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Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 170, παράγραφος 3, του Κανονισμού) για την 

αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A8–0251/2018 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-

ΗΠΑ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική «πρώτα η Αμερική» της αμερικανικής κυβέρνησης 

αφενός βλάπτει τα συμφέροντα της ΕΕ, των κρατών μελών της και της Ευρώπης στο 

σύνολό της, και αφετέρου παραβλέπει τις ανάγκες και τις υφιστάμενες διεθνείς 

συμφωνίες για την επίλυση των παγκόσμιων προβλημάτων και προκλήσεων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Trump ανέφερε την ΕΕ ως «αντίπαλο» και 

απαξίωσε τα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ η διοίκησή του έχει επιδείξει την πρόθεση 

ενεργού παρέμβασης στην εσωτερική πολιτική της ΕΕ και των κρατών μελών της ΕΕ· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Trump επέβαλε μονομερώς σημαντικές αυξήσεις 

των δασμών στον χάλυβα και το αλουμίνιο που εξάγονται προς τις ΗΠΑ από την ΕΕ 

αλλά και από την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Τουρκία και πολλούς άλλους 

πρώην οικονομικούς και στρατηγικούς εταίρους των ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

εξαγωγές ελιών από την Ισπανία προς τις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν επίσης αθέμιτη αύξηση 

δασμών, που έχει ήδη κοστίσει τους ισπανούς παραγωγούς πάνω από 50 εκατομμύρια 

ευρώ το τελευταίο έτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Trump έχει ξεκινήσει 

διαδικασίες με στόχο την επιβολή δασμών 25% για τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά 

αυτοκινήτων που εξάγονται από την ΕΕ στην αμερικανική αγορά· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ξεκινήσει έναν εμπορικό πόλεμο κατά της Κίνας, 

επιβάλλοντας αυστηρές δασμολογικές αυξήσεις σε διάφορα στάδια για ένα ευρύ φάσμα 

προϊόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι 

παράνομα σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ και έχουν ξεκινήσει  ήδη οι αντίστοιχες 

διαδικασίες μέσω του συστήματος επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η ΕΕ προβλέπει την επιβολή δασμών για διάφορα προϊόντα που εξάγονται από τις 

ΗΠΑ προς την ΕΕ παρόμοιου οικονομικού όγκου, και ότι η Επιτροπή έχει ετοιμάσει 

έναν εκτεταμένο κατάλογο προϊόντων που θα εγκριθεί από το Συμβούλιο σε περίπτωση 

τελικής εφαρμογής της αύξησης των δασμών στα αυτοκίνητα προς τις ΗΠΑ· 
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνοδος του Συμβουλίου στη Σόφια εξουσιοδότησε την 

Επιτροπή να αναζητήσει τρόπους για την πρόληψη ενός εμπορικού πολέμου με τις 

ΗΠΑ, αλλά ταυτόχρονα ενέκρινε τα μέτρα εξισορρόπησης που επηρεάζουν 

αμερικανικά προϊόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίσκεψη του προέδρου κ. Juncker 

στον Πρόεδρο Trump στις 25 Ιουλίου 2018 κατέληξε σε κοινή δήλωση, που 

ανακοίνωσε τη συμφωνία να συνεργαστούν για μηδενικούς δασμούς, μηδενικούς 

δασμολογικούς φραγμούς και μηδενικές επιδοτήσεις για βιομηχανικά προϊόντα 

εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, για χημικά, φαρμακευτικά και ιατρικά προϊόντα και 

για σπόρους σόγιας, να ενισχύσουν τη στρατηγική συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ στον τομέα 

της ενέργειας, ενώ ο Juncker δεσμεύτηκε να εισάγει η ΕΕ  περισσότερο υγροποιημένο 

φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ για να διαφοροποιήσει τον ενεργειακό της εφοδιασμό, και 

να δρομολογηθεί ένας στενός διάλογος σχετικά με τα πρότυπα με στόχο την 

διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών, μειώνοντας τα γραφειοκρατικά εμπόδια και 

περικόπτοντας δραστικά τις δαπάνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Πρόεδροι Juncker και 

