmogaus teisių ir teisinės valstybės skatinimas, 

bei tokiais bendrais siekiais, kaip klestėjimas, saugumas ir taikus konfliktų sprendimas; 

B. kadangi Europos valstybės ir JAV yra demokratinės valstybės, kurios vadovaujasi 

teisinės valstybės principu, įskaitant veiksmingą stabdžių ir atsvarų sistemą; 

C. kadangi Europos valstybių ir JAV, kaip bendraminčių partnerių, bendradarbiavimas 

lieka nepaprastai svarbus; 

D. kadangi JAV ir Europos valstybių partnerystė jau daugiau nei septynis dešimtmečius 

yra itin svarbi pasaulio ekonominei, politinei ir saugumo tvarkai; 

1. pripažįsta tvirtų JAV ir suverenių Europos valstybių santykių svarbą; 

2. akcentuoja teigiamą bendrą kai kurių valstybių narių, pvz., Italijos, Vengrijos ir 

Austrijos, ir JAV administracijos požiūrį į tai, kad būtinai nedelsiant stiprinti Europos, 
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nacionalines ir JAV sienas, siekiant nutraukti masinę imigraciją; 

3. teigiamai vertina tai, kad Prezidentas D. Trump pripažįsta ir gerbia tautinių valstybių 

svarbą, ir pakartoja, kad ES valstybės narės lieka suverenios; 

4. teigiamai vertina Prezidento D. Trumpo pareiškimus, kuriuose raginama Rusiją vėl 

priimti į Didįjį septynetą; 

5. atkreipia dėmesį į Prezidento D. Trumpo poziciją dėl Izraelio ir į dabartinę JAV 

užsienio politiką Irano atžvilgiu bei palankiai vertina vykstančias JAV ir Korėjos LDR 

derybas; 

6. pritaria Prezidento D. Trumpo pareiškimui, kuriame reikalaujama greito JAV pajėgų 

išvedimo iš Sirijos; 

7. smerkia tai, kad Prezidentą D. Trumpą nepagrįsta kritikuoja pagrindinė žiniasklaida, 

tačiau džiaugiasi galėdamas pripažinti, kad jo populiarumas tarp rinkėjų dėl to 

nesumažėjo, ir pritaria tam, kad Prezidentas D. Trump kai kurias pagrindinės 

žiniasklaidos priemones vadina melagingų naujienų skleidėjomis; 

8. pakartoja, kad Prezidentas D. Trump yra demokratiškai išrinktas JAV prezidentas ir kad 

remiantis demokratiniais ir teisinės valstybės principais žiniasklaida ir ES turėtų gerbti 

JAV rinkėjų sprendimą bei suverenias JAV teises; 

9. primygtinai ragina ES stengtis formuoti pozityvų transatlantinių santykių ir D. Trumpo 

prezidentinės veiklos įvaizdį; 

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, EIVT, Komisijai, valstybių narių 

vyriausybėms bei parlamentams, JAV Prezidentui, JAV Senatui ir Atstovų Rūmams. 

Or. en 

 

 


