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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. καλεί την ΕΥΕΔ να αναπτύξει 

«συνασπισμούς ανά θέμα» με χώρες που 

έχουν τις ίδιες απόψεις, με σκοπό τη 

στήριξη και την προώθηση μιας διεθνούς 

τάξης βάσει κανόνων, της πολυμερούς 

προσέγγισης και του ελεύθερου και 

δίκαιου εμπορίου, καθώς και την 

επιδίωξη συνεργατικών λύσεων για τις 

παγκόσμιες προκλήσεις, 

περιλαμβανομένης της μεταβαλλόμενης 

ισορροπίας δυνάμεων· καλεί την ΕΥΕΔ 

να συνεργαστεί με αναδυόμενες δυνάμεις 

για την παροχή δημόσιων αγαθών που 

έχουν ισχύ σε όλο τον κόσμο, όπως η 

ειρήνη και η ασφάλεια, μεταξύ άλλων 

μέσω της συνεργασίας σε επιχειρήσεις 

πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων σε όλο 

τον κόσμο, στον μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων με τη 

βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, 

την καθαρότητα του αέρα και του νερού  

την προστασία του εδάφους από τη 

ρύπανση, καθώς και για την υπεράσπιση 

και την προώθηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας· 

υπενθυμίζει τη σημασία των 

διακοινοβουλευτικών σχέσεων για την 

υποστήριξη των στόχων αυτών· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. καταδικάζει την επανειλημμένη 

χρήση εκ μέρους της Ρωσίας του 

δικαιώματος αρνησικυρίας στο 

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και 

θεωρεί ότι υπονομεύει τις διεθνείς 

προσπάθειες για την ειρήνη και την 

επίλυση συγκρούσεων· σημειώνει ότι τα 

αδιέξοδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του 

ΟΗΕ παρεμποδίζουν τη δράση της 

διεθνούς κοινότητας και την επίλυση 

κρίσεων· καλεί εκ νέου τα κράτη μέλη να 

στηρίξουν τη μεταρρύθμιση της σύνθεσης 

και λειτουργίας του Συμβουλίου 

Ασφαλείας· τονίζει ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί 

να ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του ΟΗΕ· 

11. σημειώνει ότι τα αδιέξοδα στο 

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 

παρεμποδίζουν τη δράση της διεθνούς 

κοινότητας και την επίλυση κρίσεων· 

καλεί εκ νέου τα κράτη μέλη να στηρίξουν 

τη μεταρρύθμιση της σύνθεσης και 

λειτουργίας του Συμβουλίου Ασφαλείας· 

τονίζει ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να 

συνεργάζεται με τον ΟΗΕ· 

Or. en 
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Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. σημειώνει ότι η ΕΕ έχει 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για 

την αποκλιμάκωση και επίλυση 

κρίσεων εξωτερικής πολιτικής, ιδίως 

όταν ορισμένα κράτη μέλη ανέλαβαν 

ηγετικό ρόλο υπό την αιγίδα της 

Ένωσης συνολικά, όπως στο «σχήμα 

της Νορμανδίας» ή τις 

διαπραγματεύσεις της ΕΕ 3 + 3 με το 

Ιράν· είναι της άποψης ότι, 

παράλληλα με την επιδίωξη 

μεγαλύτερης συνεργασίας στους 

τομείς της ασφάλειας και της 

άμυνας μακροπρόθεσμα, η 

δημιουργία, όπου θεωρείται 

σκόπιμο, ειδικών συνασπισμών 

κρατών μελών που μπορούν να 

παρέμβουν για να αντιδράσουν 

γρήγορα σε διεθνείς κρίσεις θα 

μπορούσε να καταστήσει την 

εξωτερική δράση της ΕΕ πιο 

ευέλικτη και ικανή να αντιδρά με 

ταχύτητα σε μεταβαλλόμενες 

καταστάσεις, με τη μείωση της 

πίεσης για καθολική συναίνεση 

μεταξύ των κρατών μελών· 

 