Trump συμφώνησαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την καλύτερη προστασία των 

αμερικανικών και ευρωπαϊκών εταιρειών από τις αθέμιτες παγκόσμιες εμπορικές 

πρακτικές και να συνεργαστούν στενά με ομοϊδεάτες εταίρους για τη μεταρρύθμιση του 

ΠΟΕ και την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως η κλοπή 

πνευματικής ιδιοκτησίας, η βεβιασμένη μεταφορά τεχνολογίας, οι βιομηχανικές 

επιδοτήσεις, οι στρεβλώσεις που δημιουργούνται από κρατικές επιχειρήσεις και η 

πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμεύσεις αυτές 

υπερέβησαν τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Σόφιας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κατέδειξε προθυμία να συμμορφωθεί με τις 

ανωτέρω δεσμεύσεις, και ανακοίνωσε την 1η Αυγούστου 2018 μια αύξηση 282% στις 

εισαγωγές σόγιας από τις ΗΠΑ, και στις 9 Αυγούστου μια αύξηση των εισαγωγών 

υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ από 0 σε 3,2 δις κυβικά μέτρα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε την κατανομή του ποσού των 638 000 

000 ευρώ από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για αύξηση της δυναμικότητας 

αποθήκευσης ΥΦΑ στην Ευρώπη κατά 10% · λαμβάνοντας υπόψη ότι το 90% της 

αμερικανικής σόγιας είναι γενετικώς τροποποιημένο·  λαμβάνοντας υπόψη ότι  το 60% 

των εξαγωγών ΥΦΑ από τις ΗΠΑ προέρχεται από υδραυλική θραύση· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ κοστίζει  δύο φορές 

περισσότερο από ό, τι από άλλους προμηθευτές στην αγορά· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Trump δεν έχει δεσμευτεί σε τίποτα σε 

αντάλλαγμα, με τους υψηλούς δασμούς για τον χάλυβα, το αλουμίνιο και τις ελιές να 

παραμένουν σε ισχύ, και τον τομέα των αυτοκινήτων σε εκκρεμότητα· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι ο Πρόεδρος Juncker και η Επίτροπος Malmström έχουν επανειλημμένα 

δηλώσει στο Κοινοβούλιο ότι δεν θα διαπραγματευτούν με το όπλο στον κρόταφο· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για την προετοιμασία μιας εμπορικής 

συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ συνεχίστηκαν καθ 'όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού μετά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες που διεξήγαγε όχι η ΓΔ TRADE, αλλά ο Martin Selmayr 

εξ ονόματος του Προέδρου Juncker· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμεύσεις που έχουν 

αναληφθεί και εκπληρωθεί σε αυτό το πλαίσιο αντισταθμίζουν τις ΗΠΑ για τις 

απώλειες στη σύγκρουσή τους με την Κίνα, παρέχοντας στην κυβέρνηση Trump μια 

ευπρόσδεκτη επιτυχία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές· 
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ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της κυβέρνησης Trump έχει οδηγήσει σε μια σειρά 

ανησυχητικών πολιτικών εξελίξεων στο εσωτερικό των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η 

ανοιχτή έκφραση ρατσισμού και ξενοφοβίας, πολυάριθμες περιπτώσεις επιθέσεων κατά 

ατόμων από σεξουαλικές μειονότητες, ο αυξανόμενος εφοδιασμός των αστυνομικών 

μονάδων και των αρχών επιβολής του νόμου με στρατιωτικό εξοπλισμό, η αύξηση των 

περιπτώσεων ολέθριας αστυνομικής βίας, η κατάργηση πολλών εθνικών ρυθμίσεων 

σχετικών με τα περιβαλλοντικά πρότυπα, η ανοιχτή υποτίμηση των γυναικών στα μέσα 

ενημέρωσης, και οι δραστικοί περιορισμοί των πόρων στους τομείς της υγείας και της 

παιδείας· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαναφορά και η επέκταση του λεγόμενου «κανόνα της 

παγκόσμιας μέγγενης» (global gag rule), και η περικοπή της χρηματοδότησης σε 

οργανισμούς οι οποίοι παρέχουν σε γυναίκες και κορίτσια υπηρεσίες οικογενειακού 

προγραμματισμού και σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας είναι ζητήματα που 

