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Τροπολογία  1 

Tokia Saïfi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3, παράγραφος 

5, τα άρθρα 21, 22, 24, 25, 26, 42, το 

άρθρο 42, παράγραφος 7, και το άρθρο 46 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3, παράγραφος 

5, τα άρθρα 8, 21, 22, 24, 25, 26, 42, το 

άρθρο 42, παράγραφος 7, και το άρθρο 46 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Or. fr 

 

Τροπολογία  2 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3, παράγραφος 

5, τα άρθρα 21, 22, 24, 25, 26, 42, το 

άρθρο 42, παράγραφος 7, και το άρθρο 46 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3, παράγραφοι 

1, 2 και 5, το άρθρο 21 και ιδίως την 

παράγραφο 1, την παράγραφο 2 στοιχείο 

η) και την παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο, 

τις παραγράφους, 22, 24, 25, 26, 42, το 

άρθρο 42, παράγραφος 7, και το άρθρο 46 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Or. it 

 

Τροπολογία  3 

Michael Gahler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 
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20ής Δεκεμβρίου 2013 (EUCO 217/13) 

και της 25ης και 26ης Ιουνίου 2015 

(EUCO 22/15), καθώς και τα 

συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης 

Μαΐου 2015 σχετικά με την ΚΠΑΑ 

(8971/15), 

Or. en 

 

Τροπολογία  4 

Michael Gahler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την απόφαση του 

Συμβουλίου (ΚΕΠΠΑ) αριθ. 2015/1835, 

της 12ης Οκτωβρίου 2015, για τον 

καθορισμό του καταστατικού, της έδρας 

και των κανόνων λειτουργίας του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, 

Or. en 

 

Τροπολογία  5 

Michael Gahler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης 

Μαΐου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της 

κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

(σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 

Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή 

πολιτική ασφάλειας και άμυνας)1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης 

Μαΐου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της 

κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 

(σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 

Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή 

πολιτική ασφάλειας και άμυνας)1· έχοντας 

υπόψη το ψήφισμά του της 21ης 

Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη ρήτρα 

αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 

7 ΣΕΕ) (2015/3034(RSP)), 
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__________________ __________________ 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 

P8_TA(2015)0213. 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 

P8_TA(2015)0213. 

Or. en 

 

Τροπολογία  6 

Tokia Saïfi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 

21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη 

ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 

παράγραφος 7 ΣΕΕ), 

Or. fr 

 

Τροπολογία  7 

Cristian Dan Preda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 

17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την 

ετήσια έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τη δημοκρατία στον 

κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στον τομέα αυτό, 

Or. en 

 

Τροπολογία  8 

Cristian Dan Preda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο 

και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τη 

δημοκρατία όπως εγκρίθηκαν από το 

Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 

25 Ιουνίου 2012, 

Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Liisa Jaakonsaari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τις εξαγωγές 

όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 

2008/944/ΚΕΠΠΑ, 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

Javi López 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το θεματολόγιο για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, 

όπως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση 

των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο 

του 2015, και τη συμφωνία του Παρισιού 

για την κλιματική αλλαγή, 

Or. en 
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Τροπολογία  11 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με 

την εφαρμογή της αναθεώρησης της 

ΕΥΕΔ (HR(2015)170) της 22ας 

Δεκεμβρίου 2015, 

Or. en 

 

Τροπολογία  12 

Sabine Lösing 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 

σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και 

απειλές που αντιμετωπίζει και θα 

αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι σύνθετες και θα 

προέλθουν τόσο από το εσωτερικό όσο και 

από το εξωτερικό των κοινών συνόρων 

της· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να ενισχυθεί η πολιτική βούληση 

για αποφασιστική κοινή δράση εκ μέρους 

της ΕΕ και των κρατών μελών της 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά αυτές οι προκλήσεις, να 

διαφυλαχθούν οι αξίες και το κοινωνικό 

μοντέλο της ΕΕ, και προκειμένου να 

μετατραπεί σε ισχυρότερο παγκόσμιο 

παράγοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ σε θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας πρέπει να προετοιμάσει το 

έδαφος για την ανάπτυξη· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 

σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει η ΕΕ 

είναι σύνθετες και θα προέλθουν τόσο από 

το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό 

των κοινών συνόρων της· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η 

πολιτική βούληση για αποφασιστική κοινή 

δράση εκ μέρους της ΕΕ και των κρατών 

μελών της προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αυτές οι 

προκλήσεις, να διαφυλαχθούν οι αξίες και 

το κοινωνικό μοντέλο της ΕΕ, να 

προωθηθούν προτεραιότητες όπως η 

εξάλειψη της φτώχειας και η επίτευξη 

των καθολικών αναπτυξιακών στόχων, ο 

έλεγχος των όπλων, το καθεστώς μη 

διάδοσης των πυρηνικών όπλων (NPT) 

και ο ολικός πυρηνικός αφοπλισμός, το 

θεμιτό εμπόριο, η υποστήριξη ισόρροπων 

οικονομικών σχέσεων, και προκειμένου να 

μετατραπεί σε ειρηνικό, μη στρατιωτικό 
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παγκόσμιο παράγοντα· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ 

σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφάλειας πρέπει να 

προετοιμάσει το έδαφος για την ανάπτυξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 

σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και 

απειλές που αντιμετωπίζει και θα 

αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι σύνθετες και θα 

προέλθουν τόσο από το εσωτερικό όσο και 

από το εξωτερικό των κοινών συνόρων 

της· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να ενισχυθεί η πολιτική βούληση 

για αποφασιστική κοινή δράση εκ μέρους 

της ΕΕ και των κρατών μελών της 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά αυτές οι προκλήσεις, να 

διαφυλαχθούν οι αξίες και το κοινωνικό 

μοντέλο της ΕΕ, και προκειμένου να 

μετατραπεί σε ισχυρότερο παγκόσμιο 

παράγοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ σε θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας πρέπει να προετοιμάσει το 

έδαφος για την ανάπτυξη· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 

σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και 

απειλές που αντιμετωπίζει και θα 

αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι σύνθετες και θα 

προέλθουν τόσο από το εσωτερικό όσο και 

από το εξωτερικό των κοινών συνόρων 

της· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να ενισχυθεί η πολιτική βούληση 

για αποφασιστική κοινή και συντονισμένη 

δράση εκ μέρους της ΕΕ και των κρατών 

μελών της προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αυτές οι 

προκλήσεις, να διαφυλαχθούν οι αξίες και 

το κοινωνικό μοντέλο της ΕΕ, και 

προκειμένου να μετατραπεί σε παγκόσμιο 

παράγοντα, ικανό να διασφαλίσει την 

παγκόσμια ασφάλεια και την ειρήνη των 

λαών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ σε θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας πρέπει να συμβάλει στην 

προετοιμασία του εδάφους για την 

ανάπτυξη μιας πραγματικής ευρωπαϊκής 

πολιτικής ταυτότητας· 

Or. it 

 

Τροπολογία  14 

Louis Michel 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 

σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και 

απειλές που αντιμετωπίζει και θα 

αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι σύνθετες και θα 

προέλθουν τόσο από το εσωτερικό όσο και 

από το εξωτερικό των κοινών συνόρων 

της· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να ενισχυθεί η πολιτική βούληση 

για αποφασιστική κοινή δράση εκ μέρους 

της ΕΕ και των κρατών μελών της 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά αυτές οι προκλήσεις, να 

διαφυλαχθούν οι αξίες και το κοινωνικό 

μοντέλο της ΕΕ, και προκειμένου να 

μετατραπεί σε ισχυρότερο παγκόσμιο 

παράγοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ σε θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας πρέπει να προετοιμάσει το 

έδαφος για την ανάπτυξη· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 

σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και 

απειλές που αντιμετωπίζει και θα 

αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι σύνθετες και θα 

προέλθουν τόσο από το εσωτερικό όσο και 

από το εξωτερικό των κοινών συνόρων 

της· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

μείζονος σημασίας να ενισχυθεί η 

πολιτική βούληση εκ μέρους της ΕΕ και 

των κρατών μελών της προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αυτές οι 

προκλήσεις, καθώς και για να 

διαφυλαχθούν οι αξίες και το κοινωνικό 

μοντέλο της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Ένωση πρέπει οπωσδήποτε να προβεί σε 

συγκεκριμένες και κοινές ενέργειες 

προκειμένου να διαχειριστεί τις σημερινές 

κρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

ζωτικής σημασίας να αναθεωρηθεί η 

παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ σε θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας για να διατηρηθεί η 

σταθερότητα και η ασφάλεια της ΕΕ και 

των πολιτών της και για να μετατραπεί η 

Ευρώπη σε ισχυρότερο παγκόσμιο 

παράγοντα· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  15 

Ana Gomes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 

σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και 

απειλές που αντιμετωπίζει και θα 

αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι σύνθετες και θα 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 

σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και 

απειλές που αντιμετωπίζει και θα 

αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι σύνθετες, 
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προέλθουν τόσο από το εσωτερικό όσο και 

από το εξωτερικό των κοινών συνόρων 

της· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να ενισχυθεί η πολιτική 

βούληση για αποφασιστική κοινή δράση εκ 

μέρους της ΕΕ και των κρατών μελών της 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά αυτές οι προκλήσεις, να 

διαφυλαχθούν οι αξίες και το κοινωνικό 

μοντέλο της ΕΕ, και προκειμένου να 

μετατραπεί σε ισχυρότερο παγκόσμιο 

παράγοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ σε θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας πρέπει να προετοιμάσει το 

έδαφος για την ανάπτυξη· 

οφείλονται σε κρατικούς και μη 

κρατικούς παράγοντες, προέρχονται τόσο 

από το εσωτερικό όσο και από το 

εξωτερικό των κοινών συνόρων της, 

ορισμένες μάλιστα υποδαυλίζονται από 

τις ίδιες τις πολιτικές της Ευρώπης, και 

επιφέρουν χρηματοπιστωτική και 

οικονομική απορρύθμιση, φορολογικό 

ανταγωνισμό, ανεργία και αυξανόμενες 

ανισότητες, συμβάλλοντας έτσι στη 

στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων 

των ευρωπαίων πολιτών, και δη των 

νέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται 

ισχυρή πολιτική βούληση και διαφανής 

ηγεσία για αποφασιστική κοινή δράση εκ 

μέρους της ΕΕ και των κρατών μελών της 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

συλλογικά και αποτελεσματικά αυτές οι 

προκλήσεις, να διαφυλαχθούν οι αξίες και 

το κοινωνικό μοντέλο της ΕΕ, και 

προκειμένου να μετατραπεί η ΕΕ σε 

αποτελεσματικό παράγοντα και πάροχο 

ασφάλειας διεθνώς· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ σε 

θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας πρέπει να προετοιμάσει το 

έδαφος για την ανάπτυξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  16 

Liisa Jaakonsaari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 

σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και 

απειλές που αντιμετωπίζει και θα 

αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι σύνθετες και θα 

προέλθουν τόσο από το εσωτερικό όσο και 

από το εξωτερικό των κοινών συνόρων 

της· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να ενισχυθεί η πολιτική βούληση 

για αποφασιστική κοινή δράση εκ μέρους 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 

σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και 

απειλές που αντιμετωπίζει και θα 

αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι σύνθετες και θα 

προέλθουν τόσο από το εσωτερικό όσο και 

από το εξωτερικό των κοινών συνόρων 

της· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να ενισχυθεί η πολιτική βούληση 

για αποφασιστική κοινή δράση εκ μέρους 
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της ΕΕ και των κρατών μελών της 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά αυτές οι προκλήσεις, να 

