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5.9.2018 A8-0251/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

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

Olaf Stuger 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stav vzťahov medzi EÚ a USA 

2017/2271(INI) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza 

nelegislatívny návrh uznesenia A8-0251/2018 

Uznesenie Európskeho parlamentu o stave vzťahov medzi EÚ a USA 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na negatívny obraz prezidenta Trumpa a súčasnej vlády USA, ktorý vytvárajú 

mienkotvorné médiá a niektorí vedúci predstavitelia a zástupcovia EÚ svojimi poznámkami, 

– so zreteľom na nedávne stretnutie prezidenta Trumpa a najvyššieho vodcu KĽDR Kim 

Čong-una, ktoré sa konalo 12. júna 2018 v Singapure, 

– so zreteľom na poznámky prezidenta Trumpa k 72. zasadnutiu Valného zhromaždenia 

Organizácie Spojených národov, ktoré sa uskutočnilo 19. septembra 2017, 

– so zreteľom na najnovšie ratingy voličskej podpory prezidenta Trumpa, 

A. keďže medzi európskymi štátmi a USA existuje silné partnerstvo založené na politických, 

kultúrnych, hospodárskych a historických väzbách, na spoločných hodnotách ako sloboda, 

demokracia, podpora mieru a stability, ľudské práva a právny štát a na spoločných cieľoch 

ako prosperita, bezpečnosť a mierové riešenie konfliktov; 

B. keďže európske štáty a USA sú demokracie založené na zásadách právneho štátu s 

fungujúcimi systémami bŕzd a protiváh; 

C. keďže spolupráca medzi európskymi štátmi a USA ako partnermi s podobným zmýšľaním 

má aj naďalej kľúčový význam; 

D. keďže partnerstvo medzi USA a európskymi štátmi je už viac ako 70 rokov základom 

globálneho hospodárskeho, politického a bezpečnostného poriadku; 

1. uznáva dôležitosť pevného vzťahu medzi USA a zvrchovanými európskymi štátmi; 

2. vyzdvihuje pozitívny spoločný postoj niektorých členských štátov, ako je Taliansko, 

Maďarsko a Rakúsko, a vlády USA, čo sa týka naliehavej potreby posilniť európske, národné 

a americké hranice s cieľom zastaviť masové prisťahovalectvo; 
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3. víta skutočnosť, že prezident Trump uznáva a rešpektuje dôležitosť národných štátov, a 

opätovne zdôrazňuje, že členské štáty EÚ sú naďalej zvrchované; 

4. víta vyhlásenia prezidenta Trumpa, v ktorých vyzval na opätovné prijatie Ruska do G7; 

5. berie na vedomie postoj prezidenta Trumpa v súvislosti s Izraelom a súčasnú zahraničnú 

politiku USA, pokiaľ ide o Irán, a víta prebiehajúce rokovania medzi USA a KĽDR; 

6. podporuje vyhlásenie prezidenta Trumpa, v ktorom sa vyslovil za rýchle stiahnutie 

amerických vojakov zo Sýrie; 

7. odsudzuje skutočnosť, že mienkotvorné médiá na prezidenta Trumpa nespravodlivo útočia, 

pričom kladne hodnotí, že to neovplyvnilo jeho ratingy voličskej podpory, a vyjadruje 

prezidentovi Trumpovi podporu pri označovaní niektorých mienkotvorných médií za šíriteľov 

falošných správ; 

8. pripomína, že Donald Trump je demokraticky zvolený prezident USA a že v súlade s 

demokratickými zásadami a so zásadami právneho štátu by médiá a EÚ mali rozhodnutia 

amerických voličov a zvrchované práva Spojených štátov rešpektovať;  

9. trvá na tom, aby sa EÚ usilovala budovať pozitívny obraz transatlantických vzťahov a 

prezidentstva Donalda Trumpa; 

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, ESVČ, Komisii, vládam a 

parlamentom členských štátov, prezidentovi USA a Senátu a Snemovni reprezentantov USA. 

Or. en 

 

 