εγείρουν σοβαρές ανησυχίες· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μια σειρά θεμάτων, οι ΗΠΑ έχουν οπισθοδρομήσει όσον 

αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Trump έχει 

στοχεύσει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, τους οοποίους αποκαλεί 

«εγκληματίες» και «απειλές για την ασφάλεια», έχει τροφοδοτήσει ρατσιστικές 

πολιτικές παραλείποντας να λάβει σαφή θέση στον λευκό εθνικισμό και έχει 

επανειλημμένως εκφράσει ισλαμοφοβικές απόψεις και αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

κυβέρνηση Trump έχει υιοθετήσει πολιτικές που θα απομακρύνουν την πρόσβαση των 

γυναικών στην αναπαραγωγική υγεία και έχει προωθήσει αλλαγές στα συστήματα 

ασφάλισης υγείας που θα αφήσουν πολλούς περισσότερους Αμερικανούς χωρίς 

πρόσβαση σε προσιτή υγειονομική περίθαλψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος 

Trump εξακολουθεί να εκφράζει περιφρόνηση για τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και 

για τα ομοσπονδιακά δικαστήρια που έχουν εμποδίσει ορισμένες από τις ενέργειές του· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι οι άνθρωποι μαύρης φυλής έχουν 2,5 φορές 

περισσότερες πιθανότητες να σκοτωθούν από την αστυνομία από ό, τι οι λευκοί, η 

διοίκηση  Trump εξέφρασε την σχεδόν απεριόριστη στήριξη των προνομίων των 

αξιωματικών επιβολής του νόμου, περιορίζοντας τους μηχανισμούς εποπτείας της 

αστυνομίας ή καταργώντας τους εντελώς· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμερικανική πολιτική στην Εγγύς και Μέση Ανατολή 

εγκυμονεί τον κίνδυνο νέων πολέμων σε μια περιοχή, στην οποία οι σύνθετες 

συγκρούσεις θα μπορέσουν να επιλυθούν μόνο μέσω της εξισορρόπησης των 

συμφερόντων, του αμοιβαίου σεβασμού και της συνεργασίας καθώς και μέσω της 

ανάπτυξης σχέσεων που θα στηρίζονται στην αποφυγή των παρεμβάσεων· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση Trump έχει υιοθετήσει μια νέα πυρηνική 

στρατηγική, η οποία προβλέπει την ανάπτυξη μικρών τακτικών πυρηνικών όπλων, κάτι 

που θα καταστήσει εφικτή τη χρήση πυρηνικών όπλων σε συγκρούσεις παγκοσμίως, 

αλλά κυρίως στην Ευρώπη, δεδομένου ότι αυτά τα όπλα στοχεύουν κυρίως στον  

εκφοβισμό της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πυρηνικός ανταγωνισμός μεταξύ 

ΗΠΑ και Ρωσίας συνιστά κίνδυνο για την επιβίωση της ευρωπαϊκής ηπείρου· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση Trump δεν καταβάλλει καμία προσπάθεια για να 

ενισχύσει το καταρρέον σύστημα μη διάδοσης πυρηνικών όπλων, ελέγχου των 
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εξοπλισμών και αφοπλισμού μέσω νέων προτάσεων ή πρωτοβουλιών από πλευράς της· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική «πρώτα η Αμερική» της κυβέρνησης Trump, η 

απόσυρση των ΗΠΑ από πολυμερείς συμφωνίες και δομές συνεργασίας, ο εμπορικός 

πόλεμος και η πολιτική άσκησης πιέσεων της αμερικανικής κυβέρνησης έναντι της ΕΕ 

και άλλων χωρών, η παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της ΕΕ και των κρατών 