διαφυλαχθούν οι αξίες και το κοινωνικό 

μοντέλο της ΕΕ, και προκειμένου να 

μετατραπεί σε ισχυρότερο παγκόσμιο 

παράγοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ σε θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας πρέπει να προετοιμάσει το 

έδαφος για την ανάπτυξη· 

της ΕΕ και των κρατών μελών της 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά αυτές οι προκλήσεις, να 

διαφυλαχθούν οι αξίες και το κοινωνικό 

μοντέλο της ΕΕ, και προκειμένου να 

μετατραπεί σε ισχυρότερο και 

στρατηγικότερο παγκόσμιο παράγοντα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια 

στρατηγική της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας πρέπει 

να προετοιμάσει το έδαφος για την 

ανάπτυξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  17 

Tokia Saïfi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 

σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και 

απειλές που αντιμετωπίζει και θα 

αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι σύνθετες και θα 

προέλθουν τόσο από το εσωτερικό όσο και 

από το εξωτερικό των κοινών συνόρων 

της· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να ενισχυθεί η πολιτική βούληση 

για αποφασιστική κοινή δράση εκ μέρους 

της ΕΕ και των κρατών μελών της 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά αυτές οι προκλήσεις, να 

διαφυλαχθούν οι αξίες και το κοινωνικό 

μοντέλο της ΕΕ, και προκειμένου να 

μετατραπεί σε ισχυρότερο παγκόσμιο 

παράγοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ σε θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας πρέπει να προετοιμάσει το 

έδαφος για την ανάπτυξη· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 

σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και 

απειλές που αντιμετωπίζει και θα 

αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι σύνθετες και θα 

προέλθουν τόσο από το εσωτερικό όσο και 

από το εξωτερικό των κοινών συνόρων 

της· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να ενισχυθεί η πολιτική βούληση 

για αποφασιστική κοινή δράση εκ μέρους 

της ΕΕ και των κρατών μελών της 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά αυτές οι προκλήσεις, να 

προαχθούν οι αξίες και το κοινωνικό 

μοντέλο της ΕΕ, και προκειμένου να 

μετατραπεί σε ισχυρότερο παγκόσμιο 

παράγοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ σε θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας πρέπει να προετοιμάσει το 

έδαφος για την ανάπτυξη· 

Or. fr 
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Τροπολογία  18 

Cristian Dan Preda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 

σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και 

απειλές που αντιμετωπίζει και θα 

αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι σύνθετες και θα 

προέλθουν τόσο από το εσωτερικό όσο και 

από το εξωτερικό των κοινών συνόρων 

της· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να ενισχυθεί η πολιτική βούληση 

για αποφασιστική κοινή δράση εκ μέρους 

της ΕΕ και των κρατών μελών της 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά αυτές οι προκλήσεις, να 

διαφυλαχθούν οι αξίες και το κοινωνικό 

μοντέλο της ΕΕ, και προκειμένου να 

μετατραπεί σε ισχυρότερο παγκόσμιο 

παράγοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ σε θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας πρέπει να προετοιμάσει το 

έδαφος για την ανάπτυξη· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 

σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και 

απειλές που αντιμετωπίζει και θα 

αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι σύνθετες και θα 

προέλθουν τόσο από το εσωτερικό όσο και 

από το εξωτερικό των κοινών συνόρων 

της· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να ενισχυθεί η πολιτική βούληση 

για αποφασιστική κοινή δράση εκ μέρους 

της ΕΕ και των κρατών μελών της 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά αυτές οι προκλήσεις, να 

διαφυλαχθούν οι αξίες και το κοινωνικό 

μοντέλο της ΕΕ, και προκειμένου να 

μετατραπεί σε ισχυρό παγκόσμιο 

παράγοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ σε θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας πρέπει να προετοιμάσει το 

έδαφος για την ανάπτυξη καθορίζοντας 

ένα πολιτικό επίπεδο φιλοδοξίας όσον 

αφορά την ΕΕ ως διεθνή παράγοντα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  19 

István Ujhelyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 

σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και 

απειλές που αντιμετωπίζει και θα 

αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι σύνθετες και θα 

προέλθουν τόσο από το εσωτερικό όσο και 

από το εξωτερικό των κοινών συνόρων 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 

σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και 

απειλές που αντιμετωπίζει και θα 

αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι σύνθετες και θα 

προέλθουν τόσο από το εσωτερικό όσο και 

από το εξωτερικό των κοινών συνόρων 
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της· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να ενισχυθεί η πολιτική βούληση 

για αποφασιστική κοινή δράση εκ μέρους 

της ΕΕ και των κρατών μελών της 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά αυτές οι προκλήσεις, να 

διαφυλαχθούν οι αξίες και το κοινωνικό 

μοντέλο της ΕΕ, και προκειμένου να 

μετατραπεί σε ισχυρότερο παγκόσμιο 

παράγοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ σε θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας πρέπει να προετοιμάσει το 

έδαφος για την ανάπτυξη· 

της· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

υπάρξει συσχέτιση μεταξύ του τοπικού, 

του περιφερειακού και του παγκόσμιου 

πλαισίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

αφετηρία της στρατηγικής σκέψης πρέπει 

να αποτελεί η εξεύρεση απαντήσεων στις 

εσωτερικές προκλήσεις της ΕΕ ως 

πολιτικής κοινότητας, συνδέοντας 

ταυτόχρονα τις απαντήσεις αυτές με τα 

εξωτερικά προβλήματα· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η 

πολιτική βούληση για αποφασιστική κοινή 

δράση εκ μέρους της ΕΕ και των κρατών 

μελών της προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αυτές οι 

προκλήσεις, να διαφυλαχθούν οι αξίες και 

το κοινωνικό μοντέλο της ΕΕ, και 

προκειμένου να μετατραπεί σε ισχυρότερο 

παγκόσμιο παράγοντα· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ 

σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφάλειας πρέπει να 

προετοιμάσει το έδαφος για την ανάπτυξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  20 

Marietje Schaake 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 

σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και 

απειλές που αντιμετωπίζει και θα 

αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι σύνθετες και θα 

προέλθουν τόσο από το εσωτερικό όσο και 

από το εξωτερικό των κοινών συνόρων 

της· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να ενισχυθεί η πολιτική βούληση 

για αποφασιστική κοινή δράση εκ μέρους 

της ΕΕ και των κρατών μελών της 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά αυτές οι προκλήσεις, να 

διαφυλαχθούν οι αξίες και το κοινωνικό 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 

σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και 

απειλές που αντιμετωπίζει και θα 

αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι σύνθετες και θα 

προέλθουν τόσο από το εσωτερικό όσο και 

από το εξωτερικό των κοινών συνόρων 

της· λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν δεν 

ενισχυθεί η πολιτική βούληση για 

αποφασιστική κοινή δράση εκ μέρους της 

ΕΕ και των κρατών μελών της, θα είναι 

αδύνατο να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά αυτές οι προκλήσεις, να 

διαφυλαχθούν οι αξίες και το κοινωνικό 
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μοντέλο της ΕΕ, και προκειμένου να 

μετατραπεί σε ισχυρότερο παγκόσμιο 

παράγοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ σε θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας πρέπει να προετοιμάσει το 

έδαφος για την ανάπτυξη· 

μοντέλο της ΕΕ, και να μετατραπεί η ΕΕ 

σε ισχυρότερο παγκόσμιο παράγοντα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια 

στρατηγική της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας πρέπει 

να προετοιμάσει το έδαφος για την 

ανάπτυξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  21 

Boris Zala 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 

σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και 

απειλές που αντιμετωπίζει και θα 

αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι σύνθετες και θα 

προέλθουν τόσο από το εσωτερικό όσο και 

από το εξωτερικό των κοινών συνόρων 

της· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να ενισχυθεί η πολιτική βούληση 

για αποφασιστική κοινή δράση εκ μέρους 

της ΕΕ και των κρατών μελών της 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά αυτές οι προκλήσεις, να 

διαφυλαχθούν οι αξίες και το κοινωνικό 

μοντέλο της ΕΕ, και προκειμένου να 

μετατραπεί σε ισχυρότερο παγκόσμιο 

παράγοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ σε θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας πρέπει να προετοιμάσει το 

έδαφος για την ανάπτυξη· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 

σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και 

απειλές που αντιμετωπίζει και θα 

αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι σύνθετες και θα 

προέλθουν τόσο από το εσωτερικό όσο και 

από το εξωτερικό των κοινών συνόρων 

της· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να ενισχυθεί η πολιτική βούληση 

για αποφασιστική κοινή δράση εκ μέρους 

της ΕΕ και των κρατών μελών της 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά αυτές οι προκλήσεις, να 

διαφυλαχθούν οι αξίες της ΕΕ, και 

προκειμένου να μετατραπεί σε ισχυρότερο 

παγκόσμιο παράγοντα· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ 

σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφάλειας πρέπει να 

προετοιμάσει το έδαφος για την ανάπτυξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  22 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 

σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και 

απειλές που αντιμετωπίζει και θα 

αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι σύνθετες και θα 

προέλθουν τόσο από το εσωτερικό όσο και 

από το εξωτερικό των κοινών συνόρων 

της· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαίο να ενισχυθεί η πολιτική βούληση 

για αποφασιστική κοινή δράση εκ μέρους 

της ΕΕ και των κρατών μελών της 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά αυτές οι προκλήσεις, να 

διαφυλαχθούν οι αξίες και το κοινωνικό 

μοντέλο της ΕΕ, και προκειμένου να 

μετατραπεί σε ισχυρότερο παγκόσμιο 

παράγοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ σε θέματα 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας πρέπει να προετοιμάσει το 

έδαφος για την ανάπτυξη· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 

σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και 

απειλές που αντιμετωπίζει και θα 

αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι σύνθετες και 

αλληλένδετες και θα προέλθουν τόσο από 

το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό 

των κοινών συνόρων της· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η 

πολιτική βούληση για αποφασιστική κοινή 

δράση εκ μέρους της ΕΕ και των κρατών 

μελών της προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν προορατικά, 

αποτελεσματικά και ολιστικά αυτές οι 

προκλήσεις, να διαφυλαχθούν οι αξίες και 

το κοινωνικό μοντέλο της ΕΕ, και 

προκειμένου να μετατραπεί σε ισχυρότερο 

παγκόσμιο παράγοντα· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ 

σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφάλειας πρέπει να 

προετοιμάσει το έδαφος για την ανάπτυξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Arnaud Danjean 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 

αξιολογήσει πλήρως την υποβάθμιση του 

άμεσου στρατηγικού περιβάλλοντός της 

και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

πολλαπλασιασμός και η χρονική 

σύμπτωση των κρίσεων, που έχουν 

ολοένα και πιο άμεσες επιπτώσεις στην 

ίδια την επικράτεια της ΕΕ, συνεπάγονται 
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ότι κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να 

αντιμετωπίσει τις κρίσεις αυτές από μόνο 

του και ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να 

αναλάβουν συλλογική ευθύνη 

προκειμένου να διαφυλάξουν την 

ασφάλειά τους· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  24 

Sabine Lösing 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές που 

εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφαλείας του 2003, όπως η τρομοκρατία, 

τα όπλα μαζικής καταστροφής, οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, η 

αποσάθρωση του κράτους και το 

οργανωμένο έγκλημα, παραμένουν 

επίκαιρες στο μεγαλύτερο μέρος τους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται 

