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Grozījums Nr.  1 
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ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0251/2018 

Elmar Brok 

ES un ASV attiecību stāvoklis 

2017/2271(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 3. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0251/2018 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES un ASV attiecību stāvokli 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā prezidenta Trampa un pašreizējās ASV administrācijas negatīvo tēlu, ko 

veido lielākie plašsaziņas līdzekļi un daži ES vadītāji un pārstāvji ar savām piezīmēm, 

– ņemot vērā prezidenta Trampa un Korejas TDR augstākā vadītāja Kima Čenuna 

tikšanos 2018. gada 12. jūnijā Singapūrā, 

– ņemot vērā prezidenta Trampa komentārus Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās 

asamblejas 72. sesijā 2017. gada 19. septembrī, 

– ņemot vērā jaunākos rādītājus attiecībā uz vēlētāju atbalstu prezidentam Trampam, 

A. tā kā Eiropas valstīm un ASV ir spēcīgas partnerattiecības, kuru pamatā ir politiskās, 

kultūras, ekonomiskās un vēsturiskās saiknes, kopīgas vērtības, piemēram, brīvība, 

demokrātija, miera un stabilitātes veicināšana, cilvēktiesības un tiesiskums, un kopīgi 

mērķi, piemēram, labklājība, drošība un konfliktu atrisināšana miermīlīgā ceļā; 

B. tā kā Eiropas valstis un ASV ir demokrātijas, kuras balstās uz tiesiskumu un kurās ir 

funkcionējošas līdzsvara un atsvara sistēmas; 

C. tā kā Eiropas valstu un ASV kā līdzīgi domājošu partneru sadarbībai joprojām ir 

izšķirīga nozīme; 

D. tā kā ASV un Eiropas valstu partnerībai vairāk nekā septiņus gadu desmitus ir bijusi 

būtiska nozīme pasaules ekonomiskajā, politiskajā un drošības kārtībā, 

1. atzīst ASV un suverēnu Eiropas valstu stabilu attiecību nozīmību; 

2. uzsver pozitīvos vienotos uzskatus, kas ir kopīgi dažām dalībvalstis, piemēram, Itālijai, 

Ungārijai un Austrijai, un ASV administrācijai, par to, ka ir steidzami jānostiprina 

Eiropas, valstu un ASV robežas, lai izbeigtu masveida imigrāciju; 
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3. atzinīgi vērtē to, ka prezidents Tramps atzīst un respektē nāciju valstu nozīmību, un 

atkārtoti norāda, ka ES dalībvalstis joprojām ir suverēnas; 

4. atzinīgi vērtē prezidenta Trampa paziņojumus, prasot, lai Krievija tiktu uzņemta atpakaļ 

G7 grupā; 

5. pieņem zināšanai prezidenta Trampa nostāju Izraēlas jautājumā un pašreizējo ASV 

ārpolitiku attiecībā uz Irānu un atzinīgi vērtē notiekošās sarunas starp ASV un Korejas 

TDR; 

6. atbalsta prezidenta Trampa paziņojumu, mudinot ātri atsaukt ASV militāros spēkus no 

Sīrijas; 

7. pauž nosodījumu par to, ka prezidentam Trampam tiek netaisnīgi uzbrukts lielākajos 

plašsaziņas līdzekļos, vienlaikus pozitīvi atzīstot, ka tas nav ietekmējis vēlētāju atbalsta 

rādītājus, un pauž atbalstu prezidentam Trampam attiecībā uz dažu lielāko plašsaziņas 

līdzekļu nodēvēšanu par “viltus ziņu” piegādātājiem; 

8. vēlreiz uzsver, ka Donalds Tramps ir demokrātiski ievēlēts ASV prezidents un ka 

saskaņā ar demokrātijas principiem un tiesiskumu plašsaziņas līdzekļiem un ES būtu 

jāciena ASV vēlētāju lēmums un ASV suverēnās tiesības; 

9. uzstāj, ka ES ir jāstrādā pie pozitīva transatlantisko attiecību un Trampa prezidentūras 

tēla veidošanas; 

10. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, EĀDD, Komisijai, dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem, ASV prezidentam, ASV Senātam un Pārstāvju palātai. 

Or. en 

 

 