μελών της και η στήριξη των αντιδημοκρατικών, εθνικιστικών, εθνικιστικών, 

ομοφοβικών και ρατσιστικών δυνάμεων στην Ευρώπη, καθώς και η επιφυλακτικότητα 

όσον αφορά τη μεταχείριση της ΕΕ και των κρατών μελών της ως ίσων, καθιστούν 

απαραίτητη τη ριζική επανεξέταση των διατλαντικών σχέσεων· 

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η κυβέρνηση Trump αποχωρεί 

μονομερώς από πολυμερείς συμφωνίες και δομές συνεργασίας, παραβλέποντας τις 

αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, παρεμβαίνοντας στρατιωτικά σε 

περιοχές κρίσεων, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και πυροδοτώντας παγκόσμιες 

εντάσεις, συμπεριλαμβανομένης της σφαίρας των εμπορικών συναλλαγών· εκφράζει 

την ανησυχία του για τις εξελίξεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ  όπως την εκ νέου ενίσχυση 

των ρατσιστικών, ομοφοβικών και ξενοφοβικών τάσεων στην αμερικανική κοινωνία, 

αλλά και στο εσωτερικό των κρατών μελών της ΕΕ· 

2. τονίζει ότι, ιδίως όσον αφορά την εξωτερική, την οικονομική και εμπορική πολιτική της 

κυβέρνησης Trump  έχει καταγραφεί αντίδραση των πολιτών στην ΕΕ έναντι της 

άκριτης επέκτασης των διατλαντικών σχέσεων· καλεί την ΕΕ και τις κυβερνήσεις των 

κρατών μελών να μην αγνοήσουν το φαινόμενο αυτό· 

3. ζητεί την εκ βάθρων επανεξέταση των σχέσεων της ΕΕ με τις ΗΠΑ και επιμένει ότι η 

ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να εγκαταλείψουν τον ρόλο του ήσσονος σημασίας 

εταίρου στις διατλαντικές σχέσεις και να εκμεταλλευτούν την πολυετή πείρα που έχουν 

αποκομίσει από την πολυεπίπεδη διεθνή συνεργασία· 

4. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Πρόεδρος Juncker έναντι 

του Προέδρου Trump στις 25 Ιουλίου 2018 και υπενθυμίζει τη θέση του για επίδειξη 

σταθερότητας και ενότητας έναντι των πιέσεων των ΗΠΑ· επιμένει ότι δεν υπάρχει 

δημοκρατική εντολή για τις εκτεταμένες δεσμεύσεις του Προέδρου Juncker και την 

διάθεση 638 000 000 ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για να καθησυχαστεί ο 

Πρόεδρος Trump· αποδοκιμάζει το απόρρητο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων 

με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τα αδιαφανή μέτρα που οδήγησαν σε δραματικές 

αυξήσεις των εισαγωγών ΥΦΑ και σόγιας για ζωοτροφές από τις ΗΠΑ· 

5. υπενθυμίζει ότι η TTIP αντιμετώπισε τεράστια αντίθεση από τους πολίτες της ΕΕ· 

επιμένει ότι οι τρέχουσες παρασκηνιακές ενέργειες προς τη διαπραγμάτευση μιας 

εμπορικής συμφωνίας αποτελούν προσβολή της δημοκρατίας και της διαφάνειας, που 

απαιτούν εκατομμύρια άτομα που έχουν κατεβεί στους δρόμους στις πρωτεύουσες και 

τις πόλεις των κρατών μελών της ΕΕ· απορρίπτει την επανέναρξη των 

διαπραγματεύσεων για την TTIP· επιμένει ότι μια ευρεία δημοκρατική συζήτηση 

πρέπει να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την προετοιμασία μιας νέας εντολής για 

οποιαδήποτε εμπορική διαπραγμάτευση, και καταγγέλλει τη στρατηγική του Προέδρου 

της Επιτροπής να διαπραγματευθεί καταρχάς, και στη συνέχεια να παρουσιάσει στο 

Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ένα εκβιαστικό αποτέλεσμα για μια εκ των υστέρων 
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εντολή· 

6. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προασπίσουν το κράτος δικαίου και την αρχή 

της ισότητας ενώπιον του νόμου και την απόδοση δικαιοσύνης από κοινού με όλες τις 

