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Πρόταση σύστασης
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξωτερική δράση της ΕΕ δεν πρέπει να 
μετατραπεί σε «διαχείριση 
μετανάστευσης» και κάθε προσπάθεια 
συνεργασίας με τρίτες χώρες πρέπει να 
συμβαδίζει με τη βελτίωση της 
κατάστασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο εσωτερικό των χωρών 
αυτών·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξωτερική δράση της ΕΕ δεν θα πρέπει να 
υφίσταται, δεδομένου ότι μόνο τα κράτη 
έχουν την αρμοδιότητα, που 
αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο, να 
κάνουν χρήση βίας και μόνο τα κράτη 
είναι μέλη των Ηνωμένων Εθνών, που 
είναι ο μόνος νόμιμος οργανισμός 
επιφορτισμένος με την προστασία της 
διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας·  
λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε η ΕΕ ούτε ο 
στρατηγικός της εταίρος το ΝΑΤΟ έχουν 
δικαίωμα μονομερούς χρήσης βίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο είναι τα μόνα κράτη 
μέλη που είναι μόνιμα μέλη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και δεν 
μπορούν να εκχωρήσουν την 
αρμοδιότητα αυτή στην ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, η 
ΕΕ μπορεί να παρεμβαίνει νόμιμα μόνο 
μέσω της χρηματοδότησης που 
παρέχεται σε διεθνείς φορείς, όπως 
κράτη·
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Πρόταση σύστασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο α

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

α) να μη μειώνει τη συνεισφορά 
κράτους μέλους στον μηχανισμό, εάν το 
κράτος μέλος προσφύγει στο άρθρο 31 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, δεδομένου ότι 
αυτό θα υπονόμευε την κλείδα ΑΕΕ στην 
οποία βασίζεται ο μηχανισμός 
χρηματοδότησης και τη συνολική 
χρηματοδότηση του μηχανισμού·

α) να μην υποχρεώνει τα κράτη μέλη 
να συμβάλλουν οικονομικά σε 
επιχειρήσεις στις οποίες δεν επιθυμούν να 
συμμετάσχουν, δεδομένου ότι η κοινή 
στρατιωτική δράση είναι εφικτή  μόνο 
στη βάση της οικειοθελούς συνεργασίας 
και σε πλαίσιο ευελιξίας και για κάθε 
περίπτωση χωριστά, δεδομένου ότι η 
άμυνα εμπίπτει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών·
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