σήμερα αντιμέτωπη με μια σειρά από 

πρόσθετες προκλήσεις, όπως οι 

προσπάθειες ρεβιζιονιστικών δυνάμεων 

για βίαιη επαναχάραξη των συνόρων και 

αμφισβήτηση της βασιζόμενης σε 

κανόνες παγκόσμιας τάξης, η κλιματική 

αλλαγή, οι μεταναστευτικές ροές, ο 

πόλεμος και οι απειλές στον 

κυβερνοχώρο, καθώς και ο πόλεμος και 

οι απειλές υβριδικού χαρακτήρα· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές που 

εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφαλείας του 2003, όπως η τρομοκρατία, 

τα όπλα μαζικής καταστροφής, οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, η 

αποσάθρωση του κράτους και το 

οργανωμένο έγκλημα, παραμένουν 

επίκαιρες στο μεγαλύτερο μέρος τους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να 

αναλογιστεί τον κλιμακούμενο και 

αρνητικό της ρόλο σχετικά με πολλές 

καταστάσεις συγκρούσεων στην άμεση 

γειτονία της προς Νότο και Ανατολή, οι 

οποίες καταστάσεις αποτελούν την αιτία 

πολλών από τις πρόσθετες προκλήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  25 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Β 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές που 

εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφαλείας του 2003, όπως η τρομοκρατία, 

τα όπλα μαζικής καταστροφής, οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, η 

αποσάθρωση του κράτους και το 

οργανωμένο έγκλημα, παραμένουν 

επίκαιρες στο μεγαλύτερο μέρος τους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται 

σήμερα αντιμέτωπη με μια σειρά από 

πρόσθετες προκλήσεις, όπως οι 

προσπάθειες ρεβιζιονιστικών δυνάμεων 

για βίαιη επαναχάραξη των συνόρων και 

αμφισβήτηση της βασιζόμενης σε 

κανόνες παγκόσμιας τάξης, η κλιματική 

αλλαγή, οι μεταναστευτικές ροές, ο 

πόλεμος και οι απειλές στον κυβερνοχώρο, 

καθώς και ο πόλεμος και οι απειλές 

υβριδικού χαρακτήρα· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές που 

εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφαλείας του 2003, όπως η τρομοκρατία, 

τα όπλα μαζικής καταστροφής, οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, η 

αποσάθρωση του κράτους και το 

οργανωμένο έγκλημα, παραμένουν 

επίκαιρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 

βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια σειρά 

από πρόσθετες προκλήσεις, όπως η 

κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος, οι σημαντικές 
μεταναστευτικές ροές, οι πόλεμοι, οι 

απειλές στον κυβερνοχώρο και οι απειλές 

υβριδικού χαρακτήρα, οι συνεχείς φυσικές 

καταστροφές και η διάδοση ενδημικών 

ασθενειών· 

Or. it 

 

Τροπολογία  26 

Louis Michel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές που 

εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφαλείας του 2003, όπως η τρομοκρατία, 

τα όπλα μαζικής καταστροφής, οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, η 

αποσάθρωση του κράτους και το 

οργανωμένο έγκλημα, παραμένουν 

επίκαιρες στο μεγαλύτερο μέρος τους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται 

σήμερα αντιμέτωπη με μια σειρά από 

πρόσθετες προκλήσεις, όπως οι 

προσπάθειες ρεβιζιονιστικών δυνάμεων 

για βίαιη επαναχάραξη των συνόρων και 

αμφισβήτηση της βασιζόμενης σε 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές που 

εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφαλείας του 2003, όπως η τρομοκρατία, 

τα όπλα μαζικής καταστροφής, οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, η 

αποσάθρωση του κράτους και το 

οργανωμένο έγκλημα, παραμένουν 

επίκαιρες στο μεγαλύτερο μέρος τους· 

λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις εξελίξεις 

στο σημερινό περιβάλλον ασφαλείας, με 

κρίσεις νέου βεληνεκούς, λαμβάνοντας 

υπόψη την παγκόσμια διάσταση των 

απειλών όπως η τρομοκρατία, η οποία 

είναι προϊόν μη κρατικών παραγόντων, 
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κανόνες παγκόσμιας τάξης, η κλιματική 

αλλαγή, οι μεταναστευτικές ροές, ο 

πόλεμος και οι απειλές στον κυβερνοχώρο, 

καθώς και ο πόλεμος και οι απειλές 

υβριδικού χαρακτήρα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρίσεις στο 

εξωτερικό των συνόρων της ΕΕ έχουν 

άμεσες επιπτώσεις στη σταθερότητα και 

την ασφάλειά της, λαμβάνοντας υπόψη 

τις νέες προκλήσεις τις οποίες καλείται να 

αντιμετωπίσει η ΕΕ όπως ο πόλεμος στον 

κυβερνοχώρο, ο υβριδικός πόλεμος καθώς 

και οι απειλές στον τομέα αυτό· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  27 

Ana Gomes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές που 

εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφαλείας του 2003, όπως η τρομοκρατία, 

τα όπλα μαζικής καταστροφής, οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, η 

αποσάθρωση του κράτους και το 

οργανωμένο έγκλημα, παραμένουν 

επίκαιρες στο μεγαλύτερο μέρος τους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται 

σήμερα αντιμέτωπη με μια σειρά από 

πρόσθετες προκλήσεις, όπως οι 

προσπάθειες ρεβιζιονιστικών δυνάμεων 

για βίαιη επαναχάραξη των συνόρων και 

αμφισβήτηση της βασιζόμενης σε κανόνες 

παγκόσμιας τάξης, η κλιματική αλλαγή, οι 

μεταναστευτικές ροές, ο πόλεμος και οι 

απειλές στον κυβερνοχώρο, καθώς και ο 

πόλεμος και οι απειλές υβριδικού 

χαρακτήρα· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές που 

εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφαλείας του 2003, όπως η τρομοκρατία, 

τα όπλα μαζικής καταστροφής, οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, η 

αποσάθρωση του κράτους και το 

οργανωμένο έγκλημα, παραμένουν 

επίκαιρες στο μεγαλύτερο μέρος τους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται 

σήμερα αντιμέτωπη με μια σειρά από 

πρόσθετες προκλήσεις, όπως οι 

εξτρεμιστικοί και θρησκευτικοί πόλεμοι 

στη γειτονία της, προσπάθειες για βίαιη 

επαναχάραξη των συνόρων και άλλα είδη 

περιφρόνησης της παγκόσμιας τάξης που 

εδράζεται στον Καταστατικό Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών, η κλιματική αλλαγή, οι 

μαζικές μεταναστευτικές ροές, η 

μεγαλύτερη προσφυγική κρίση μετά τον 

Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, πέραν των 

τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα του 

διαστήματος και στον κυβερνοχώρο, της 

διάδοσης των πυρηνικών όπλων και του 

ανταγωνισμού των εξοπλισμών, καθώς 

και του πολέμου και των απειλών 
υβριδικού και ασύμμετρου χαρακτήρα· 

Or. en 
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Τροπολογία  28 

István Ujhelyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές που 

εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφαλείας του 2003, όπως η τρομοκρατία, 

τα όπλα μαζικής καταστροφής, οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, η 

αποσάθρωση του κράτους και το 

οργανωμένο έγκλημα, παραμένουν 

επίκαιρες στο μεγαλύτερο μέρος τους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται 

σήμερα αντιμέτωπη με μια σειρά από 

πρόσθετες προκλήσεις, όπως οι 

προσπάθειες ρεβιζιονιστικών δυνάμεων 

για βίαιη επαναχάραξη των συνόρων και 

αμφισβήτηση της βασιζόμενης σε κανόνες 

παγκόσμιας τάξης, η κλιματική αλλαγή, οι 

μεταναστευτικές ροές, ο πόλεμος και οι 

απειλές στον κυβερνοχώρο, καθώς και ο 

πόλεμος και οι απειλές υβριδικού 

χαρακτήρα· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές που 

εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφαλείας του 2003, όπως η τρομοκρατία, 

τα όπλα μαζικής καταστροφής, οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, η 

αποσάθρωση του κράτους και το 

οργανωμένο έγκλημα, παραμένουν 

επίκαιρες στο μεγαλύτερο μέρος τους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται 

σήμερα αντιμέτωπη με μια σειρά από 

πρόσθετες προκλήσεις, όπως οι 

προσπάθειες για αμφισβήτηση της 

βασιζόμενης σε κανόνες παγκόσμιας 

τάξης, η κλιματική αλλαγή, οι 

μεταναστευτικές ροές, η διακρατική 

τρομοκρατία με την επιστροφή 

αλλοδαπών μαχητών, ο πόλεμος και οι 

απειλές στον κυβερνοχώρο, καθώς και ο 

πόλεμος και οι απειλές υβριδικού 

χαρακτήρα, η εγχώρια θρησκευτική και 

πολιτική ριζοσπαστικοποίηση, τα 

αυταρχικά και εξτρεμιστικά κόμματα στο 

εσωτερικό της ΕΕ και μείζονες αστάθειες 

στη χρηματοπιστωτική και οικονομική 

τάξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  29 

Vincent Peillon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές που Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές που 
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εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφαλείας του 2003, όπως η τρομοκρατία, 

τα όπλα μαζικής καταστροφής, οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, η 

αποσάθρωση του κράτους και το 

οργανωμένο έγκλημα, παραμένουν 

επίκαιρες στο μεγαλύτερο μέρος τους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται 

σήμερα αντιμέτωπη με μια σειρά από 

πρόσθετες προκλήσεις, όπως οι 

προσπάθειες ρεβιζιονιστικών δυνάμεων για 

βίαιη επαναχάραξη των συνόρων και 

αμφισβήτηση της βασιζόμενης σε κανόνες 

παγκόσμιας τάξης, η κλιματική αλλαγή, οι 

μεταναστευτικές ροές, ο πόλεμος και οι 

απειλές στον κυβερνοχώρο, καθώς και ο 

πόλεμος και οι απειλές υβριδικού 

χαρακτήρα· 

εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφαλείας του 2003, όπως η τρομοκρατία, 

τα όπλα μαζικής καταστροφής, οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, η 

αποσάθρωση του κράτους και το 

οργανωμένο έγκλημα, παραμένουν 

επίκαιρες στο μεγαλύτερο μέρος τους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται 

σήμερα αντιμέτωπη με μια σειρά από 

πρόσθετες σοβαρές και πρωτοφανείς, 

προκλήσεις, όπως οι προσπάθειες 

ρεβιζιονιστικών δυνάμεων για βίαιη 

επαναχάραξη των συνόρων και 

αμφισβήτηση της βασιζόμενης σε κανόνες 

παγκόσμιας τάξης, η κλιματική αλλαγή, οι 

μεταναστευτικές ροές, ο πόλεμος και οι 

απειλές στον κυβερνοχώρο, καθώς και ο 

πόλεμος και οι απειλές υβριδικού 

χαρακτήρα· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  30 

Francisco José Millán Mon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές που 

εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφαλείας του 2003, όπως η τρομοκρατία, 

τα όπλα μαζικής καταστροφής, οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, η 

αποσάθρωση του κράτους και το 

οργανωμένο έγκλημα, παραμένουν 

επίκαιρες στο μεγαλύτερο μέρος τους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται 

σήμερα αντιμέτωπη με μια σειρά από 

πρόσθετες προκλήσεις, όπως οι 

προσπάθειες ρεβιζιονιστικών δυνάμεων για 

βίαιη επαναχάραξη των συνόρων και 

αμφισβήτηση της βασιζόμενης σε κανόνες 

παγκόσμιας τάξης, η κλιματική αλλαγή, οι 

μεταναστευτικές ροές, ο πόλεμος και οι 

απειλές στον κυβερνοχώρο, καθώς και ο 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές που 

εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφαλείας του 2003, όπως η τρομοκρατία, 

τα όπλα μαζικής καταστροφής, οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, η 

αποσάθρωση του κράτους και το 

οργανωμένο έγκλημα, παραμένουν 

επίκαιρες στο μεγαλύτερο μέρος τους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται 

σήμερα αντιμέτωπη με μια σειρά από 

πρόσθετες προκλήσεις, όπως οι 

προσπάθειες ρεβιζιονιστικών δυνάμεων για 

βίαιη επαναχάραξη των συνόρων και 

αμφισβήτηση της βασιζόμενης σε κανόνες 

παγκόσμιας τάξης, η κλιματική αλλαγή, η 

βραδεία οικονομική ανάπτυξη, οι 

μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, ο 
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πόλεμος και οι απειλές υβριδικού 

χαρακτήρα· 

πόλεμος και οι απειλές στον κυβερνοχώρο, 

καθώς και ο πόλεμος και οι απειλές 

υβριδικού χαρακτήρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  31 

Liisa Jaakonsaari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές που 

εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφαλείας του 2003, όπως η τρομοκρατία, 

τα όπλα μαζικής καταστροφής, οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, η 

αποσάθρωση του κράτους και το 

οργανωμένο έγκλημα, παραμένουν 

επίκαιρες στο μεγαλύτερο μέρος τους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται 

σήμερα αντιμέτωπη με μια σειρά από 

πρόσθετες προκλήσεις, όπως οι 

προσπάθειες ρεβιζιονιστικών δυνάμεων για 

βίαιη επαναχάραξη των συνόρων και 

αμφισβήτηση της βασιζόμενης σε κανόνες 

παγκόσμιας τάξης, η κλιματική αλλαγή, οι 

μεταναστευτικές ροές, ο πόλεμος και οι 

απειλές στον κυβερνοχώρο, καθώς και ο 

πόλεμος και οι απειλές υβριδικού 

χαρακτήρα· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές που 

εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφαλείας του 2003, όπως η τρομοκρατία, 

τα όπλα μαζικής καταστροφής, οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, η 

αποσάθρωση του κράτους, η εξάπλωση 

επιδημιών και το οργανωμένο έγκλημα, 

παραμένουν επίκαιρες στο μεγαλύτερο 

μέρος τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 

βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια σειρά 

από πρόσθετες προκλήσεις, όπως οι 

προσπάθειες ρεβιζιονιστικών δυνάμεων για 

βίαιη επαναχάραξη των συνόρων και 

αμφισβήτηση της βασιζόμενης σε κανόνες 

παγκόσμιας τάξης, η ανεξέλεγκτη διάδοση 

και σώρευση όπλων και εξοπλισμού, η 

κλιματική αλλαγή, η μικροβιακή αντοχή, 

οι μεταναστευτικές ροές, η αύξηση των 

ανισοτήτων και του πολιτικού 

εξτρεμισμού, ο πόλεμος και οι απειλές 

στον κυβερνοχώρο, καθώς και ο πόλεμος 

και οι απειλές υβριδικού χαρακτήρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  32 

Boris Zala 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 



 

PE577.080v01-00 22/139 AM\1087188EL.doc 

EL 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές που 

εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφαλείας του 2003, όπως η τρομοκρατία, 

τα όπλα μαζικής καταστροφής, οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, η 

αποσάθρωση του κράτους και το 

οργανωμένο έγκλημα, παραμένουν 

επίκαιρες στο μεγαλύτερο μέρος τους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται 

σήμερα αντιμέτωπη με μια σειρά από 

πρόσθετες προκλήσεις, όπως οι 

προσπάθειες ρεβιζιονιστικών δυνάμεων για 

βίαιη επαναχάραξη των συνόρων και 

αμφισβήτηση της βασιζόμενης σε κανόνες 

παγκόσμιας τάξης, η κλιματική αλλαγή, οι 

μεταναστευτικές ροές, ο πόλεμος και οι 

απειλές στον κυβερνοχώρο, καθώς και ο 

πόλεμος και οι απειλές υβριδικού 

χαρακτήρα· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές που 

εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφαλείας του 2003, όπως η τρομοκρατία, 

τα όπλα μαζικής καταστροφής, οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, η 

αποσάθρωση του κράτους και το 

οργανωμένο έγκλημα, παραμένουν 

επίκαιρες στο μεγαλύτερο μέρος τους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται 

σήμερα αντιμέτωπη με μια σειρά από 

πρόσθετες προκλήσεις, όπως οι 

προσπάθειες ρεβιζιονιστικών δυνάμεων για 

βίαιη επαναχάραξη των συνόρων κατά 

παράβαση του διεθνούς δικαίου και 

αμφισβήτηση της βασιζόμενης σε κανόνες 

παγκόσμιας τάξης, η κλιματική αλλαγή, οι 

μεταναστευτικές ροές, ο πόλεμος και οι 

απειλές στον κυβερνοχώρο, καθώς και ο 

πόλεμος και οι απειλές υβριδικού 

χαρακτήρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  33 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές που 

εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφαλείας του 2003, όπως η τρομοκρατία, 

τα όπλα μαζικής καταστροφής, οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, η 

αποσάθρωση του κράτους και το 

οργανωμένο έγκλημα, παραμένουν 

επίκαιρες στο μεγαλύτερο μέρος τους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται 

σήμερα αντιμέτωπη με μια σειρά από 

πρόσθετες προκλήσεις, όπως οι 

προσπάθειες ρεβιζιονιστικών δυνάμεων 

για βίαιη επαναχάραξη των συνόρων και 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές που 

εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφαλείας του 2003, όπως η τρομοκρατία, 

τα όπλα μαζικής καταστροφής, οι 

περιφερειακές συγκρούσεις, η 

αποσάθρωση του κράτους και το 

οργανωμένο έγκλημα, παραμένουν 

επίκαιρες στο μεγαλύτερο μέρος τους· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται 

σήμερα αντιμέτωπη με μια σειρά από 

πρόσθετες προκλήσεις, όπως 

αμφισβητήσεις της ευρωπαϊκής έννομης 

τάξης μετά τον ψυχρό πόλεμο όπως 
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αμφισβήτηση της βασιζόμενης σε 

κανόνες παγκόσμιας τάξης, η κλιματική 

αλλαγή, οι μεταναστευτικές ροές, ο 

πόλεμος και οι απειλές στον κυβερνοχώρο, 

καθώς και ο πόλεμος και οι απειλές 

υβριδικού χαρακτήρα· 

κατοχυρώθηκε με τις αρχές του Ελσίνκι 

και τον Χάρτη του Παρισιού του 1990, η 

κλιματική αλλαγή, οι μεταναστευτικές 

ροές, ο πόλεμος και οι απειλές στον 

κυβερνοχώρο, καθώς και ο πόλεμος και οι 

απειλές υβριδικού χαρακτήρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  34 

Liisa Jaakonsaari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης 

βασίζεται στον Οργανισμό για την 

Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 

Ευρώπη (ΟΑΣΕ)· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η ΕΕ αποτελεί βασικό παράγοντα του 

ΟΑΣΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  35 

Boris Zala 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το 

πρίσμα της επιδείνωσης της 

περιφερειακής ασφάλειας, η ΕΕ πρέπει να 

θέσει σε προτεραιότητα τη 

σταθεροποίηση της άμεσης γειτονίας της, 

χωρίς να παραιτηθεί, όμως, από τις 

παγκόσμιες δεσμεύσεις της· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι κρίσεις ασφάλειας στο 

κατώφλι της ΕΕ είναι περίπλοκες και 

διαμορφώνονται από τις παγκόσμιες 
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τάσεις, και ότι, απεναντίας, η 

αποτελεσματική διαχείριση της 

περιφερειακής ασφάλειας αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι σε 

θέση η ΕΕ να δρα σε παγκόσμιο επίπεδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  36 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

συγκεντρωτικές αμυντικές δαπάνες των 

κρατών μελών κατατάσσουν την ΕΕ στη 

δεύτερη θέση παγκοσμίως όσον αφορά 

τις αμυντικές δαπάνες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  37 

Liisa Jaakonsaari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 

υποστηρίζει μια ολοκληρωμένη και 

συνεργατική προσέγγιση για την 

ασφάλεια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  38 

Gunnar Hökmark 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρήνη 

στην Ευρώπη, που θεωρούνταν δεδομένη 

από την πτώση του Σιδηρού 

Παραπετάσματος και τη διάλυση της 

Σοβιετικής Ένωσης, απειλείται από τις 

ενέργειες της Ρωσίας, η οποία εισβάλλει 

στο έδαφος ενός κυρίαρχου ευρωπαϊκού 

έθνους και το καταλαμβάνει, και 

εξαπολύει απειλές προς άλλα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  39 

Gunnar Hökmark 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου 

να επιτευχθεί μια σταθερή Ευρώπη 

εδραζόμενη στις συνήθεις πρακτικές, 

είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί ο 

σεβασμός των εθνικών συνόρων και της 

εθνικής κυριαρχίας, των διεθνών 

συμφωνιών και του διεθνούς δικαίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  40 

Charles Tannock 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία και διαγράφεται 



 

PE577.080v01-00 26/139 AM\1087188EL.doc 

EL 

αποτελεσματική αντίδραση εκ μέρους της 

ΕΕ απέναντι στις απειλές απαιτεί να 

ξεπεραστούν οι διοργανικοί φραγμοί και 

να εξαλειφθούν οι νοοτροπίες των 

στεγανών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  41 

Sabine Lösing 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία και 

αποτελεσματική αντίδραση εκ μέρους της 

ΕΕ απέναντι στις απειλές απαιτεί να 

ξεπεραστούν οι διοργανικοί φραγμοί και 

να εξαλειφθούν οι νοοτροπίες των 

στεγανών· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και για 

την ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση 

εκ μέρους της ΕΕ υψίστης σημασίας είναι 

η διαφάνεια και ο κοινοβουλευτικός 

έλεγχος σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, 

που δεν θα πρέπει να περιορίζονται για 

χάρη της ταχείας λήψης και εφαρμογής 

αποφάσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  42 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία και 

αποτελεσματική αντίδραση εκ μέρους της 

ΕΕ απέναντι στις απειλές απαιτεί να 

ξεπεραστούν οι διοργανικοί φραγμοί και 

να εξαλειφθούν οι νοοτροπίες των 

στεγανών· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία και 

αποτελεσματική αντίδραση εκ μέρους της 

ΕΕ απέναντι στις απειλές απαιτεί να 

ξεπεραστούν οι διοργανικοί φραγμοί και 

να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ του 

Συμβουλίου, της Ύπατης Εκπροσώπου 

για θέματα εξωτερικής πολιτικής και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

Or. it 
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Τροπολογία  43 

Ana Gomes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία και 

αποτελεσματική αντίδραση εκ μέρους της 

ΕΕ απέναντι στις απειλές απαιτεί να 

ξεπεραστούν οι διοργανικοί φραγμοί και 

να εξαλειφθούν οι νοοτροπίες των 

στεγανών· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία και 

αποτελεσματική αντίδραση εκ μέρους της 

ΕΕ απέναντι στις απειλές απαιτεί να 

ξεπεραστούν οι διοργανικοί, νομικοί και 

χρηματοπιστωτικοί φραγμοί και να 

εξαλειφθούν οι νοοτροπίες των στεγανών· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικιστικές 