χώρες που πλήττονται από την επιθετική εμπορική πολιτική της διοίκησης Trump· 

εκφράζει την ανησυχία του για την προθυμία του Προέδρου Juncker να αναζητήσει 

τρόπους «σωτηρίας» αποκλειστικά της ΕΕ, ακόμη και συμμαχώντας με τις ΗΠΑ έναντι 

της Κίνας· τονίζει ότι η αντιπαράθεση με την Κίνα δεν είναι προς το συμφέρον ούτε της 

ΕΕ ούτε των κρατών μελών της· καλεί την Επίτροπο Malmström να αποφύγει να 

συμμετάσχει σε προσεχή σύνοδο με τους ομολόγους της από την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ 

με στόχο τον σχεδιασμό μεταρρυθμίσεων του ΠΟΕ κατά της Κίνας, και να επιδιώξει, 

αντίθετα, έναν διάλογο που θα περιλαμβάνει την Κίνα και άλλους σημαντικούς 

εταίρους σε μια πολυμερή προσέγγιση· εκφράζει αλληλεγγύη προς τους αμερικανούς 

πολίτες, οι οποίοι είναι όμηροι της επιθετικής εμπορικής πολιτικής της κυβέρνησης 

Trump · 

7. ζητεί να διεξαχθεί διεξοδική συζήτηση στην ΕΕ και στις ΗΠΑ, με τη συμμετοχή όλων 

των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων και άλλων τομέων της κοινωνίας των 

πολιτών, προκειμένου να καθοριστεί σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να αναπτυχθούν οι 

διατλαντικές σχέσεις· είναι της άποψης ότι πρέπει να δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, 

ένας διατλαντικός διάλογος με την κοινωνία των πολιτών· τονίζει ότι απαιτείται ένα 

νέο, βασισμένο στις αξίες, γενικό πλαίσιο για τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ και μια ισότιμη 

εταιρική σχέση για τη διασφάλιση των συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ και την 

ανάπτυξη διμερών εμπορικών, οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών σχέσεων· 

8. θεωρεί ότι η προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη των διατλαντικών σχέσεων 

πρέπει να είναι μια κοινή δέσμευση για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, τον 

σεβασμό του διεθνούς δικαίου, την πολυμερή προσέγγιση, τον σεβασμό του εγχώριου 

κράτους δικαίου και των δημοκρατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο το φάσμα 

τους· 

9. απορρίπτει κάθε ιδέα για περαιτέρω ανάπτυξη των διατλαντικών σχέσεων στη βάση μια 

κοινή αντιπαράθεση με τρίτες χώρες: τονίζει ότι σε έναν ολοένα και περισσότερο 

πολυδιάστατο και σύνθετο κόσμο, οι συγκρούσεις και τα προβλήματα που προκύπτουν 

μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω της συμφιλίωσης, του διαλόγου και της αμοιβαίως 

συμφέρουσας συνεργασίας· 

10. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη νέα πυρηνική στρατηγική των ΗΠΑ και τα 

σχέδια εκσυγχρονισμού των πυρηνικών οπλοστασίων των ΗΠΑ στην Ευρώπη· 

ενθαρρύνει ένθερμα τις ΗΠΑ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να επικυρώσουν και να 

εφαρμόσουν τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για την απαγόρευση των πυρηνικών 

όπλων· καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν για τη διευκόλυνση της εφαρμογής 

και την τήρηση των ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για πυρηνικό 

αφοπλισμό και αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση του πυρηνικού κινδύνου· 

11. απορρίπτει τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη και ζητεί την κατάργηση 

όλων των στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη· 

12. ζητεί τη διάλυση του ΝΑΤΟ· 
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13. εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του για την αναφερόμενη εξάλειψη εκ μέρους της 

κυβέρνησης των ΗΠΑ των ελάχιστων περιορισμών στο πρόγραμμα μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών, που αυξάνει τον κίνδυνο θυμάτων μεταξύ των αμάχων και παράνομων 

δολοφονιών, και την έλλειψη διαφάνειας γύρω τόσο από το πρόγραμμα μη 

επανδρωμένων αεροσκαφών των ΗΠΑ όσο και γύρω από τη συνδρομή που παρέχεται 

από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ· καλεί τις ΗΠΑ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να 

