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Изменение  1 

Марсел де Граф, Марио  Боргецио, Жан-Люк Шафаузер, Мари-Кристин Арнотю, 

Олаф Стьогер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0251/2018 

Елмар Брок 

Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ 

2017/2271(INI) 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 3 от Правилника за дейността) за 

замяна на предложението за незаконодателна резолюция A8–0251/2018 

Резолюция на Европейския парламент относно актуалното състояние на 

отношенията между ЕС и САЩ 

Европейски парламент, 

– като взе предвид отрицателния имидж на президента Тръмп и настоящата 

администрация на САЩ, рисуван от основните медии и в изказвания на някои 

ръководители и представители на ЕС, 

– като взе предвид неотдавнашната среща между президента Тръмп и върховния 

лидер на Корейската народнодемократична република (КНДР) Ким Чен Ун, 

проведена в Сингапур на 12 юни 2018 г., 

– като взе предвид изказването на президента Тръмп пред 72-та сесия на Общото 

събрание на Организацията на обединените нации, проведена на 19 септември 

2017 г., 

– като взе предвид последните последни рейтинги на одобрение на президента 

Тръмп от страна на гласоподавателите, 

A. като има предвид, че европейските държави и САЩ имат солидно партньорство, 

основано на политически, културни, икономически и исторически връзки, на 

споделени ценности, като свобода, демокрация, насърчаване на мира и 

стабилността, правата на човека и принципите на правовата държава, и на общи 

цели, като просперитет, сигурност и мирно разрешаване на конфликтите; 

Б. като има предвид, че европейските държави и САЩ са демокрации, основани на 

принципите на правовата държава, с функциониращи системи на взаимен контрол 

и уравновесяване на трите власти; 

В. като има предвид, че сътрудничеството между европейските държави и САЩ, 

като съмишленици и партньори, продължава да бъде от изключително значение; 

Г. като има предвид, че партньорството между САЩ и европейските държави е от 
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съществено значение за световния ред в областта на икономиката, политиката и 

сигурността в продължение на повече от седем десетилетия; 

1. потвърждава значението на солидните връзки между САЩ и суверенните 

европейски държави; 

2. подчертава положителните общи възгледи, споделяни от някои държави членки, 

като Италия, Унгария и Австрия, и администрацията на САЩ относно спешната 

необходимост от укрепване на европейските и националните граници и на 

границите на САЩ, за да се сложи край на масовата имиграция; 

3. приветства факта, че президентът Тръмп признава и зачита значението на 

националните държави и отново заявява, че държавите — членки на ЕС, остават 

суверенни; 

4. приветства декларациите на президента Тръмп, призоваващи Русия да бъде 

приета обратно в Г7; 

5. отбелязва позицията на президента относно Израел и настоящата външна 

политика на САЩ по отношение на Иран и приветства продължаващите 

преговори между САЩ и Корейската народнодемократична република (КНДР); 

6. подкрепя декларацията на президента Тръмп, в която се настоява за бързо 

изтегляне на американските войски от Сирия; 

7. осъжда факта, че президентът Тръмп бива несправедливо мишена за основните 

медии, като в положителен смисъл същевременно потвърждава, че това не се е 

отразило на рейтингите на одобрението му от гласоподавателите, и подкрепя 

президента Тръмп, когато той обявява някои основни медии за снабдители на 

„фалшиви новини“; 

8. отново заявява, че Доналд Тръмп е демократично избраният президент на САЩ и 

че в съответствие с демократичните принципи и върховенството на закона 

решението на американските гласоподаватели и суверенните права на 

Съединените щати следва да бъдат зачитани от медиите и от ЕС; 

9. настоява ЕС да работи за изграждане на положителен имидж на 

трансатлантическите отношения и на президентството на Тръмп; 

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, ЕСВД, 

Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, на президента 

на САЩ, както и на Сената и Камарата на представителите на САЩ. 

Or. en 

 

 