αντιπαλότητες και οι αποκλίνουσες 

προτεραιότητες όσον αφορά την 

αντίληψη των απειλών μεταξύ των 

κρατών μελών εξηγούν τον άνευρο 

πειραματισμό με την Κοινή Εξωτερική 

Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, 

μεταξύ άλλων και με την Κοινή Πολιτική 

Ασφάλειας και Άμυνας, το πεδίο 

εφαρμογής των οποίων θα έπρεπε να είχε 

επεκταθεί και να είχε ενισχυθεί από τη 

Συνθήκη της Λισαβόνας· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι μια αποτελεσματική 

στρατηγική σχετικά με την εξωτερική 

πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της 

Ένωσης απαιτεί πρωτίστως ισχυρή 

πολιτική βούληση και αίσθημα κοινού 

σκοπού μεταξύ των κρατών μελών 

προκειμένου να θεσπιστεί ένα 

πραγματικά ευρωπαϊκό μέσο που να 

προσδιορίζει τις απειλές, να επιβεβαιώνει 

τα κοινά συμφέροντα και να υποδεικνύει 

συγκεκριμένες ευρωπαϊκές αποκρίσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 

των απαραίτητων εργαλείων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  44 

Cristian Dan Preda 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία και 

αποτελεσματική αντίδραση εκ μέρους της 

ΕΕ απέναντι στις απειλές απαιτεί να 

ξεπεραστούν οι διοργανικοί φραγμοί και 

να εξαλειφθούν οι νοοτροπίες των 

στεγανών· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία και 

αποτελεσματική αντίδραση εκ μέρους της 

ΕΕ απέναντι στις απειλές απαιτεί να 

ξεπεραστούν οι διοργανικοί φραγμοί, να 

εξαλειφθούν οι νοοτροπίες των στεγανών 

και να εδραιωθεί ισχυρή αλληλεγγύη 

μεταξύ των κρατών μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  45 

Mark Demesmaeker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία και 

αποτελεσματική αντίδραση εκ μέρους της 

ΕΕ απέναντι στις απειλές απαιτεί να 

ξεπεραστούν οι διοργανικοί φραγμοί και 

να εξαλειφθούν οι νοοτροπίες των 

στεγανών· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη αντίδραση εκ μέρους 

της ΕΕ απέναντι στις απειλές απαιτεί να 

ξεπεραστούν οι διοργανικοί φραγμοί και 

να εξαλειφθούν οι νοοτροπίες των 

στεγανών· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  46 

Liisa Jaakonsaari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία και 

αποτελεσματική αντίδραση εκ μέρους της 

ΕΕ απέναντι στις απειλές απαιτεί να 

ξεπεραστούν οι διοργανικοί φραγμοί και 

να εξαλειφθούν οι νοοτροπίες των 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία και 

αποτελεσματική αντίδραση εκ μέρους της 

ΕΕ απέναντι στις απειλές απαιτεί να 

ξεπεραστούν οι διοργανικοί φραγμοί και 

να εξαλειφθούν οι νοοτροπίες των 



 

AM\1087188EL.doc 29/139 PE577.080v01-00 

 EL 

στεγανών· στεγανών, καθώς και να κατανεμηθούν 

επαρκείς και ευέλικτοι δημοσιονομικοί 

πόροι που θα λειτουργούν υποστηρικτικά 

προς την επίτευξη των συμφερόντων της 

ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  47 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία και 

αποτελεσματική αντίδραση εκ μέρους της 

ΕΕ απέναντι στις απειλές απαιτεί να 

ξεπεραστούν οι διοργανικοί φραγμοί και 

να εξαλειφθούν οι νοοτροπίες των 

στεγανών· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία και 

αποτελεσματική αντίδραση εκ μέρους της 

ΕΕ απέναντι στις απειλές απαιτεί να 

ξεπεραστούν οι διοργανικοί φραγμοί και 

να εξαλειφθούν οι νοοτροπίες των 

στεγανών στα θεσμικά όργανα καθώς και 

στις ξένες αντιπροσωπείες της ΕΥΕΔ και 

στα κράτη μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  48 

Urmas Paet 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στενότερη 

συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του ΝΑΤΟ είναι 

καθοριστικής σημασίας για την 

ευρωπαϊκή ασφάλεια· 

Or. et 
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Τροπολογία  49 

Gunnar Hökmark 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές 

διαφορετικού είδους κατά διαφορετικών 

κρατών μελών πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως απειλές κατά της 

ίδιας της Ένωσης, και απαιτούν ισχυρή 

ενότητα και αλληλεγγύη μεταξύ των 

κρατών μελών καθώς και συνεκτική 

κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφαλείας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  50 

Sabine Lösing 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική 

προσέγγιση και η συνεπής και 

συντονισμένη χρήση των ενωσιακών 

μηχανισμών εξωτερικής και εσωτερικής 

πολιτικής θα πρέπει να αποτελέσουν τον 

πυρήνα της νέας στρατηγικής· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική 

προσέγγιση όπως εφαρμόζεται επί του 

παρόντος αποτελεί εκ των πραγμάτων 

υποβάθμιση όλων των συναφών τομέων 

πολιτικής που υπάγονται στην 

ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ και των αμιγώς 

γεωστρατηγικών και οικονομικών 

συμφερόντων της ΕΕ και πρέπει να 

επανεξεταστεί· η συνεπής και 

συντονισμένη χρήση των ενωσιακών 

μηχανισμών εξωτερικής και εσωτερικής 

πολιτικοκοινωνικής πολιτικής θα πρέπει 

να αποτελέσουν τον πυρήνα της νέας 

στρατηγικής· 

Or. en 
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Τροπολογία  51 

Ana Gomes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική 

προσέγγιση και η συνεπής και 

συντονισμένη χρήση των ενωσιακών 

μηχανισμών εξωτερικής και εσωτερικής 

πολιτικής θα πρέπει να αποτελέσουν τον 

πυρήνα της νέας στρατηγικής· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συνολική 

προσέγγιση και η συνεπής και 

συντονισμένη χρήση, σε συνέργεια, των 

ενωσιακών μηχανισμών εξωτερικής και 

εσωτερικής πολιτικής θα έπρεπε να 

αποτελέσουν τον πυρήνα της νέας 

παγκόσμιας στρατηγικής προκειμένου να 

γεφυρωθεί αποτελεσματικά το χάσμα 

μεταξύ των δύο διαστάσεων, να 

αξιοποιηθεί στο έπακρο η οικονομική και 

πολιτική βαρύτητα της ΕΕ, να αυξηθεί η 

επιρροή που ασκεί στην παγκόσμια 

διακυβέρνηση και να ενισχυθεί ο ρόλος 

της ως παρόχου παγκόσμιας ασφάλειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  52 

Liisa Jaakonsaari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική 

προσέγγιση και η συνεπής και 

συντονισμένη χρήση των ενωσιακών 

μηχανισμών εξωτερικής και εσωτερικής 

πολιτικής θα πρέπει να αποτελέσουν τον 

πυρήνα της νέας στρατηγικής· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική 

προσέγγιση και η συνεπής και 

συντονισμένη χρήση των ενωσιακών 

μηχανισμών εξωτερικής και εσωτερικής 

πολιτικής θα πρέπει να αποτελέσουν τον 

πυρήνα της νέας στρατηγικής· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές 

όπλων της ΕΕ δεν μπορεί να θεωρούνται 

ότι εξυπηρετούν τα άμεσα συμφέροντα 

ασφαλείας της ΕΕ και θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη η κοινή θέση 

2008/944/ΚΕΠΠΑ στο πλαίσιο της 

ανάπτυξης μιας ενωσιακής παγκόσμιας 

στρατηγικής· 
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Τροπολογία  53 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική 

προσέγγιση και η συνεπής και 

συντονισμένη χρήση των ενωσιακών 

μηχανισμών εξωτερικής και εσωτερικής 

πολιτικής θα πρέπει να αποτελέσουν τον 

πυρήνα της νέας στρατηγικής· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική 

προσέγγιση και η συνεπής και 

συντονισμένη χρήση των ενωσιακών 

μηχανισμών εξωτερικής και εσωτερικής 

πολιτικής θα πρέπει να αποτελέσουν τον 

πυρήνα της νέας στρατηγικής· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός 

στόχος της Ένωσης είναι η προώθηση 

των αξιών της, συμβάλλοντας στην 

ειρήνη, την ασφάλεια και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη του πλανήτη, στην αλληλεγγύη 

και στον αμοιβαίο σεβασμό των λαών· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω 

θεμελιώδεις στόχοι δεν πρέπει να 

παραβλέπονται στο πλαίσιο των μέτρων 

που λαμβάνει η Ένωση για την εφαρμογή 

των εσωτερικών και εξωτερικών 

πολιτικών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

όταν η Ένωση ενεργεί με στόχο την 

προώθηση των εμπορικών συμφερόντων 

της, πρέπει πάντα να καταβάλλει 

προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίζει 

ότι οι ενέργειές της συνάδουν με την 

επίτευξη των στόχων διατήρησης της 

ειρήνης και προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· 

Or. it 

 

Τροπολογία  54 

Arnaud Danjean 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, σε ένα 

τόσο ευμετάβλητο και απρόβλεπτο 

διεθνές περιβάλλον, πρέπει να διαθέτει 

στρατηγική αυτονομία έτσι ώστε να 

μπορεί να μεριμνά για την ασφάλειά της 

και να προωθεί τα συμφέροντά και τις 

αξίες της· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  55 

Cristian Dan Preda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια 

στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική 

πολιτική και την πολιτική ασφαλείας θα 

πρέπει να θέτει έναν περιορισμένο αριθμό 

προτεραιοτήτων και να ορίζει σαφείς 

δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν 

στους εν λόγω τομείς προτεραιότητας· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιώδους 

σημασίας η κατανομή επαρκών πόρων 

για την υλοποίηση της στρατηγικής, 

καθώς η ΕΕ πρέπει να έχει στη διάθεσή 

της τα μέσα που απαιτούνται για να 

εκπληρώσει τη φιλοδοξία της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  56 

Liisa Jaakonsaari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρώπινη 

ασφάλεια πρέπει να βρίσκεται στο 

επίκεντρο της παγκόσμιας στρατηγικής 

της ΕΕ και ότι θα πρέπει να λαμβάνονται 

πλήρως υπόψη η διάσταση του φύλου 

στον τομέα της ασφάλειας καθώς και το 

ψήφισμα αριθ. 1325 του ΟΗΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  57 

Tokia Saïfi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την 

έγκριση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 

Ασφάλειας του 2003, η ΕΕ έθεσε ως 

στόχο την καθιέρωση μιας διεθνούς 

τάξης που θα βασίζεται σε μια 

αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση 

και σε κανόνες διεθνούς δικαίου· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  58 

Cristian Dan Preda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια 

στρατηγική της ΕΕ πρέπει να ορίζει 

σαφώς τις αρμοδιότητες κάθε θεσμικού 

οργάνου της ΕΕ κατά την εφαρμογή των 

εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών, 

παρέχοντας σαφή κατανομή των 
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καθηκόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να 

διαδραματίσουν καίριο λόγο όσον αφορά 

την υποστήριξη και υλοποίηση της 

στρατηγικής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  59 

Liisa Jaakonsaari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα 

στρατηγική πρέπει να συνάδει με το 

θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 

ορίζοντα το 2030· 

Or. en 

 

Τροπολογία  60 

Sandra Kalniete 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική 

στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει 

τους ακόλουθους στόχους: 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική 