διασφαλίσουν ότι η χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών συμμορφώνεται 

με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του 

διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς ανθρωπιστικού 

δικαίου, και θεσπίζονται  ισχυρά δεσμευτικά πρότυπα τα οποία θα διέπουν την παροχή 

κάθε είδους συνδρομής για φονικές επιχειρήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών· 

14. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να 

μετακινήσει την πρεσβεία της από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ και να αναγνωρίσει 

επίσημα την πόλη ως πρωτεύουσα του Ισραήλ· τονίζει ότι η εν λόγω απόφαση συνιστά 

κατάφωρη παραβίαση της διεθνούς συναίνεσης για την Ιερουσαλήμ που 

περιλαμβάνεται σε διάφορες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 

Εθνών, ιδίως την απόφαση 478, αναφορικά και με την τοποθεσία των διπλωματικών 

αντιπροσωπειών μέχρι την επίλυση του οριστικού καθεστώτος της Ιερουσαλήμ· τονίζει 

ότι αυτή η ενέργεια θέτει σε σοβαρό κίνδυνο όλες τις προσπάθειες εξεύρεσης μιας 

μακρόχρονης ειρηνικής λύσης στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης· υπενθυμίζει ότι η 

ΕΕ υποστηρίζει την επανέναρξη μιας ουσιαστικής ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση 

Ανατολή προς την κατεύθυνση μιας λύσης δύο κρατών στη βάση των συνόρων του 

1967, με ένα ασφαλές Κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο, ελεύθερο, 

όμορο και βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ, 

που θα συμβιώνουν σε κλίμα ειρήνης· επιμένει ότι θα πρέπει να αποφευχθεί κάθε 

ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες αυτές· υπογραμμίζει ότι το 

ζήτημα της Ιερουσαλήμ πρέπει να αποτελέσει μέρος μιας οριστικής ειρηνευτικής 

συμφωνίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· τονίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο 

κοινός χάρτης πορείας· ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να στηρίξουν ενεργά και 

επειγόντως τη δρομολόγηση μιας ανεξάρτητης διεθνούς επιτροπής έρευνας, η οποία θα 

διερευνήσει όλες τις εικαζόμενες παραβιάσεις και καταχρήσεις του διεθνούς 

ανθρωπιστικού δικαίου όσον αφορά τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά τις μεγάλης 

κλίμακας διαδηλώσεις πολιτών που ξεκίνησαν στις 30 Μαρτίου 2018· εκφράζει βαθιά 

αποδοκιμασία για το ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν το δικαίωμα αρνησικυρίας τους ως 

μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ήδη 32 φορές κατά 

σχεδίων αποφάσεων για το παλαιστινιακό ζήτημα· προτρέπει τα μέλη του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να καταδικάσουν ομόφωνα όλες τις υποθέσεις 

εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και τις κατάφωρες παραβιάσεις των δικαιωμάτων 

που κατοχυρώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

των Ηνωμένων Εθνών· καταδικάζει έντονα την απόφαση των ΗΠΑ να σταματήσουν τη 

χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους 

Παλαιστίνιους Πρόσφυγες  (UNRWA) και καλεί την ΕΕ να διπλασιάσει τις 

προσπάθειές της για την υποστήριξη των παλαιστινίων προσφύγων· 

15. τονίζει ότι το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (JCPOA/ΚΟΣΔ) με το Ιράν αποτελεί 

σημαντική πολυμερή συμφωνία και αξιοσημείωτο διπλωματικό επίτευγμα της 

πολυμερούς διπλωματίας για την προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή· χαιρετίζει 
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την πρόθεση της ΕΕ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει το 

ΚΟΣΔ με το Ιράν ως βασικό πυλώνα της διεθνούς αρχιτεκτονικής για τη μη διασπορά, 

και ως καίριο στοιχείο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής· 

υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τις πολλαπλές εκθέσεις του Διεθνούς Οργανισμού 

Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), το Ιράν εκπληρώνει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει 

