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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

16.11.2016 A8-0317/39 

Τροπολογία  39 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας  

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. υπογραμμίζει, επίσης, ότι η ΚΠΑΑ θα 

πρέπει να βασιστεί σε μια ισχυρή αρχή 

περί συλλογικής άμυνας και σε μια 

αποτελεσματική χρηματοδότηση, και ότι 

θα πρέπει να εφαρμόζεται σε συντονισμό 

με τους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα 

της ασφάλειας και της άμυνας, καθώς 

και σε πλήρη συμπληρωματικότητα με το 

ΝΑΤΟ· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

ικανοποιήσουν τους περί ικανοτήτων 

στόχους του ΝΑΤΟ, οι οποίοι απαιτούν 

κατ’ ελάχιστον αμυντικές δαπάνες σε 

ποσοστό 2% του ΑΕγχΠ, όπως 

επαναβεβαιώθηκε κατά τις συνόδους 

κορυφής της Ουαλίας και της 

Βαρσοβίας· 

διαγράφεται 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/40 

Τροπολογία  40 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας τομεακής 

στρατηγικής αποτελεί την απαραίτητη 

συνέχεια της ΠΣΕΕ – που πρέπει να 

συμφωνηθεί και να παρουσιαστεί από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – η οποία θα 

πρέπει να προσδιορίσει περαιτέρω το 

πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο 

φιλοδοξίας, τα καθήκοντα, τις 

υποχρεώσεις και τις προτεραιότητες στο 

θέμα των ικανοτήτων· επαναλαμβάνει τις 

προηγούμενες εκκλήσεις του για 

κατάρτιση μιας Λευκής Βίβλου σχετικά 

με την ευρωπαϊκή άμυνα και ζητεί από το 

Συμβούλιο να προετοιμάσει αυτό το 

έγγραφο χωρίς καθυστέρηση· εκφράζει 

την ανησυχία ότι το προτεινόμενο σχέδιο 

υλοποίησης για την ασφάλεια και την 

άμυνα εξακολουθεί να απέχει πολύ από 

τις κοινοβουλευτικές προσδοκίες και τις 

προσδοκίες των πολιτών· επαναλαμβάνει 

το αδιαίρετο της ασφάλειας όλων των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/41 

Τροπολογία  41 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Merja 

Kyllönen, Kateřina Konečná, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  22α. απορρίπτει κατηγορηματικά την 

περαιτέρω ενοποίηση της εσωτερικής και 

εξωτερικής ασφάλειας και των 

αντίστοιχων αποθεμάτων τους· 

αντιτίθεται στην ενεργοποίηση του 

άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση· επιμένει ότι 

οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν κατά των 

τρομοκρατικών δραστηριοτήτων θα 

πρέπει να εφαρμόζονται στο πλαίσιο του 

κράτους δικαίου και αποκλειστικά με τη 

χρήση αστυνομικών ερευνών και 

επιβολής, παράλληλα με πολύπλευρα 

προληπτικά μέτρα βασισμένα σε 

ολοκληρωμένα προγράμματα 

αποριζοσπαστικοποίησης· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/42 

Τροπολογία  42 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Merja 

Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. επιδοκιμάζει την πρόταση της 

Επιτροπής για τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014 (για τη 

θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη 

σταθερότητα και στην ειρήνη), ώστε να 

επεκταθεί η συνδρομή της Ένωσης στον 

εξοπλισμό στρατιωτικών παραγόντων σε 

χώρες εταίρους, θεωρώντας τούτο ως 

απαραίτητη συμβολή στην 

ανθεκτικότητά τους, κάτι που θα μειώσει 

τις πιθανότητές τους να καταστούν και 

πάλι πεδίο σύγκρουσης και άντρο 

δραστηριοτήτων εχθρικών προς την ΕΕ· 

τονίζει ότι τούτο θα πρέπει να γίνεται σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ορίζει το 

