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

Olaf Stuger 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Läget i förbindelserna mellan EU och USA 

2017/2271(ΙΝΙ) 

Alternativt förslag till resolution (artikel 170.3 i arbetsordningen) som ersätter ett 

förslag till resolution som inte avser lagstiftning A8-0251/2018 

Europaparlamentets resolution om läget i förbindelserna mellan EU och USA 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av den negativa bild av president Trump och USA:s sittande regering 

som målas upp av de konventionella medierna och av anmärkningar från vissa av 

EU:s ledare och företrädare, 

– med beaktande av det nyligen genomförda mötet mellan president Trump och 

Nordkoreas högsta ledare Kim Jong Un den 12 juni 2018 i Singapore, 

– med beaktande av uttalandena från president Trump vid FN:s generalförsamlings 

72:a session den 19 september 2017, 

– med beaktande av President Trumps stöd bland väljarna enligt de senaste mätningarna, 

och av följande skäl: 

A. Europeiska stater och USA har ett starkt partnerskap som bygger på politiska, 

kulturella, ekonomiska och historiska förbindelser, på delade värden såsom frihet, 

demokrati, främjande av fred och stabilitet, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen 

samt på gemensamma mål, såsom välstånd, säkerhet och fredlig konfliktlösning. 

B. Europeiska stater och USA är demokratier grundade på rättsstatsprincipen, med 

fungerande kontroll- och motviktssystem. 

C. Samarbetet mellan europeiska stater och USA, såsom likasinnade parter, är fortfarande 

av avgörande betydelse. 

D. Partnerskapet mellan USA och europeiska stater har varit avgörande för den globala 

ekonomiska, politiska och säkerhetsmässiga ordningen under mer än sjuttio år. 

1. Europaparlamentet erkänner betydelsen av en stark relation mellan USA och de 

suveräna staterna i Europa. 



 

AM\1162124SV.docx  PE624.066v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

2. Europaparlamentet understryker de positiva gemensamma synsätt som delas av vissa 

medlemsstater, t.ex. Italien, Ungern och Österrike, och USA:s regering i fråga om det 

brådskande behovet att stärka europeiska och nationella gränser samt USA:s gränser för 

att få massinvandringen att upphöra. 

3. Europaparlamentet välkomnar att president Trump erkänner och respekterar vikten av 

nationalstater, och upprepar att EU:s medlemsstater fortfarande är suveräna stater. 

4. Europaparlamentet välkomnar president Trumps förklaringar, med uppmaning om att på 

nytt låta Ryssland ingå i G7. 

5. Europaparlamentet noterar president Trumps hållning i Israelfrågan och USA:s rådande 

utrikespolitik gentemot Iran, och välkomnar de pågående förhandlingarna mellan USA 

och Nordkorea. 

6. Europaparlamentet stöder president Trumps förklaring med krav om ett snabbt 

tillbakadragande av USA:s styrkor från Syrien. 

7. Europaparlamentet fördömer att president Trump angrips på ett orättvist sätt av de 

konventionella medierna och konstaterar samtidigt med visshet att detta inte har 

påverkat hans stöd bland väljarna, och uttrycker stöd för president Trump när det gäller 

hans utpekande av vissa konventionella medier som förmedlare av ”falska nyheter”. 

8. Europaparlamentet upprepar att Donald Trump är USA:s demokratiskt valda president 

och att USA:s väljares beslut och landets suveräna rättigheter bör respekteras av 

medierna och av EU, i enlighet med demokratiska principer och rättsstatsprincipen. 

9. Europaparlamentet kräver att EU arbetar mot att bygga upp en positiv bild av de 

transatlantiska förbindelserna och Trumps presidentskap. 

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

utrikestjänsten, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, 

USA:s president samt USA:s senat och representanthus. 

Or. en 

 

 