στρατηγική θα πρέπει να συνοδεύεται από 

ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης και να 

περιλαμβάνει τους ακόλουθους στόχους, οι 

οποίοι θα αναλύονται περαιτέρω σε 

«υποστρατηγικές» που θα περιέχουν 

ειδικές διατάξεις για διαφορετικούς 

τομείς δράσης: 

Or. en 
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Τροπολογία  61 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– Υπεράσπιση των ευρωπαϊκών κρατών, 

κοινωνιών και αξιών 

– Υπεράσπιση των πολιτών και των 

κρατών μελών της Ευρώπης και 

προώθηση των αξιών και των 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Or. en 

 

Τροπολογία  62 

Michael Gahler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– Υπεράσπιση των ευρωπαϊκών κρατών, 

κοινωνιών και αξιών 

– Υπεράσπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και των ευρωπαϊκών κρατών, κοινωνιών 

και αξιών 

Or. en 

 

Τροπολογία  63 

Boris Zala 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– Υπεράσπιση των ευρωπαϊκών κρατών, 

κοινωνιών και αξιών 

– Υπεράσπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

των κρατών μελών και των αξιών της 

Or. en 
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Τροπολογία  64 

Tokia Saïfi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– Υπεράσπιση των ευρωπαϊκών κρατών, 

κοινωνιών και αξιών 

– Υπεράσπιση των ευρωπαϊκών κρατών 

και κοινωνιών, και προώθηση των 

ευρωπαϊκών αξιών 

Or. fr 

 

Τροπολογία  65 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– Υπεράσπιση των ευρωπαϊκών κρατών, 

κοινωνιών και αξιών 

– Υπεράσπιση των ευρωπαϊκών λαών, 

κρατών, κοινωνιών και αξιών 

Or. en 

 

Τροπολογία  66 

Vincent Peillon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος - 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 -1α. επικροτεί την έκθεση που υπέβαλε η 

ΑΕ/ΎΕ το 2015 με τίτλο: «Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση σε ένα μεταλλασσόμενο 

παγκόσμιο περιβάλλον – ένας πιο 

συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και 

σύνθετος κόσμος», θεωρεί ότι η εν λόγω 

έκθεση παρέχει μια σαφή εικόνα των 

προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ και 

αποτελεί κατάλληλη βάση για τη χάραξη 

ευρωπαϊκής στρατηγικής· 
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Τροπολογία  67 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται την 

ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους 

της, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες 

και το κοινωνικό μοντέλο της και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντά 

της. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 

εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να 

διασφαλίζει την ευημερία και την 

ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους 

της, καθώς και να εγγυάται τη 

δημοκρατία, την προώθηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης, την προάσπιση της ειρήνης 

και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 

την καταπολέμηση της φτώχειας· τονίζει 

ότι κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν μπορεί 

να αντιμετωπίσει μόνο του τις τρέχουσες 

προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, οι 

οποίες καταδεικνύουν ξεκάθαρα την 

άρρηκτη σχέση της εξωτερικής με την 

εσωτερική ασφάλεια. Η ΕΕ πρέπει να 

αποτελεί ισχυρό παγκόσμιο παράγοντα 

προκειμένου να διασφαλίσει τη χρηστή 

διακυβέρνηση της παγκοσμιοποίησης. 

Για να το επιτύχει αυτό, η ΕΕ πρέπει να 

έχει ασφαλείς βασικές ικανότητες 

απόκρισης σε οποιαδήποτε κρίση και να 

συμμετέχει ενεργά στην καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας και κάθε μορφής 

παράνομης διακίνησης σε διεθνές 

επίπεδο, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις 

αξίες και το κοινωνικό μοντέλο μας και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντά 

μας. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 
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και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 

εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  68 

Elena Valenciano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται την 

ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους 

της, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες 

και το κοινωνικό μοντέλο της και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντά 

της. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 

εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

1. επισημαίνει ότι βασικός στόχος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να 

διασφαλίζει την ευημερία και την 

ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους 

της, καθώς και να εγγυάται τη 

δημοκρατία, την προώθηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης, την προάσπιση της ειρήνης 

και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 

την καταπολέμηση της φτώχειας. Η ΕΕ 

πρέπει να αποτελεί ισχυρό παγκόσμιο 

παράγοντα προκειμένου να διασφαλίσει 

τη χρηστή διακυβέρνηση της 

παγκοσμιοποίησης. Για να το επιτύχει 

αυτό, η ΕΕ πρέπει να έχει εξασφαλίσει 

βασικές ικανότητες απόκρισης σε 

οποιαδήποτε κρίση. Η ΕΕ πρέπει να 

συμμετέχει ενεργά στην καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας και κάθε μορφής 

παράνομη διακίνηση σε διεθνές επίπεδο. 

Και όλα αυτά διαφυλάσσοντας παράλληλα 

τις αξίες και το κοινωνικό μοντέλο μας και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντά 

μας. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 
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εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  69 

Javi López 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται την 

ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους 

της, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες 

και το κοινωνικό μοντέλο της και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντά 

της. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 

εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

1. Βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι να διασφαλίζει την 

ευημερία και την ασφάλεια των πολιτών 

και του εδάφους της, καθώς και να 

εγγυάται τη δημοκρατία, την προώθηση 

της βιώσιμης ανάπτυξης, την προάσπιση 

της ειρήνης και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, και την καταπολέμηση της 

φτώχειας. Η ΕΕ πρέπει να αποτελεί 

ισχυρό παγκόσμιο παράγοντα 

προκειμένου να διασφαλίσει τη χρηστή 

διακυβέρνηση της παγκοσμιοποίησης. 

Για να το επιτύχει αυτό, η ΕΕ πρέπει να 

έχει εξασφαλίσει βασικές ικανότητες 

απόκρισης σε οποιαδήποτε κρίση. Η ΕΕ 

πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και 

κάθε μορφής παράνομη διακίνηση σε 

διεθνές επίπεδο. Και όλα αυτά 
διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες και 

το κοινωνικό μοντέλο μας και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντά 

μας. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 

εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 
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ύλες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  70 

Sabine Lösing 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται την 

ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους 

της, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες 

και το κοινωνικό μοντέλο της και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντά 

της. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 

εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται την 

ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους 

της, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες 

και το κοινωνικό μοντέλο της και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντά 

της. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων· 

υπογραμμίζει ότι η διαφύλαξη της 

ασφάλειας του εφοδιασμού της σε 

ενέργεια και πρώτες ύλες δεν πρέπει να 

περιλαμβάνει στρατιωτικά μέσα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  71 

Louis Michel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται την 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται τη 



 

PE577.080v01-00 42/139 AM\1087188EL.doc 

EL 

ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους 

της, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες 

και το κοινωνικό μοντέλο της και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντά 

της. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 

εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

σταθερότητα στο εσωτερικό των 

συνόρων της και στη γειτονία της, καθώς 

και την ασφάλεια των πολιτών και του 

εδάφους της, προωθώντας παράλληλα τις 

αξίες και το κοινωνικό μοντέλο της και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντά 

της. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 

εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  72 

Miroslav Poche 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται την 

ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους 

της, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες 

και το κοινωνικό μοντέλο της και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντά 

της. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται την 

ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους 

της, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες 

και το κοινωνικό μοντέλο της και 

διασφαλίζοντας τα συμφέροντά της. Η ΕΕ 

πρέπει επομένως να εξασφαλίσει τόσο την 

εσωτερική όσο και την εξωτερική 

ανθεκτικότητά της, την ικανότητά της να 

αναμένει, να προλαμβάνει και να επιλύει 

τις προβλέψιμες απειλές, και να είναι 

έτοιμη να αναλαμβάνει άμεσα δράση για 

να αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές. 

Πρέπει επίσης να μπορεί να ανακάμπτει 

από διάφορα είδη επιθέσεων, να 

διαφυλάττει την ασφάλεια του εφοδιασμού 

της σε ενέργεια και πρώτες ύλες και να 
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εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

διαφοροποιεί τις πηγές ενέργειάς της· 

Or. cs 

Τροπολογία  73 

Liisa Jaakonsaari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται την 

ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους 

της, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες 

και το κοινωνικό μοντέλο της και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντά 

της. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 

εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται την 

ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών 

και του εδάφους της, διαφυλάσσοντας 

παράλληλα τις αξίες και το κοινωνικό 

μοντέλο της και διασφαλίζοντας τα 

θεμελιώδη συμφέροντά της, καθώς και 

εξαλείφοντας τη φτώχεια και προάγοντας 

τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αλληλεγγύη 

παγκοσμίως. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική αλληλεγγύη και 

ανθεκτικότητά της, την ικανότητά της να 

αναμένει, να προλαμβάνει και να επιλύει 

τις προβλέψιμες προκλήσεις και απειλές, 

και να είναι έτοιμη να αναλαμβάνει άμεσα 

δράση για να αντιμετωπίζει τις 

απρόβλεπτες απειλές, καθώς και την 

ικανότητά της να ανακάμπτει από διάφορα 

είδη προκλήσεων ή επιθέσεων, και να 

διαφυλάττει τις θεμελιώδεις αξίες μας, τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και τις 

θεμελιώδεις ελευθερίες μας, καθώς και 

την ασφάλεια του εφοδιασμού σε ενέργεια 

και πρώτες ύλες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  74 

Marietje Schaake 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται την 

ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους 

της, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες 

και το κοινωνικό μοντέλο της και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντά 

της. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 

εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται την 

ασφάλεια των λαών και του εδάφους της, 

διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες και 

το κοινωνικό μοντέλο της και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντά 

της. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 

εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  75 

Michael Gahler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται την 

ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους 

της, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες 

και το κοινωνικό μοντέλο της και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντά 

της. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται την 

ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους 

της, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες 

και το κοινωνικό μοντέλο της και 

ορίζοντας και διασφαλίζοντας τα 

ευρωπαϊκά συμφέροντα· καλεί επομένως 

τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 

εξασφαλίσουν τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, καλεί 

την ΑΕ/ΥΕ να αυξήσει την ικανότητα της 

ΕΕ να αναμένει, να αποτρέπει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τους 

προβλέψιμους κινδύνους και τις 
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καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 

εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να προτείνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 

εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  76 

Francisco José Millán Mon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται την 

ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους 

της, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες 

και το κοινωνικό μοντέλο της και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντά 

της. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 

εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

1. επισημαίνει ότι η Ένωση έχει σκοπό να 

προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την 

ευημερία των πολιτών της· επισημαίνει 

ότι, κατά συνέπεια, πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται την 

ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους 

της, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες 

και το κοινωνικό μοντέλο της και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντά 

της· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ δεν αποτελεί 

μεν στρατιωτική συμμαχία, δεν μπορεί 

όμως να αγνοήσει τον αμυντικό της 

πυλώνα. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες προκλήσεις και απειλές, και 

να είναι έτοιμη να αναλαμβάνει άμεσα 

δράση για να αντιμετωπίζει τις 

απρόβλεπτες κρίσεις και απειλές, καθώς 

και την ικανότητά της να ανακάμπτει από 

διάφορα είδη επιθέσεων, και να 

διαφυλάττει την ασφάλεια του εφοδιασμού 

της σε ενέργεια και πρώτες ύλες· 

Or. en 
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Τροπολογία  77 

Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται την 

ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους 

της, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες 

και το κοινωνικό μοντέλο της και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντά 

της. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 

εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται την 

ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους 

της, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες 

και το κοινωνικό μοντέλο της, όπως η 

δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο 

σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
και διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη 

