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5.9.2018 A8-0251/1 

Predlog spremembe  1 

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

Olaf Stuger 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0251/2018 

Elmar Brok 

Stanje odnosov med EU in ZDA 

2017/2271(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(3) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0251/2018 

Resolucija Evropskega parlamenta o stanju odnosov med EU in ZDA 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju tega, da želijo množični mediji ter nekateri voditelji in predstavniki EU 

s pripombami prikazati predsednika Trumpa in sedanjo ameriško administracijo v slabi 

luči, 

– ob upoštevanju nedavnega srečanja med predsednikom Trumpom in vrhovnim 

voditeljem Demokratične ljudske republike Koreje Kim Džong Unom, ki je potekalo 

12. junija 2018, 

– ob upoštevanju pripomb, ki jih je predsednik Trump podal na 72. zasedanju generalne 

skupščine Združenih narodov 19. septembra 2017, 

– ob upoštevanju najnovejših javnomnenjskih raziskav o priljubljenosti predsednika 

Trumpa, 

A. ker tesno partnerstvo med evropskimi državami in ZDA temelji na političnih, kulturnih, 

gospodarskih in zgodovinskih povezavah, na skupnih vrednotah, kot so svoboda, 

demokracija, spodbujanje miru in stabilnosti, človekove pravice in pravna država, ter na 

skupnih ciljih, kot so blaginja, varnost in mirno reševanje sporov; 

B. ker v evropskih državah in ZDA vlada demokracija, temelječa na načelih pravne države 

in delujočih sistemih nadzora in ravnotežja; 

C. ker ostaja sodelovanje med evropskimi državami in ZDA kot podobno mislečih 

partnericah izredno pomembno; 

D. ker je partnerstvo med ZDA in evropskimi državami že več kot sedem desetletij 

bistveno za svetovno gospodarsko, politično in varnostno ureditev; 

1. se zaveda, kako pomembni so tesni odnosi med ZDA in suverenimi evropskimi 

državami; 
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2. poudarja pozitivna skupna stališča nekaterih držav članic, kot so Italija, Madžarska in 

Avstrija, in ameriške administracije v zvezi s tem, da je treba obvezno okrepiti 

evropske, nacionalne in ameriške meje, da bi zajezili množično priseljevanje; 

3. pozdravlja dejstvo, da predsednik Trump priznava in spoštuje pomen nacionalnih držav, 

in poudarja, da članice EU ohranjajo suverenost; 

4. pozdravlja izjave predsednika Trumpa, v katerih poziva, naj se Rusiji dovoli ponovni 

pristop k skupini G7; 

5. je seznanjen s stališčem predsednika Trumpa v zvezi z Izraelom in trenutno zunanjo 

politiko ZDA do Irana ter pozdravlja potekajoča pogajanja med ZDA in Severno 

Korejo; 

6. podpira izjavo predsednika Trumpa, v kateri se zavzema za hiter umik ameriških 

vojakov iz Sirije; 

7. obsoja dejstvo, da množični mediji po krivem napadajo predsednika Trumpa, a z 

zadovoljstvom ugotavlja, da to ne vpliva na njegovo priljubljenost med volivci, in se 

strinja z besedami predsednika Trumpa, ki je nekatere množične medije označil kot 

razširjevalce lažnih novic;  

8. poudarja, da je Donald Trump demokratično izvoljeni predsednik ZDA in da bi morali 

mediji in EU v skladu z demokratičnimi načeli in načeli pravne države spoštovati 

odločitev ameriških volivcev in suverene pravice Združenih držav Amerike; 

9. vztraja, da bi si morala EU prizadevati za to, da bi čezatlantske odnose in Trumpovo 

predsedovanje prikazala v dobri luči; 

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Evropski službi za 

zunanje delovanje, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, ameriškemu 

predsedniku ter ameriškemu kongresu in predstavniškemu domu. 

Or. en 

 

 