άρθρο 3α της προαναφερθείσας 

πρότασης για τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014, ώστε να 

συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, την 

ορθή διακυβέρνηση και το κράτος 

δικαίου· στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει 

την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να 

επιταχύνουν την εφαρμογή της 

πρωτοβουλίας που αφορά την ανάπτυξη 

ικανοτήτων για τη στήριξη της 

ασφάλειας και της ανάπτυξης (CSBD) 

ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα 

και η βιωσιμότητα των αποστολών 

29. απορρίπτει κατηγορηματικά την 

πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014 (για 

τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη 

σταθερότητα και στην ειρήνη) 

προκειμένου να επεκταθεί η συνδρομή της 

Ένωσης στον εξοπλισμό στρατιωτικών 

παραγόντων σε χώρες εταίρους, 

θεωρώντας ότι τούτο θα μπορούσε να 

ανοίξει την πόρτα στην αθέμιτη χρήση 

της αναπτυξιακής βοήθειας και θα 

ερχόταν σε αντίθεση με το άρθρο 208 της 

ΣΛΕΕ, οπότε θα διακυβευόταν ο σκοπός 

της πραγματικής εξάλειψης της φτώχειας 

και της ειρηνικής επίλυσης των 

συγκρούσεων· 
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ΚΠΑΑ· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/43 

Τροπολογία  43 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Merja 

Kyllönen, Kateřina Konečná, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  32α. απορρίπτει τη χρηματοδότηση 

αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ, 

ιδίως όσων είναι στρατιωτικού 

χαρακτήρα, και ειδικότερα από τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης· υπενθυμίζει 

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 41 

παράγραφος 2 της ΣΕΕ, οι δαπάνες που 

οφείλονται σε ενέργειες που έχουν 

στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην 

άμυνα, δεν πρέπει να καταλογίζονται στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης· απορρίπτει 

τον μηχανισμό ATHENA και την 

προτεινόμενη επέκταση των επιλέξιμων 

δαπανών δυνάμει του μηχανισμού αυτού, 

όπως τη χρήση μάχιμων μονάδων της 

ΕΕ, δεδομένου ότι αυτό συνεπάγεται 

αύξηση της οικονομικής συμμετοχής 

κάθε κράτους μέλους σε κάθε 

στρατιωτική αποστολή της ΕΕ· 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/44 

Τροπολογία  44 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. θεωρεί ότι θεμέλιο μιας στενής και 

αποτελεσματικής συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ 

συνιστά η συμπληρωματικότητα και η 

συμβατότητα των αποστολών τους και, 

συνεπώς, των διαθέσιμων μέσων τους· 

τονίζει ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο 

οργανισμών θα πρέπει να συνεχίσουν να 

είναι συνεργατικές και μη 

ανταγωνιστικές· θεωρεί ότι η ΕΕ θα 

πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

ικανοποιήσουν τους περί ικανοτήτων 

στόχους που έχει θέσει το ΝΑΤΟ, οι 

οποίοι απαιτούν κατ’ ελάχιστον 

αμυντικές δαπάνες σε ποσοστό 2 % του 

ΑΕγχΠ· 

διαγράφεται 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/45 

Τροπολογία  45 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Merja 

Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

2016/2067(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 48 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  48α. απορρίπτει τη συμμετοχή των 

κρατών μελών στην κοινή ευρωπαϊκή 

πολιτική ικανοτήτων και εξοπλισμών· 

αντιτίθεται στο σχέδιο δράσης για την 

άμυνα και στην περαιτέρω ενίσχυση και 

υποστήριξη της βιομηχανικής και 

τεχνολογικής βάσης του αμυντικού 

τομέα· τονίζει ότι οι εν εξελίξει εργασίες 

για τη θέσπιση προπαρασκευαστικής 

ενέργειας για το μελλοντικό ερευνητικό 

πρόγραμμα στον τομέα της άμυνας της 

ΕΕ που θα ξεκινήσει το 2021 

παραβιάζουν τις διατάξεις του άρθρου 41 

παράγραφος 2 της ΣΕΕ· απορρίπτει τη 

χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα 

στον τομέα της άμυνας· 

Or. en 

 

 