12. σημειώνει ότι η ΕΕ έχει 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την 

αποκλιμάκωση και επίλυση κρίσεων 

εξωτερικής πολιτικής, ιδίως όταν ορισμένα 

κράτη μέλη ανέλαβαν ηγετικό ρόλο υπό 

την αιγίδα της Ένωσης συνολικά, όπως στο 

«σχήμα της Νορμανδίας» ή τις 

διαπραγματεύσεις της ΕΕ 3 + 3 με το Ιράν· 

Or. en 



 

AM\1171281EL.docx  PE631.559v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0392/14 

Τροπολογία  14 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0392/2018 

David McAllister 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας 

(2018/2097(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. κατανοεί ότι η εγγύτητα των 

απειλών καθορίζει τις προτεραιότητες 

πολιτικής· καλεί, ωστόσο, όλα τα κράτη 

μέλη να τηρήσουν την αρχή της 

αλληλεγγύης που κατοχυρώνεται στις 

Συνθήκες (άρθρο 80 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και 

να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να 

ανταποκριθούν από κοινού στη 

μεταναστευτική κρίση, όπως όλα τα 

κράτη μέλη ανταποκρίθηκαν με 

αλληλεγγύη στις προκλήσεις που θέτει μια 

διεκδικητική Ρωσία και η Κίνα σε θέματα 

οικονομίας και ασφάλειας· πιστεύει 

επίσης ότι οι τρέχουσες κρίσεις έχουν 

δοκιμάσει την προθυμία αποτελεσματικής 

συνεργασίας των κρατών μελών για την 

αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων· 

ζητεί ενίσχυση της ανθρωπιστικής 

βοήθειας και της συνδρομής προς τους 

πληγέντες από συγκρούσεις πληθυσμούς· 

14. κατανοεί ότι η εγγύτητα των 

απειλών καθορίζει τις προτεραιότητες 

πολιτικής· πιστεύει επίσης ότι οι τρέχουσες 

κρίσεις έχουν δοκιμάσει την προθυμία 

αποτελεσματικής συνεργασίας των κρατών 

μελών για την αντιμετώπιση των κοινών 

προκλήσεων· ζητεί ενίσχυση της 

ανθρωπιστικής βοήθειας και της 

συνδρομής προς τους πληγέντες από 

συγκρούσεις πληθυσμούς· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. σημειώνει ότι η εσωτερική και η 

εξωτερική ασφάλεια είναι όλο και πιο 

αλληλένδετες· τονίζει την ανάγκη να 

ενισχυθεί η εσωτερική ανθεκτικότητα της 

ΕΕ στις εξωτερικές παρεμβάσεις και να 

θεσπιστεί μια κοινή στρατηγική με διεθνείς 

εταίρους, όσον αφορά τόσο την προστασία 

των υποδομών ζωτικής σημασίας, όσο και 

των βασικών θεσμών και στοιχείων της 

δημοκρατίας μας· υποστηρίζει την 

Επιτροπή και την ΑΕ/ΥΕ για την 

περαιτέρω βελτίωση της ανθεκτικότητας 

της ΕΕ, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για 

τη μείωση των κινδύνων, όσον αφορά τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις, και ιδίως τη 

