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Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre a nomeação do Presidente dos 
EUA, Donald Trump, para o Prémio Nobel da Paz

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre a proposta para 
atribuir o Prémio Nobel da Paz ao Presidente dos EUA, Donald Trump, apresentada, 
nos termos do artigo 143.º do Regimento, pelos deputados ao Parlamento Europeu 
Christine Anderson e Joachim Kuhs,

– Tendo em conta o artigo 143.º do seu Regimento,

A. Considerando que, sob a presidência de Donald Trump, os Estados Unidos não 
iniciaram qualquer novo conflito militar nem invadiram qualquer país, o que contrasta 
fortemente com o balanço dos seus predecessores;

B. Considerando que o Presidente Trump mediou, com êxito, os acordos de paz entre 
Israel, os Emirados Árabes Unidos e o Barém, tratando-se dos primeiros acordos deste 
tipo em mais de 25 anos;

C. Considerando que o Presidente Trump também mediou com êxito os acordos políticos e 
económicos entre a Sérvia e o Kosovo;

D. Considerando que o Presidente Trump investiu esforços consideráveis para lograr um 
tratado de paz com a Coreia do Norte e reuniu com Kim Jong-Un em 2018, sendo esta a 
primeira reunião alguma vez realizada entre um presidente dos EUA e um líder da 
Coreia do Norte;

E. Considerando que as forças armadas norte-americanas desempenharam um papel na 
derrota final do Estado Islâmico na Síria em 2019;

1. Propõe que o Presidente dos EUA, Donald Trump, seja nomeado para o Prémio Nobel 
da Paz;

2. Exorta o Conselho e a Comissão a apoiar esta proposta em nome da União Europeia.


