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Amendamentul  1 

Marcel de Graaff, Mario Borghezio, Jean-Luc Schaffhauser, Marie-Christine Arnautu, 

Olaf Stuger 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stadiul actual al relațiilor UE-SUA 

2017/2271(INI) 

Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] de 

înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8–0251/2018 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la stadiul actual al relațiilor UE-SUA 

Parlamentul European, 

– având în vedere imaginea negativă a președintelui Trump și a actualei administrații a 

SUA pe care o transmit mijloacele de informare în masă tradiționale și observațiile 

anumitor lideri și reprezentanți ai UE, 

– având în vedere recenta reuniune dintre președintele Trump și liderul suprem al RPD 

Coreene, Kim Jong-un, care a avut loc la 12 iunie 2018, la Singapore, 

– având în vedere observațiile președintelui Trump la cea de a 72-a sesiune a Adunării 

Generale a Organizației Națiunilor Unite care a avut loc la 19 septembrie 2017, 

– având în vedere cele mai recente sondaje cu privire la opiniile pozitive ale alegătorilor 

despre președintele Trump, 

A. întrucât parteneriatul puternic dintre statele europene și SUA se bazează pe legături 

politice, culturale, economice și istorice, pe valori comune cum sunt libertatea, 

democrația, promovarea păcii și a stabilității, drepturile omului și statul de drept și pe 

obiective comune cum sunt prosperitatea, securitatea și soluționarea pașnică a 

conflictelor; 

B. întrucât atât statele europene, cât și SUA, sunt democrații întemeiate pe statul de drept 

și care dispun de sisteme funcționale de control și echilibru; 

C. întrucât cooperarea dintre statele europene și SUA, ca parteneri ce împărtășesc aceleași 

valori, rămâne crucială; 

D. întrucât, timp de peste șapte decenii, parteneriatul dintre SUA și statele europene a fost 

esențial pentru ordinea economică, politică și de securitate mondială; 

1. recunoaște importanța unei relații strânse între SUA și statele europene suverane; 

2. subliniază opiniile comune pozitive împărtășite de unele state membre, precum Italia, 
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Ungaria și Austria, precum și de administrația SUA privind necesitatea urgentă de a 

întări frontierele europene, naționale și americane pentru a pune capăt imigrației de 

masă;  

3. salută faptul că președintele Trump recunoaște și respectă importanța statelor naționale 

și reiterează faptul că statele membre ale UE rămân suverane; 

4. salută declarațiile președintelui Trump care fac apel la readmiterea Rusiei în G7; 

5. ia act de poziția președintelui Trump privind Israelul și politica externă actuală a SUA 

în ceea ce privește Iranul și salută negocierile în curs dintre SUA și RPD Coreeană;  

6. sprijină declarația președintelui Trump care solicită retragerea rapidă a trupelor SUA 

din Siria; 

7. condamnă faptul că președintele Trump este vizat pe nedrept de către mass-media 

tradițională, observând, în același timp, că acest lucru nu a afectat opiniile pozitive ale 

alegătorilor despre el și își exprimă sprijinul față de președintele Trump atunci când 

acesta etichetează anumite mass-media tradiționale drept difuzori de „știri false”; 

8. reiterează faptul că Donald Trump este președintele SUA ales în mod democratic și că, 

în conformitate cu principiile democratice și cu statul de drept, decizia alegătorilor 

americani și drepturile suverane ale Statelor Unite ar trebui să fie respectate de către  

mass-media și de UE;  

9. insistă asupra faptului că UE depune eforturi pentru a construi o imagine pozitivă a 

relației transatlantice și a președinției Trump; 

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, SEAE, 

Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Președintelui SUA și Senatului 

și Camerei Reprezentanților ale SUA. 

Or. en 

 

 