τζιχαντιστική τρομοκρατία, ως μία από τις 

κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει 

σήμερα η ΕΕ στο πεδίο της ασφάλειας, τη 

ριζοσπαστικοποίηση, την παράνομη 

μετανάστευση, την επανειλημμένη χρήση 

χημικών όπλων, την προπαγάνδα, τις 

διαδικτυακές και μη διαδικτυακές 

εκστρατείες παραπληροφόρησης, τις 

προσπάθειες της Ρωσίας να 

πραγματοποιήσει  επιθέσεις στον 

κυβερνοχώρο και να παρέμβει σε 

προεκλογικές εκστρατείες και 

δημοψηφίσματα, καθώς και άλλες 

υβριδικές απειλές που όλες απαιτούν 

ταχεία, αποφασιστική και συντονισμένη 

15. σημειώνει ότι η εσωτερική και η 

εξωτερική ασφάλεια είναι όλο και πιο 

αλληλένδετες· τονίζει την ανάγκη να 

ενισχυθεί η εσωτερική ανθεκτικότητα της 

ΕΕ στις εξωτερικές παρεμβάσεις και να 

θεσπιστεί μια κοινή στρατηγική με διεθνείς 

εταίρους, όσον αφορά τόσο την προστασία 

των υποδομών ζωτικής σημασίας, όσο και 

των βασικών θεσμών και στοιχείων της 

δημοκρατίας μας· υποστηρίζει την 

Επιτροπή και την ΑΕ/ΥΕ για την 

περαιτέρω βελτίωση της ανθεκτικότητας 

της ΕΕ, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για 

τη μείωση των κινδύνων, όσον αφορά τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις, και ιδίως τη 

τζιχαντιστική τρομοκρατία, ως μία από τις 

κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει 

σήμερα η ΕΕ στο πεδίο της ασφάλειας, τη 

ριζοσπαστικοποίηση, την παράνομη 

μετανάστευση, την επανειλημμένη χρήση 

χημικών όπλων, την προπαγάνδα, τις 

διαδικτυακές και μη διαδικτυακές 

εκστρατείες παραπληροφόρησης, τις 

απόπειρες επιθέσεων στον κυβερνοχώρο 

και παρέμβασης σε προεκλογικές 

εκστρατείες και δημοψηφίσματα, καθώς 

και άλλες υβριδικές απειλές που όλες 

απαιτούν ταχεία, αποφασιστική και 

συντονισμένη αντίδραση· υπογραμμίζει ότι 

θα πρέπει να ληφθούν όλα τα δυνατά 
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αντίδραση· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να 

ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα για την 

αποφυγή κάθε παρέμβασης στις εκλογές 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019· 

μέτρα για την αποφυγή κάθε παρέμβασης 

στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου του 2019· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 

διατλαντική εταιρική σχέση αντιμετωπίζει 

σημαντικό αριθμό προκλήσεων και 

διαταραχών βραχυπρόθεσμα, ωστόσο 

εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την 

ασφάλεια και την ευημερία και στις δύο 

πλευρές του Ατλαντικού· εκφράζει τη 

λύπη του για την προοδευτική 

υποχώρηση των ΗΠΑ από την πολυμερή 

και βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια 

τάξη, δηλαδή την απόσυρσή της από τη 

Συμφωνία του Παρισιού, το ΚΟΣΔ, τη 

Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του 

Ειρηνικού (TPP) και το Συμβούλιο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, τη 

διακοπή της χρηματοδότησης για την 

UNRWA και διάφορους οργανισμούς και 

πολυμερή φόρουμ του ΟΗΕ και για 

επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης, 

καθώς και τις επιθέσεις τους κατά του 

Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ)· 

καλεί την ΕΕ να επιδείξει ενότητα, 

αποφασιστικότητα και αναλογικότητα 

στην αντίδρασή της σε αυτές τις 

αποφάσεις, να επιβεβαιώσει την πλήρη 

στήριξή της στο ΚΟΣΔ, να διασφαλίσει 

απτά οικονομικά αποτελέσματα με το Ιράν 

και να προστατεύσει από τις κυρώσεις των 

ΗΠΑ τις ευρωπαϊκές εταιρείες που 

επενδύουν στο Ιράν· καλεί, επιπλέον, την 

16. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 

διατλαντική εταιρική σχέση αντιμετωπίζει 

σημαντικό αριθμό προκλήσεων και 

διαταραχών βραχυπρόθεσμα, ωστόσο 

εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την 

ασφάλεια και την ευημερία και στις δύο 

πλευρές του Ατλαντικού· σημειώνει ότι η 

ΕΕ επιβεβαιώνει την πλήρη στήριξή της 

στο ΚΟΣΔ, ώστε να διασφαλίσει απτά 

οικονομικά αποτελέσματα με το Ιράν και 

να προστατεύσει από τις κυρώσεις των 

ΗΠΑ τις ευρωπαϊκές εταιρείες που 

επενδύουν στο Ιράν· 
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ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της στη 

