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Amendement  1 

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

Olaf Stuger 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS 

2017/2271(INI) 

Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 3, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A8-0251/2018 

Resolutie van het Europees Parlement over de stand van de betrekkingen tussen de EU 

en de VS 

Het Europees Parlement, 

– gezien het negatieve beeld van president Trump en de huidige regering van de VS dat 

wordt geschetst door de reguliere media en door opmerkingen van bepaalde EU-leiders 

en vertegenwoordigers, 

– gezien de recente ontmoeting tussen president Trump en de hoogste leider van de 

Democratische Volksrepubliek Korea, Kim Jong-un, op 12 juni 2018 in Singapore, 

– gezien de opmerkingen van President Trump tijdens de 72e zitting van de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties op 19 september 2017, 

– gezien de laatste cijfers betreffende de populariteit van president Trump onder kiezers, 

A. overwegende dat er tussen de Europese staten en de VS een sterk partnerschap bestaat 

dat is gebaseerd op politieke, culturele, economische en historische banden, op gedeelde 

waarden zoals vrijheid, democratie, de bevordering van vrede en stabiliteit, 

mensenrechten en de rechtsstaat, en op gemeenschappelijke doelstellingen zoals 

welvaart, veiligheid en de vreedzame oplossing van conflicten; 

B. overwegende dat de Europese staten en de VS democratieën zijn die stutten op een 

rechtsstaat met goed functionerende controlemechanismen; 

C. overwegende dat samenwerking tussen de Europese staten en de VS, als gelijkgestemde 

partners, van cruciaal belang blijft; 

D. overwegende dat het partnerschap tussen de VS en de Europese staten al meer dan 

zeven decennia op economisch, politiek en veiligheidsgebied van essentieel belang is 

voor de wereldorde; 

1. erkent het belang van sterke betrekkingen tussen de VS en soevereine Europese staten; 
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2. onderstreept de positieve gemeenschappelijke standpunten die bepaalde lidstaten, zoals 

Italië, Hongarije en Oostenrijk, met de regering van de VS delen betreffende de urgente 

noodzaak om de Europese, nationale en Amerikaanse grenzen te versterken om een 

einde aan massa-immigratie te maken; 

3. is verheugd over het feit dat president Trump het belang van natiestaten erkent en 

eerbiedigt, en herhaalt dat de EU-lidstaten soeverein blijven; 

4. is verheugd over de verklaringen van president Trump waarin hij verzoekt om Rusland 

opnieuw tot de G7 toe te laten; 

5. neemt nota van het standpunt van president Trump over Israël en het huidige 

buitenlandse beleid van de VS ten aanzien van Iran, en is verheugd over de lopende 

onderhandelingen tussen de VS en de Democratische Volksrepubliek Korea; 

6. steunt de verklaring van president Trump waarin hij aandringt op een spoedige 

terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Syrië; 

7. is ontstemd over het feit dat president Trump op oneerlijke wijze tot doelwit is gemaakt 

van de reguliere media, maar stelt met genoegen vast dat dit geen effect heeft gehad op 

zijn populariteitscijfers onder kiezers, en drukt zijn steun uit voor de uitspraken van 

president Trump waarin hij bepaalde reguliere media bestempeld als bezorgers van 

"nepnieuws"; 

8. herhaalt dat Donald Trump de democratisch verkozen president van de VS is en dat, in 

overeenstemming met de beginselen van de democratie en de rechtsstaat, de keuze van 

de Amerikaanse kiezers en de soevereine rechten van de Verenigde Staten moeten 

worden geëerbiedigd door de media en de EU;  

9. verlangt dat de EU zich inspant voor de totstandbrenging van een positief beeld van de 

trans-Atlantische betrekkingen en het presidentschap van Trump; 

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de EDEO, de 

Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de president van de 

Verenigde Staten en de Senaat en het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde 

Staten. 

Or. en 

 

 