στο πλαίσιο του ΚΟΣΔ· επικρίνει έντονα την απόφαση του Προέδρου Trump να 

αποχωρήσει μονομερώς από το ΚΟΣΔ και να επιβάλει εξωεδαφικά μέτρα για τις 

εταιρείες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στο Ιράν· επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΕ είναι 

αποφασισμένη να προστατεύσει τα συμφέροντά της, καθώς και αυτά των επιχειρήσεων 

και των επενδυτών της, από τις εξωεδαφικές επιπτώσεις των αμερικανικών κυρώσεων· 

χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την απόφαση ενεργοποίησης του «κανονισμού 

αποκλεισμού» που στοχεύει στην προστασία των εμπορικών συμφερόντων της ΕΕ στο 

Ιράν από τον αντίκτυπο των εξωεδαφικών κυρώσεων των ΗΠΑ, και καλεί το 

Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβουν 

τυχόν περαιτέρω μέτρα που κρίνονται αναγκαία για τη διαφύλαξη του ΚΟΣΔ· 

16. καταδικάζει τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατά ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων στο ευρύτερο πλαίσιο των ενισχυμένων κυρώσεων κατά της Ρωσίας και 

του Ιράν, και τους ιδιαίτερα αυξημένους δασμούς στα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου 

από την ΕΕ και άλλες χώρες, καθώς και την απειλή για επιβολή υψηλών δασμών στον 

κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας· ζητεί από τις ΗΠΑ να αποσύρουν τα μέτρα αυτά και 

τάσσεται υπέρ ενός ισότιμου διαλόγου και υπέρ της εκ νέου ανάπτυξης διμερούς και 

πολυμερούς συνεργασίας με ενισχυμένη συμμετοχή των κοινοβουλίων και της 

κοινωνίας των πολιτών, για την επιτυχή επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων και 

των συγκρούσεων συμφερόντων που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη· 

υπογραμμίζει ότι η στρατηγική για την απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου αφενός 

και η επιλογή του προστατευτισμού αφετέρου, μπορεί να καταλήξουν στα ίδια 

αποτελέσματα εάν δεν εγγυώνται υψηλά πρότυπα διαβίωσης, εργατικά και κοινωνικά 

δικαιώματα, επαρκή χρηματοδότηση του δημόσιου τομέα, αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας 

και συμβολή στην εκπλήρωση των ΣΒΑ και τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν 

από το διεθνές δίκαιο· 

17. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, ενώ η ΕΕ έχει αρχίσει να εξομαλύνει τις σχέσεις 

με την Κούβα, η κυβέρνηση Trump έχει καταστρέψει τα μικρά βήματα προς την 

εξομάλυνση των σχέσεων ΗΠΑ-Κούβας που επιτεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια και 

ακολουθεί πολιτική αντιπαράθεσης προς τη χώρα· καλεί τις ΗΠΑ να θέσουν τέλος στον 

αποκλεισμό της Κούβας και να τερματίσουν την κατοχή της κουβανικής επικράτειας 

στον κόλπο του Γκουαντάναμο· 

18. επισημαίνει ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρώπη 

αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και ότι στις ΗΠΑ δεν υπάρχει παρόμοια με τον νέο 

γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων ρύθμιση· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά 

με τις ευρείες αρμοδιότητες επέμβασης των αρχών των ΗΠΑ σε δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα των πολιτών της ΕΕ στα κράτη μέλη αυτών, καθώς και σχετικά με τη 

μαζική άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών από τις αρχές των ΗΠΑ· θεωρεί ότι η 

κατάρτιση και ο χειρισμός προσωπικών προφίλ από εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ μέσω 

μεγάλων συστημάτων δεδομένων και η εμπορία και ανάλυση τέτοιων προφίλ είναι 

ασυμβίβαστη με το δίκαιο της Ένωσης· 
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19. καταδικάζει έντονα την πολιτική της κυβέρνησης Trump για τους πρόσφυγες και τη 

μετανάστευση, και την παρέμβασή της στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά 

με θέματα μετανάστευσης και προσφύγων· ζητεί από τις ΗΠΑ και την ΕΕ να σέβονται 

αυστηρά το διεθνές δίκαιο, ιδίως τη σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των 