διπλωματία στο πεδίο της κλιματικής 

αλλαγής και να συμπεριλάβει τη 

συμφωνία του Παρισιού σε οποιαδήποτε 

εμπορική και επενδυτική συμφωνία· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. επαναλαμβάνει τη δέσμευση της 

ΕΕ να στηρίξει την κυριαρχία, την 

ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα 

των εταίρων της· υπογραμμίζει την ανάγκη 

να αντιμετωπιστούν όλες οι παγωμένες 

συγκρούσεις σύμφωνα με το διεθνές 

δίκαιο, κανόνες και αρχές, να αυξηθεί η 

στήριξη των κατοίκων που πλήττονται από 

συγκρούσεις, των εσωτερικά 

εκτοπισμένων ατόμων και των προσφύγων 

και να αντιμετωπιστούν οι απόπειρες 

αποσταθεροποίησης από τρίτες χώρες, 

ιδίως από τη Ρωσία· επαναλαμβάνει ότι 

καταδικάζει την παράνομη προσάρτηση 

της Κριμαίας από τη Ρωσία και τη 

στρατιωτική παρέμβαση στην ανατολική 

Ουκρανία· ζητεί να συνεχιστούν οι 

προσπάθειες για να διασφαλιστεί η 

εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ και 

να επεκταθούν οι κυρώσεις της ΕΕ κατά 

της Ρωσίας έως ότου συμμορφωθεί με τις 

εν λόγω συμφωνίες· καταδικάζει, 

επιπλέον, τη συνεχιζόμενη 

στρατιωτικοποίηση και την επιδείνωση 

της ασφάλειας και της ανθρωπιστικής 

κατάστασης στα κατεχόμενα εδάφη της 

Αμπχαζίας και της περιοχής του 

Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας και καλεί τη 

Ρωσία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

της στο πλαίσιο της συμφωνίας 

19. επαναλαμβάνει τη δέσμευση της 

ΕΕ να στηρίξει την κυριαρχία, την 

ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα 

των εταίρων της· υπογραμμίζει την ανάγκη 

να αντιμετωπιστούν όλες οι παγωμένες 

συγκρούσεις σύμφωνα με το διεθνές 

δίκαιο, κανόνες και αρχές, να αυξηθεί η 

στήριξη των κατοίκων που πλήττονται από 

συγκρούσεις, των εσωτερικά 

εκτοπισμένων ατόμων και των προσφύγων 

και να αντιμετωπιστούν οι απόπειρες 

αποσταθεροποίησης από τρίτες χώρες· 

ζητεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες για 

να διασφαλιστεί η εφαρμογή των 

συμφωνιών του Μινσκ και να 

σταθεροποιηθούν οι διπλωματικές και 

οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία, με τον 

τερματισμό των κυρώσεων· 
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κατάπαυσης του πυρός, του 2008, που 

επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση της 

ΕΕ· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 

διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη Μέση 

Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο, μέσω 

της αποφασιστικής ήπιας ισχύος της και 

της πλήρους εφαρμογής όλων των 

ισχυουσών συμφωνιών σύνδεσης· 

εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την 

απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση των 

ΗΠΑ να μεταφέρει την αμερικανική 

πρεσβεία στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ 

στην Ιερουσαλήμ· καλεί την ΕΕ να 

αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την 

επαναφορά μιας πραγματικής 

ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση 

Ανατολή, η οποία θα αποσκοπεί σε μια 

λύση δύο κρατών· επιβεβαιώνει εκ νέου 

την υπεροχή της διαδικασίας της Γενεύης 

υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την επίλυση 

της σύγκρουσης στη Συρία, σύμφωνα με το 

ψήφισμα 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας 

του ΟΗΕ· καταδικάζει τη στήριξη της 

Ρωσίας και του Ιράν για το καθεστώς 

Άσαντ, τα εγκλήματα πολέμου και τα 

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που 

αυτό διέπραξε και καλεί την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια για να θέσουν τέλος στα 

