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Betænkning A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Status for forbindelserne mellem EU og USA 

2017/2271(INI) 

Alternativt beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 170, stk. 3) i forbindelse med 

et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A8-0251/2018 

Europa-Parlamentets beslutning om status for forbindelserne mellem EU og USA 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til det negative billede af præsident Trump og den aktuelle amerikanske 

administration, der males af de brede medier og af bemærkninger fra visse af EU's 

ledere og repræsentanter, 

– der henviser til det nylige møde mellem præsident Trump og Den Demokratiske 

Folkerepublik Koreas øverste leder Kim Jong-un, der blev afholdt den 12. juni 2018 i 

Singapore, 

– der henviser til præsident Trumps bemærkninger på den 72. samling i De Forenede 

Nationers generalforsamling, der blev afholdt den 19. september 2017, 

– der henviser til præsident Trumps seneste målinger vedrørende vælgertilslutning, 

A. der henviser til, at de europæiske stater og USA har et stærkt partnerskab baseret på 

politiske, kulturelle, økonomiske og historiske bånd, på fælles værdier såsom frihed, 

demokrati, fremme af fred og stabilitet, menneskerettigheder og retsstaten samt fælles 

mål som velstand, sikkerhed og fredelig konfliktløsning; 

B. der henviser til, at de europæiske stater og USA er demokratier, der er baseret på 

retsstaten og har velfungerende systemer til kontrol og tilsyn; 

C. der henviser til, at et samarbejde mellem de europæiske stater og USA som ligesindede 

partnere fortsat er af afgørende betydning; 

D. der henviser til, at partnerskabet mellem USA og de europæiske stater har været af 

afgørende betydning for den globale økonomiske, politiske og sikkerhedsmæssige orden 

i over syv årtier; 

1. anerkender betydningen af et stærkt forhold mellem USA og suveræne europæiske 

stater; 
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2. understreger de positive fælles holdninger, som nogle medlemsstater, såsom Italien, 

Ungarn og Østrig, og den amerikanske regering deler med hensyn til det presserende 

behov for at styrke de europæiske, nationale og amerikanske grænser for at stoppe 

masseindvandring;  

3. glæder sig over, at præsident Trump anerkender og respekterer betydningen af 

nationalstater og gentager, at EU's medlemsstater fortsat er suveræne stater; 

4. glæder sig over præsident Trumps tilkendegivelser om, at Rusland skal genoptages i 

G7; 

5. bemærker præsident Trumps holdning til Israel og den aktuelle amerikanske 

udenrigspolitik over for Iran og glæder sig over de igangværende forhandlinger mellem 

USA og Den Demokratiske Folkerepublik Korea;  

6. støtter præsident Trumps erklæring om, at amerikanske tropper straks bør trækkes 

tilbage fra Syrien; 

7. fordømmer, at præsident Trump i urimelig grad er offer for angreb fra de brede medier 

og anerkender samtidig det positive i, at dette ikke har påvirket hans vælgertilslutning, 

og udtrykker støtte til præsident Trump i forbindelse med hans stempling af visse brede 

medier som spredere af "falske nyheder"; 

8. gentager, at Donald Trump er den demokratisk valgte præsident for USA, og at 

medierne og EU i overensstemmelse med de demokratiske principper og 

retsstatsprincippet bør respektere de amerikanske vælgeres og USA's suveræne 

rettigheder;  

9. insisterer på, at EU arbejder på at opbygge et positivt billede af det transatlantiske 

forhold og Trumps præsidentskab;  

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, EU-Udenrigstjenesten, 

Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, USA's præsident, USA's 

Senat og Repræsentanternes Hus. 

Or. en 

 

 


