
 

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

MT Magħquda fid-diversità MT 

5.9.2018 A8-0251/1 

Emenda  1 

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

Olaf Stuger 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti 

2017/2271(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 170(3) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-

mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A8-0251/2018 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-istampa negattiva tal-President Trump u tal-amministrazzjoni tal-

Istati Uniti mpinġija mill-mezzi ta' komunikazzjoni ġeneralisti u mill-kummenti ta' ċerti 

mexxejja u rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-laqgħa reċenti bejn il-President Trump u l-mexxej suprem tar-

Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea Kim Jong-un, li saret fit-12 ta' Ġunju 2018 

f'Singapore, 

– wara li kkunsidra l-kummenti li qal il-President Trump waqt it-72 Sessjoni tal-

Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, li saret fid-19 ta' Settembru 2017, 

– wara li kkunsidra l-aħħar sondaġġi tal-popolarità rigward il-President Trump, 

A. billi l-Istati Ewropej u l-Istati Uniti għandhom sħubija b'saħħitha bbażata fuq rabtiet 

politiċi, kulturali, ekonomiċi u storiċi, fuq valuri komuni bħal-libertà, id-demokrazija, 

il-promozzjoni tal-paċi u l-istabbiltà, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, u fuq 

għanijiet komuni, bħall-prosperità, is-sigurtà u s-soluzzjoni paċifika tal-kunflitti; 

B. billi l-Istati Ewropej u l-Istati Uniti huma demokraziji msejsa fuq l-istat tad-dritt, 

b'sistemi ta' ekwilibriju ta' poteri li jiffunzjonaw; 

C. billi l-kooperazzjoni bejn l-Istati Ewropej u l-Istati Uniti, li jaqsmu flimkien l-istess 

valuri, tibqa' kruċjali; 

D. billi s-sħubija bejn l-Istati Uniti u l-Istati Ewropej kienet essenzjali għall-ordni globali 

fl-oqsma tal-ekonomija, tal-politika u tas-sigurtà għal aktar minn seba' deċennji; 

1. Jirrikonoxxi l-importanza ta' relazzjoni b'saħħitha bejn l-Istati Uniti u l-Istati Ewropej 

sovrani; 

2. Jissottolinja l-fehmiet komuni pożittivi kondiviżi minn xi Stati Membri, ngħidu aħna l-
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Italja, l-Ungerija u l-Awstrija, minn naħa, u l-amministrazzjoni tal-Istati Uniti, min-naħa 

l-oħra, dwar il-bżonn urġenti li jissaħħu l-fruntieri Ewropej, nazzjonali u tal-Istati Uniti 

bil-għan li tintemm l-immigrazzjoni tal-massa; 

3. Jilqa' pożittivament il-fatt li l-President Trump jirrikonoxxi u jirrispetta l-importanza 

tal-Istati nazzjon, u jtenni li l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jibqgħu sovrani; 

4. Jilqa' b'sodisfazzjon id-dikjarazzjonijiet tal-President Trump favur riammissjoni tar-

Russja fil-G7; 

5. Jieħu nota tal-pożizzjoni tal-President Trump fil-konfront ta' Iżrael u l-politika barranija 

attwali tal-Istati Uniti rigward l-Iran, u jilqa' favorevolment in-negozjati li għaddejjin 

bejn l-Istati Uniti u r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea; 

6. Isostni d-dikjarazzjoni tal-President Trump favur irtirar rapidu tat-truppi tal-Istati Uniti 

mis-Sirja; 

7. Jikkundanna l-fatt li l-President Trump jisfa inġustament fil-mira tal-mezzi ta' 

komunikazzjoni ġeneralisti, filwaqt li jirrikonoxxi pożittivament li dan ma affettwax il-

popolarità tiegħu, u jesprimi sostenn lill-President Trump meta jakkuża lil ċerti mezzi ta' 

komunikazzjoni ġeneralisti li huma xerrieda ta' "aħbarijiet foloz"; 

8. Itenni li Donald Trump huwa l-President demokratikament elett tal-Istati Uniti u li, 

skont il-prinċipji demokratiċi u l-istat tad-dritt, id-deċiżjoni tal-eletturi tal-Istati Uniti u 

d-drittijiet sovrani tal-Istati Uniti għandhom ikunu rispettati mill-mezzi ta' 

komunikazzjoni u mill-UE; 

9. Jinsisti fuq il-bżonn li l-UE taħdem għall-bini ta' stampa pożittiva tar-relazzjoni trans-

Atlantika u tal-presidenza ta' Trump; 

10. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 

lis-SEAE, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-

President tal-Istati Uniti u lis-Senat u lill-Kamra tar-Rappreżentanti tal-Istati Uniti. 

Or. en 

 

 


