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Sprawozdanie A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stan stosunków UE–USA 

2017/2271(INI) 

Projekt rezolucji (art. 170 ust. 3 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 

nieustawodawczej A8-0251/2018 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stosunków między Unią Europejską a 

Stanami Zjednoczonymi 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając negatywny wizerunek prezydenta Trumpa i obecnej administracji 

Stanów Zjednoczonych, kreowany przez media głównego nurtu i wypowiedzi 

niektórych liderów i przedstawicieli UE, 

– uwzględniając niedawne spotkanie prezydenta Trumpa z najwyższym przywódcą 

Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Kim Dzong Unem, do którego to 

spotkania doszło w Singapurze w dniu 12 czerwca 2018 r., 

– uwzględniając wypowiedzi prezydenta Trumpa podczas 72. sesji Zgromadzenia 

Ogólnego Narodów Zjednoczonych, która odbyła się w dniu 19 września 2017 r., 

– uwzględniając najnowsze wskaźniki popularności prezydenta Trumpa wśród 

wyborców, 

A. mając na uwadze, że między państwami Europy a Stanami Zjednoczonymi istnieje silne 

partnerstwo, którego podstawą są więzi polityczne, kulturowe, gospodarcze i 

historyczne, wspólne wartości, takie jak wolność, demokracja, promowanie stabilności i 

pokoju, prawa człowieka i praworządność, a także wspólne cele, takie jak dobrobyt, 

bezpieczeństwo i pokojowe rozwiązywanie konfliktów; 

B. mając na uwadze, że państwa Europy i Stany Zjednoczone to demokracje, których 

podstawą jest praworządność oraz funkcjonujące mechanizmy kontroli i równowagi; 

C. mając na uwadze, że współpraca między państwami Europy a Stanami Zjednoczonymi 

– partnerami o podobnych zapatrywaniach – nadal ma kluczowe znaczenie; 

D. mając na uwadze, że partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi a państwami Europy 

od ponad 70 lat ma zasadnicze znaczenie dla światowego ładu gospodarczego i 

politycznego oraz dla architektury bezpieczeństwa; 
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1. dostrzega znaczenie silnych stosunków między Stanami Zjednoczonymi a suwerennymi 

państwami Europy; 

2. podkreśla konstruktywne wspólne poglądy niektórych państw członkowskich, takich jak 

Włochy, Węgry i Austria, oraz administracji Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do 

pilnej potrzeby wzmocnienia granic europejskich, narodowych i amerykańskich, aby 

położyć kres masowej imigracji; 

3. wyraża zadowolenie, że prezydent Trump dostrzega i szanuje znaczenie państw 

narodowych, a także ponownie podkreśla, że państwa członkowskie UE pozostają 

suwerennymi podmiotami; 

4. z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia prezydenta Trumpa zawierające apel o 

ponowne dopuszczenie Rosji do grupy państw G7; 

5. przyjmuje do wiadomości stanowisko prezydenta Trumpa dotyczące Izraela oraz 

obecną politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych wobec Iranu, a także z 

zadowoleniem przyjmuje negocjacje toczące się między USA a Koreańską Republiką 

Ludowo-Demokratyczną; 

6. popiera deklarację prezydenta Trumpa w sprawie dążenia do szybkiego wycofania 

wojsk amerykańskich z Syrii; 

7. potępia nieuczciwe ataki mediów głównego nurtu na prezydenta Trumpa i jednocześnie 

z zadowoleniem zauważa, że nie wpłynęło to na jego wskaźniki popularności wśród 

wyborców, a także wyraża poparcie dla słów prezydenta Trumpa, w których określił on 

niektóre media głównego nurtu jako kolporterów fałszywych informacji; 

8. ponownie podkreśla, że Donald Trump jest demokratycznie wybranym prezydentem 

Stanów Zjednoczonych oraz że zgodnie z zasadami demokracji i praworządności media 

i UE powinny uszanować decyzję amerykańskich wyborców i suwerenne prawa Stanów 

Zjednoczonych; 

9. domaga się od UE wysiłków na rzecz kreowania pozytywnego wizerunku stosunków 

transatlantyckich i prezydentury Trumpa; 

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

ESDZ, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, a także prezydentowi, 

Senatowi i Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. 

Or. en 

 

 