εγκλήματα κατά του συριακού λαού και, 

προπαντός, για τη χρήση χημικών όπλων 

εναντίον του· 

21. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 

διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη Μέση 

Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο, μέσω 

της αποφασιστικής ήπιας ισχύος της και 

της πλήρους εφαρμογής όλων των 

ισχυουσών συμφωνιών σύνδεσης· 

σημειώνει ότι η ΕΕ αποσκοπεί σε μια 

λύση δύο κρατών· επιβεβαιώνει εκ νέου 

την υπεροχή της διαδικασίας της Γενεύης 

υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την επίλυση 

της σύγκρουσης στη Συρία, σύμφωνα με το 

ψήφισμα 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας 

του ΟΗΕ· καταδικάζει κάθε στήριξη για 

τις κύριες εμπόλεμες δυνάμεις στη Συρία 

και για τα εγκλήματα πολέμου και τα 

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που 

διέπραξαν και καλεί την ΕΕ και τα κράτη 

μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια για να θέσουν τέλος στα 

εγκλήματα κατά του συριακού λαού και, 

προπαντός, για τη χρήση χημικών όπλων 

εναντίον του· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. στον απόηχο των πρόσφατων 

προεδρικών και κοινοβουλευτικών 

εκλογών στην περιοχή, επαναβεβαιώνει τη 

δέσμευσή του ότι θα συνεχίσει να 

αναπτύσσει στενές σχέσεις με τις χώρες 

της Λατινικής Αμερικής, προωθώντας την 

προάσπιση της δημοκρατίας και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο μέτρο που 

αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για 

βαθύτερη ενοποίηση και συνεργασία· 

εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την 

έλλειψη σεβασμού προς τη δημοκρατία, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος 

δικαίου στην Κούβα, τη Νικαράγουα και 

τη Βενεζουέλα· σημειώνει με ανησυχία τις 

εκλογικές εξελίξεις στη Βραζιλία και 

εκφράζει την ελπίδα ότι η νέα κυβέρνηση 

θα παραμείνει πιστή στην κατεύθυνση 

της δημοκρατίας και του κράτους 

δικαίου· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες 

όλων των ενδιαφερομένων μερών στην 

ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία· 

επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του 

στην ειρηνευτική διαδικασία και στην 

αποτελεσματική εφαρμογή της· 

23. στον απόηχο των πρόσφατων 

προεδρικών και κοινοβουλευτικών 

εκλογών στην περιοχή, επαναβεβαιώνει τη 

δέσμευσή του ότι θα συνεχίσει να 

αναπτύσσει στενές σχέσεις με τις χώρες 

της Λατινικής Αμερικής, προωθώντας την 

προάσπιση της δημοκρατίας και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο μέτρο που 

αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για 

βαθύτερη ενοποίηση και συνεργασία· 

εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την 

έλλειψη σεβασμού προς τη δημοκρατία, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος 

δικαίου στην Κούβα, τη Νικαράγουα και 

τη Βενεζουέλα· σημειώνει τις εκλογικές 

εξελίξεις στη Βραζιλία· επιδοκιμάζει τις 

προσπάθειες όλων των ενδιαφερομένων 

μερών στην ειρηνευτική διαδικασία στην 

Κολομβία· επαναλαμβάνει την πλήρη 

υποστήριξή του στην ειρηνευτική 

διαδικασία και στην αποτελεσματική 

εφαρμογή της· 

Or. en 

 



 

AM\1171281EL.docx  PE631.559v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 