προσφύγων και το πρωτόκολλό του του 1967· χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν 

καταβληθεί μέχρι στιγμής στον ΟΗΕ για την επίτευξη ενός παγκόσμιου συμφώνου για 

την ασφαλή, ομαλή και κανονική μετανάστευση, καθώς και για ένα παγκόσμιο 

σύμφωνο για τους πρόσφυγες, και εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση που έλαβαν 

οι ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2017 να αποσυρθούν από τις συζητήσεις· ζητεί μια κοινή 

πολιτική για την καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης· 

20. υπογραμμίζει την ανάγκη καταπολέμησης από την ΕΕ και τις ΗΠΑ της φοροαποφυγής 

και άλλων οικονομικών εγκλημάτων και διασφάλισης της διαφάνειας· τις καλεί να 

συνεργαστούν προς την εκ νέου ευθυγράμμιση της φορολογίας με την οικονομική 

πραγματικότητα, τη δημιουργία αξίας και την καταπολέμηση της ανισότητας στις 

κοινωνίες μας· 

21. εκφράζει τη λύπη του για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού, 

αλλά χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες ατόμων, επιχειρήσεων, πόλεων και πολιτειών 

εντός των ΗΠΑ, που εξακολουθούν να εργάζονται για την εκπλήρωση της συμφωνίας 

του Παρισιού και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και επισημαίνει την 

ανάγκη για περαιτέρω συνεργασία της ΕΕ με τους εν λόγω παράγοντες· 

προβληματίζεται για το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον μέρος της 

εθνικής στρατηγικής ασφαλείας των ΗΠΑ· σημειώνει την προσήλωση της ΕΕ στη 

συμφωνία του Παρισιού και την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών, και τονίζει ότι 

είναι αναγκαία η εφαρμογής τους για την παγκόσμια ασφάλεια και για την ανάπτυξη 

μιας πιο βιώσιμης οικονομίας και κοινωνίας· υποστηρίζει την ενισχυμένη συνεργασία 

ΕΕ-ΗΠΑ σε θέματα ανανεώσιμης ενέργειας, με αξιοποίηση του πλαισίου του 

Συμβουλίου Ενέργειας ΕΕ-ΗΠΑ· απορρίπτει την αύξηση του εμπορίου υγροποιημένου 

φυσικού αερίου που προέρχεται από υδραυλική θραύση· 

22. καλεί την ΕΕ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμποδίσει τα σχέδια της 

αμερικανικής κυβέρνησης να επιτρέψει τη γεώτρηση πετρελαίου και φυσικού αερίου 

στο Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής της Αρκτικής, που θα έθετε σε κίνδυνο την 

πλούσια άγρια πανίδα στην περιοχή της Αρκτικής· 

23. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο του κανόνα της 

μέγγενης με σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης για τη σεξουαλική και 

αναπαραγωγική υγεία, ιδίως με μια χρηματοδότηση ρητά προοριζόμενη για την 

εξασφάλιση της πρόσβασης στον οικογενειακό προγραμματισμό και την ασφαλή και 

νόμιμη άμβλωση, τόσο από εθνικά όσο και από ενωσιακά κονδύλια, προκειμένου να 

καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό μετά τις κινήσεις της κυβέρνησης Trump για διακοπή 

της χρηματοδότησηςόλων των ξένων οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα 

της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων· τονίζει 

ότι ο καθολικός σεβασμός της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των 

συναφών δικαιωμάτων  συμβάλλει στην προγεννητική περίθαλψη και στην ικανότητα 

αποφυγής γεννήσεων υψηλού κινδύνου, όπως στις περιπτώσεις παιδικής εγκυμοσύνης, 

καθώς και στη μείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας· επισημαίνει ότι ο 
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οικογενειακός προγραμματισμός, η μητρική υγεία και οι υπηρεσίες ασφαλούς 

άμβλωσης αποτελούν θεμελιώδεις παράγοντες προστασίας της ζωής των κοριτσιών και 

των γυναικών· 

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα 

κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς και στη Γερουσία και 

τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. 
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