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

Olaf Stuger 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Az EU–USA kapcsolatok állása 

2017/2271(INI) 

Az A8–0251/2018 számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 

állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének (3) bekezdése) 

az Európai Parlament állásfoglalása az EU–USA-kapcsolatok állásáról 

Az Európai Parlament 

– tekintettel a Trump elnökről és az USA kormányzatáról a fősodorbeli média által festett 

negatív képre és az Unió bizonyos vezetőinek és képviselőinek megjegyzéseire, 

– tekintettel Trump elnöknek és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) 

legfelsőbb vezetőjének, Kim Dzsongunnak 2018. június 12-i szingapúri találkozójára; 

– tekintettel a Trump elnök által az ENSZ Közgyűlésének 2017. szeptember 19-én 

rendezett 72. ülésszakához intézett megállapításokra, 

– tekintettel Trump elnöknek a választók körében legutóbb mért támogatottságára, 

A. mivel az EU és az USA közötti erős partnerség a politikai, kulturális, gazdasági és 

történelmi kapcsolatokon és közös értékeken, például a szabadságon, a demokrácián, a 

béke és stabilitás előmozdításán, az emberi jogokon és a jogállamiságon, továbbá közös 

célokon, például a jóléten, a biztonságon és a konfliktusok békés megoldásán alapul; 

B. mivel az európai államok és az USA egyaránt olyan demokráciák, amelyek a 

jogállamiságon alapulnak, és működik bennük a fékek és ellensúlyok rendszere; 

C. mivel az európai államok és az USA mint hasonló gondolkodású partnerek közötti 

együttműködés továbbra is alapvetően fontos; 

D. mivel az USA és az európai államok közötti partnerség több mint hét évtizede alapvető 

jelentőségű a globális gazdasági, politikai és biztonsági rend számára; 

1. elismeri az USA és az európai államok közötti szoros kapcsolat fontosságát; 

2. hangsúlyozza az egyes tagállamok, például Olaszország, Magyarország és Ausztria, 

valamint az USA kormányzata által egyaránt vallott pozitív nézeteket, melyek szerint az 

európai és nemzeti határokat és az USA határait sürgősen meg kell erősíteni a tömeges 

bevándorlás megszüntetése érdekében; 
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3. örömmel veszi tudomásul, hogy Trump elnök elismeri és tiszteletben tartja a 

nemzetállamok jelentőségét, és ismételten hangsúlyozza, hogy az uniós tagállamok 

továbbra is szuverén államok; 

4. üdvözli Trump elnök nyilatkozatát, amelyben felszólít arra, hogy Oroszországot vegyék 

vissza a G7-csoportba; 

5. tudomásul veszi Trump elnök Izraellel kapcsolatos álláspontját és az USA Iránra 

vonatkozó jelenlegi külpolitikáját, valamint üdvözli az USA és a KNDK között jelenleg 

zajló tárgyalásokat; 

6. támogatja Trump elnök nyilatkozatát, melyben az USA csapatainak Szíriából való 

kivonását sürgeti; 

7. helyteleníti, hogy a fősodorbeli média méltánytalanul támadja Trump elnököt, 

ugyanakkor örömmel veszi tudomásul, hogy ez nem befolyásolja a választók általi 

támogatottságát, és támogatásáról biztosítja Trump elnököt, aki bizonyos fősodorbeli 

médiumokat „álhírterjesztőnek” nevezett; 

8. ismételten hangsúlyozza, hogy Trump az USA demokratikusan választott elnöke, és az 

USA szavazóinak ezt a döntését és az Egyesült Államok szuverén jogait a médiának és 

az Uniónak – a demokratikus elvekkel és a jogállamisággal összhangban – tiszteletben 

kell tartania; 

9. szorgalmazza, hogy az Unió törekedjen pozitív képet kialakítani a transzatlanti 

viszonyról és Trump elnökségéről; 

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, az EKSZ-nek, a 

Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Egyesült Államok 

elnökének, Szenátusának és Képviselőházának. 

Or. en 

 

 