συμφέροντά της εν προκειμένω. Η ΕΕ 

πρέπει επομένως να εξασφαλίσει τόσο την 

εσωτερική όσο και την εξωτερική 

ανθεκτικότητά της, την ικανότητά της να 

αναμένει, να προλαμβάνει και να επιλύει 

τις προβλέψιμες απειλές, και να είναι 

έτοιμη να αναλαμβάνει άμεσα δράση για 

να αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 

εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  78 

Charles Tannock 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται την 

ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους 

1. επισημαίνει ότι ένας από τους στόχους 

της ΕΕ είναι να εγγυάται την ασφάλεια των 

πολιτών και του εδάφους της, 
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της, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες 

και το κοινωνικό μοντέλο της και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντά 

της. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 

εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες και 

το κοινωνικό μοντέλο της και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντά 

της. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 

εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  79 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται την 

ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους 

της, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες 

και το κοινωνικό μοντέλο της και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντά 

της. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 

εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

1. επισημαίνει ότι ένας από τους 

πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ πρέπει να 

είναι να εγγυάται την ασφάλεια των 

πολιτών και του εδάφους της, 

διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες και 

το κοινωνικό μοντέλο της και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντά 

της. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την προστασία των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου σε 

παγκόσμιο επίπεδο και την ασφάλεια του 
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εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

Or. it 

 

Τροπολογία  80 

Boris Zala 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται την 

ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους 

της, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες 

και το κοινωνικό μοντέλο της και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη συμφέροντά 

της. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 

εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται την 

ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους 

της, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες 

και διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη 

συμφέροντά της. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη 

πρέπει επομένως να εξασφαλίζουν την 

ανθεκτικότητα των δημοκρατικών 

θεσμών και των θεμελιωδών αξιών· 

πιστεύει ότι χρειάζονται νέα κοινά 

θεσμικά όργανα για να εξουδετερώσουν 

τις ολοένα αυξανόμενες εσωτερικές και 

εξωτερικές απειλές, τα οποία θα 

διαθέτουν επαρκείς πόρους και την 

ικανότητα να αναμένουν, να 

προλαμβάνουν και να επιλύουν τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμα 

να αναλαμβάνουν άμεσα κοινή δράση για 

να αντιμετωπίζουν τις απρόβλεπτες 

απειλές, καθώς και την ικανότητα να 

ανακάμπτουν από διάφορα είδη 

επιθέσεων, και να διαφυλάττουν την 

ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ σε 

ενέργεια και πρώτες ύλες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  81 

Knut Fleckenstein 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της ΕΕ πρέπει να είναι να εγγυάται την 

ασφάλεια των πολιτών και του εδάφους 

της, διαφυλάσσοντας παράλληλα τις αξίες 

και το κοινωνικό μοντέλο της και 

διασφαλίζοντας τα θεμελιώδη 

συμφέροντά της. Η ΕΕ πρέπει επομένως 

να εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο 

και την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 

εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

1. επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφαλείας της ΕΕ πρέπει να είναι να 

διατηρεί την ασφάλεια και την ευημερία 

όλων των πολιτών που διαμένουν στην ΕΕ 

και του εδάφους της, διαφυλάσσοντας 

παράλληλα τις αξίες και το κοινωνικό 

μοντέλο της. Η ΕΕ πρέπει επομένως να 

εξασφαλίσει τόσο την εσωτερική όσο και 

την εξωτερική ανθεκτικότητά της, την 

ικανότητά της να αναμένει, να 

προλαμβάνει και να επιλύει τις 

προβλέψιμες απειλές, και να είναι έτοιμη 

να αναλαμβάνει άμεσα δράση για να 

αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες απειλές, 

καθώς και την ικανότητά της να 

ανακάμπτει από διάφορα είδη επιθέσεων, 

και να διαφυλάττει την ασφάλεια του 

εφοδιασμού της σε ενέργεια και πρώτες 

ύλες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  82 

Vincent Peillon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. πιστεύει ότι για να αντεπεξέλθει η ΕΕ 

σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο 

περιβάλλον, η στρατηγική της πρέπει να 

επικεντρωθεί: 

 α. στον εντοπισμό και στην ιεράρχηση 

των απειλών και των προκλήσεων· 

 β. στον καθορισμό των απαντήσεων που 

πρέπει να δοθούν· 

 γ. στον προσδιορισμό των πόρων που 

πρέπει να διατεθούν· 
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Or. fr 

 

Τροπολογία  83 

Andrejs Mamikins 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. επισημαίνει ότι ο βασικός κίνδυνος 

για το μέλλον της ΕΕ είναι η έλλειψη 

ενότητας, η έλλειψη αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών 

της ΕΕ, η απρόβλεπτη και ανεύθυνη 

συμπεριφορά των πολιτικών ηγετών των 

κρατών μελών της ΕΕ και η έλλειψη 

κοινών στόχων και φιλοδοξιών. Οι 

παράγοντες αυτοί μειώνουν δραματικά 

την επιρροή και την αποτελεσματικότητα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μειώνουν 

επίσης την ικανότητά της να 

ανταποκρίνεται στις εξωτερικές και 

εσωτερικές προκλήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  84 

Cristian Dan Preda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να 

χαράξει μια κοινή εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφαλείας βάσει των αρχών της 

δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της 

καθολικότητας και του αδιαιρέτου των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

θεμελιωδών ελευθεριών και καλεί την ΕΕ 

και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 

προσπάθειές τους ώστε να θέσουν, με 

αποτελεσματικό τρόπο, τις εν λόγω αξίες 
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στον πυρήνα των σχέσεών τους με τον 

υπόλοιπο κόσμο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  85 

Liisa Jaakonsaari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 

απόλυτα ολοκληρωμένης και 

συνεργατικής προσέγγισης για την 

ασφάλεια· καλεί εν προκειμένω την ΕΕ να 

εργαστεί για την ενίσχυση του ΟΑΣΕ και 

την αναζωογόνηση του ρόλου του ΟΑΣΕ, 

προκειμένου να αξιοποιήσει καλύτερα 

όλα τα μέσα και τις πολιτικές του ΟΑΣΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  86 

Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. δηλώνει ότι το βασικό στρατηγικό 

συμφέρον της Ένωσης είναι μια ειρηνική 

πολυμερής παγκόσμια τάξη βασισμένη 

στο κράτος δικαίου, στον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 

δημοκρατίας· αναγνωρίζει με μεγάλη 

ανησυχία ότι οι εν λόγω κανόνες και αξίες 

δέχονται αυξημένες πιέσεις σε έναν 

ολοένα ασταθέστερο κόσμο που 

χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες 

ανισότητες, αύξηση της συγκέντρωσης 

του πλούτου, των πόρων και της 
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εξουσίας, και αποδυνάμωση της 

ικανότητας του κράτους να ρυθμίζει και 

να προστατεύει τον λαό του· 

Or. en 

 

Τροπολογία  87 

Gunnar Hökmark 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. υπογραμμίζει ότι τα σύνορα κάθε 

κράτους μέλους αποτελούν σύνορα της 

Ένωσης και πρέπει να υπερασπίζονται 

ως σύνορα της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  88 

Boris Zala 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. υπενθυμίζει ότι τα αυξημένα επίπεδα 

εσωτερικών και εξωτερικών απειλών για 

την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της 

τρομοκρατίας και των πολέμων 

υβριδικού χαρακτήρα, απαιτούν ενίσχυση 

της συνεργασίας και της ολοκλήρωσης 

στον τομέα της συλλογής πληροφοριών, 

επίγνωση της κατάστασης και 

επιμερισμένη ανάλυση· υπογραμμίζει την 

ανάγκη αύξησης της συνοχής και της 

θεσμικής εδραίωσης των ικανοτήτων 

παραγωγής πληροφοριών στη διάθεση 

της ΕΕ και των κρατών μελών, με στόχο 

τη σύσταση μιας ολοκληρωμένης 

υπηρεσίας πληροφοριών της ΕΕ· πιστεύει 

επίσης ότι απαιτείται μεγαλύτερη 
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συνεργασία και συγκέντρωση πόρων για 

την καταπολέμηση του διασυνοριακού 

εγκλήματος, προκειμένου να υλοποιηθεί 

το όραμα ενός κοινού ευρωπαϊκού 

γραφείου ερευνών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  89 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. πιστεύει ότι η χωρίς αποκλεισμούς, 

πολυμερής διπλωματία υπό την ηγεσία 

της Αντιπροέδρου της 

Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου συνιστά 

εργαλείο ζωτικής σημασίας για την 

επίλυση των συγκρούσεων στην περιοχή· 

πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν 

οι δεσμοί και οι συνέργειες μεταξύ 

διπλωματίας και εσωτερικών υποθέσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  90 

Andrejs Mamikins 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1β. σημειώνει ότι το ιδεολογικό κενό είναι 

πολύ επικίνδυνο για τη μελλοντική 

ανάπτυξη της ΕΕ. Οι εθνικιστές, οι 

ριζοσπάστες και οι ξενοφοβικοί 

προσπαθούν να καλύψουν αυτό το κενό 

με το αρνητικό τους περιεχόμενο. 

Μερίδιο της κοινωνίας της ΕΕ δεν είναι 

αλώβητο στη συναισθηματική ρητορική 

τους. Μπορεί να καταστρέψει την ΕΕ 
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ταχύτερα από κάθε εξωτερικό εικονικό 

εχθρό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  91 

Cristian Dan Preda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1β. υπενθυμίζει ότι η διατλαντική 

εταιρική σχέση, που βασίζεται σε 

ισχυρούς πολιτικούς, πολιτιστικούς, 

οικονομικούς και ιστορικούς δεσμούς, σε 

κοινές αξίες όπως η ελευθερία, η 

δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και το κράτος δικαίου, και σε κοινούς 

στόχους, παραμένει ακρογωνιαίος λίθος 

της ασφάλειάς μας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  92 

Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1β. σημειώνει ότι η Ένωση και τα 

περισσότερα κράτη μέλη αύξησαν 

πρόσφατα τις προσπάθειές τους για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας· 

πιστεύει ότι η προσέγγιση της Ένωσης 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

θα πρέπει να καθοδηγείται πρωτίστως 

από μια προσέγγιση ποινικής δικαιοσύνης 

που βασίζεται σε εντατική συνεργασία 

μεταξύ της αστυνομίας, της δικαιοσύνης 

και των υπηρεσιών πληροφοριών της 
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Ευρώπης· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο, 

την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ 

να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα 

πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

στις αρχές λογοδοσίας και διαφάνειας 

κατά τη συνεργασία με τρίτες χώρες στον 

τομέα της καταπολέμησης της 

τρομοκρατίας και να αποτρέψουν την 

όποια υποβάθμιση των προτύπων 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  93 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1β. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

καταστεί εποικοδομητικός και εύρωστος 

παγκόσμιος παράγοντας με περιφερειακή 

εστίαση και να συμβάλει στη θέσπιση 

αποτελεσματικότερης πολυμερούς 

παγκόσμιας διακυβέρνησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  94 

Andrejs Mamikins 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1γ. σημειώνει ότι η ΕΕ έχει την επιλογή 

είτε να επισπεύσει τις διαδικασίες 

ολοκλήρωσης ριζικά ή να επιστρέψει στο 

παρελθόν – σε μια διαιρεμένη και 

αδύναμη Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν να 

παραμείνει η ΕΕ για μεγάλο χρονικό 

διάστημα σε ενδιάμεση θέση. Κάθε βήμα 
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ολοκλήρωσης απαιτεί περαιτέρω αλλαγές, 

ειδάλλως θα δημιουργήσει επικίνδυνες 

αναπτυξιακές δυσαναλογίες. Τα φωτεινά 

παραδείγματα των εν λόγω δυσαναλογιών 

είναι τα προβλήματα που παρατηρούνται 

στη ζώνη του ευρώ και η τρέχουσα 

προσφυγική κρίση στην Ευρώπη. 

Οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να 

αποβεί μοιραία για το μέλλον της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  95 

Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1γ. πιστεύει ότι είναι καίριας σημασίας να 

αναγνωριστεί ότι και τα 28 κράτη μέλη 

της ΕΕ μοιράζονται πραγματικό κοινό 

συμφέρον όσον αφορά την εξωτερική 

πολιτική, σε κάθε περιοχή του κόσμου και 

σε κάθε σχετικό τομέα πολιτικής· τονίζει, 

ωστόσο, ότι εάν καταστούν ορατά τα εν 

λόγω κοινά συμφέροντα, θα ενισχυθεί 

σημαντικά η ΕΕ ως παράγοντας 

εξωτερικών υποθέσεων· καλεί την Ύπατη 

Εκπρόσωπο να αναθέσει στην ΕΥΕΔ τη 

χαρτογράφηση των εν λόγω ειδικών 

συμφερόντων και να συμβάλει στον 

καθορισμό στρατηγικών και 

επιχειρησιακών στόχων που μπορούν να 

οδηγήσουν απευθείας σε συγκεκριμένα 

αποτελέσματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  96 

Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1δ. υπογραμμίζει ότι η παγκόσμια 

στρατηγική θα πρέπει να αντιμετωπίζει 

ρητώς τις επείγουσες και άμεσες απειλές 

κατά της διαδικασίας της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης· θεωρεί στο πλαίσιο αυτό 

ότι οι εν λόγω απειλές χαρακτηρίζονται 

από αλληλένδετα εσωτερικά και 

εξωτερικά στοιχεία· πιστεύει ότι είναι 

καίριας σημασίας να απευθύνεται η 

στρατηγική αμεσότερα σε όσους θεωρούν 

τον εαυτό τους χαμένο στο πλαίσιο μιας 

ολοένα στενότερης Ένωσης σε έναν 

παγκοσμιοποιημένο κόσμο, καθώς και να 

ενισχυθούν οι κοινωνικές συμβάσεις που 

αποδίδουν και η εύρωστη 

αντιπροσωπευτική δημοκρατία προς 

όφελος της διασφάλισης της ασφάλειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  97 

Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1ε. εμμένει στο γεγονός ότι το ζήτημα της 

κλιματικής αλλαγής αντιπροσωπεύει τη 

μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια 

ασφάλεια και πρέπει να αντιμετωπιστεί 

επειγόντως· τονίζει ότι τα συμβάντα αυτά 

αντιπροσωπεύουν επίσης επιδείνωση των 

απειλών για τη διεθνή ειρήνη και την 

ανθρώπινη ασφάλεια· επισημαίνει ότι η 

ΕΕ θα πρέπει να λάβει υπόψη τις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη 

διεθνή ασφάλεια· 

Or. en 
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Τροπολογία  98 

Sabine Lösing 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη 

μέλη, ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι 

αφορά τις αμυντικές δυνατότητες και 

ικανότητές τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη 

συμπληρωματικότητα με το NATO· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  99 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 
λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι 

αφορά τις αμυντικές δυνατότητες και 

ικανότητές τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

2. θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική της 

ΕΕ και των κρατών μελών της πρέπει να 

βασίζεται λιγότερο στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη 

μέλη, ως εκ τούτου, να αναπτύξουν την 

εξωτερική τους πολιτική με αυτόνομο 

τρόπο τόσο ως προς την προώθηση των 

εμπορικών τους συμφερόντων όσο και σε 

σχέση με το πλαίσιο ασφάλειας και 

άμυνας· 
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κινδύνων, σε πλήρη 

συμπληρωματικότητα με το NATO· 

Or. it 

 

Τροπολογία  100 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι αφορά 

τις αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη 

συμπληρωματικότητα με το NATO· 

2. τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 

πρέπει να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη 

για τη συλλογική τους ασφάλεια και 

άμυνα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους 

πολίτες, το έδαφός τους, τα συμφέροντα 

και τις αξίες τους. Ζητεί από την ΕΕ και 

τα κράτη μέλη, ως εκ τούτου, να εντείνουν 

τη στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι 

αφορά τις αμυντικές δυνατότητες και 

ικανότητές τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, καθώς και τις απειλές και τους 

κινδύνους υβριδικού χαρακτήρα· 

σημειώνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 

πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ΚΠΑΑ 

για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις 

στον τομέα της συλλογικής ασφάλειας 

που έρχονται από διάφορες κατευθύνσεις, 

να συγχωνεύσουν τους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς προβληματισμούς που 

θέτουν οι εν λόγω απειλές και κίνδυνοι 

και να ενσωματώσουν μια πολιτική-

στρατιωτική προσέγγιση στο πλαίσιο της 

συλλογικής ετοιμότητας και 

ανταπόκρισης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  101 

Marietje Schaake 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι αφορά 

τις αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

2. σημειώνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 

της πρέπει να αποτελούν αυτοτελή 

παγκόσμιο παράγοντα και εγγυητή της 

ασφάλειας, χωρίς να πρέπει να βασίζονται 

στις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας 

παράλληλα ότι η διατλαντική συμμαχία 

πρέπει να παραμείνει βασικός πυλώνας 

του βασισμένου σε κανόνες παγκόσμιου 

συστήματος βάσει του σεβασμού των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

ελευθεριών. Ζητεί από την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη, ως εκ τούτου, να βελτιώσουν 

τη στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι 

αφορά τις αμυντικές δυνατότητες και 

ικανότητές τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

Or. en 

 

Τροπολογία  102 

Urmas Paet 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι αφορά 

τις αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να αναλάβουν 

μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την 

ασφάλεια και την εδαφική άμυνά τους. 

Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, ως εκ 

τούτου, να βελτιώσουν τη στρατηγική 

αυτονομία τους σε ό, τι αφορά τις 

αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 
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κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

με το NATO· 

Or. et 

 

Τροπολογία  103 

Mark Demesmaeker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 
αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι αφορά 

τις αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να αναλάβουν 

μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την 

ασφάλεια και την εδαφική άμυνά τους. 

Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, ως εκ 

τούτου, να βελτιώσουν τη στρατηγική 

αυτονομία τους σε ό, τι αφορά τις 

αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  104 

Charles Tannock 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να αναλάβουν 

μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την 

ασφάλεια και την εδαφική άμυνά τους. 

Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, ως εκ 

τούτου, να βελτιώσουν τη στρατηγική 
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ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι αφορά 

τις αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

αυτονομία τους σε ό, τι αφορά τις 

αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO και σε συμμόρφωση με το 

άρθρο 42 παράγραφος 2 της ΣΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  105 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι αφορά 

τις αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να είναι πιο 

ενωμένα και προετοιμασμένα να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους, συνεχίζοντας τη συνεργασία με 

διεθνείς εταίρους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. 

Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, ως εκ 

τούτου, να βελτιώσουν τη στρατηγική 

αυτονομία τους σε ό, τι αφορά τις 

αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

Or. en 

 

Τροπολογία  106 

Cristian Dan Preda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι αφορά 

τις αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να αναλάβουν 

μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την 

ασφάλεια και την εδαφική άμυνά τους 

εστιάζοντας σε προληπτική δράση και 

ταχεία απόκριση. Ζητεί από την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη, ως εκ τούτου, να βελτιώσουν 

τη στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι 

αφορά τις αμυντικές δυνατότητες και 

ικανότητές τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

Or. en 

 

Τροπολογία  107 

Louis Michel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και 

νααναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι αφορά 

τις αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να αναλάβουν 

μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την 

ασφάλεια και την εδαφική άμυνά τους. 

Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, ως εκ 

τούτου, να βελτιώσουν τη στρατηγική 

αυτονομία τους σε ό, τι αφορά τις 

αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

Or. fr 
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Τροπολογία  108 

Francisco José Millán Mon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι αφορά 

τις αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

2. πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες 

είναι o βασικός στρατηγικός εταίρος της 

ΕΕ, και ακόμη περισσότερο στο τρέχον 

γεωπολιτικό πλαίσιο· σημειώνει, ωστόσο, 

ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 

θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο 

μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια και την 

εδαφική άμυνά τους. Ζητεί από την ΕΕ και 

τα κράτη μέλη, ως εκ τούτου, να 

βελτιώσουν τη στρατηγική αυτονομία τους 

σε ό, τι αφορά τις αμυντικές δυνατότητες 

και ικανότητές τους, ώστε να είναι έτοιμα 

να αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

Or. en 

 

Τροπολογία  109 

James Carver 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη 

μέλη, ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι αφορά 

τις αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από τα κράτη μέλη, ως εκ 

τούτου, να βελτιώσουν τη στρατηγική 

αυτονομία τους σε ό, τι αφορά τις 

αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 
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κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

Or. en 

 

Τροπολογία  110 

Vincent Peillon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι αφορά 

τις αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

2. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ 

αποτελούν τον ανατολικό πυλώνα του 

ΝΑΤΟ· σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και 

τα κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι αφορά 

τις αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ή σε 

πλήρη συμπληρωματικότητα με εκείνο· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  111 

Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 
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για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι 

αφορά τις αμυντικές δυνατότητες και 

ικανότητές τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

ως εκ τούτου, να βελτιώσουν την 

ικανότητά τους να αναλαμβάνουν δράση, 

ώστε να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν το 

ευρύ φάσμα στρατιωτικών και μη απειλών 

και κινδύνων, σε πλήρη 

συμπληρωματικότητα με το NATO· 

Or. en 

 

Τροπολογία  112 

Michael Gahler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι αφορά 

τις αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους, ιδίως στη γειτονία της Ευρώπης· 

ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, ως εκ 

τούτου, να βελτιώσουν τη στρατηγική 

αυτονομία τους σε ό, τι αφορά τις 

αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· καλεί την Επιτροπή να 

διευκρινίσει στο ανακοινωθέν σχέδιο 

δράσης της ΕΕ για την άμυνα 

(COM(2015)610 final) πώς οι 

προβλεπόμενες δράσεις της ΕΕ θα 

απαντήσουν στην τρίτη στρατηγική 

αντιστάθμισης των ΗΠΑ και στην 

πρωτοβουλία των ΗΠΑ για την 

καινοτομία στον τομέα της άμυνας· 

Or. en 
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Τροπολογία  113 

Liisa Jaakonsaari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι αφορά 

τις αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους· αντιλαμβάνεται ότι απαιτείται μια 

ανανεωμένη δέσμευση και συγκεκριμένες 

προσπάθειες ώστε να παρασχεθεί 

πολιτική ώθηση στην έννοια της κοινής 

ασφάλειας επί τη βάσει του ΟΑΣΕ· ζητεί 

από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 

συνδεθούν με τέτοιες θετικές 

πρωτοβουλίες που επιδιώκουν την 

προώθηση του διαλόγου σχετικά με την 

ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια στο 

πλαίσιο του ΟΑΣΕ. Ζητεί από την ΕΕ και 

τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι αφορά 

τις αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO, τηρώντας τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες· 

σημειώνει ότι οι μάχιμες μονάδες της ΕΕ 

άγγιξαν την πλήρη λειτουργική ικανότητά 

τους το 2007 και ζητεί την ενίσχυση της 

ικανότητας της ΕΕ να αναπτύσσει 

αποτελεσματικά και γρήγορα δυνάμεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  114 

Γεώργιος Επιτήδειος 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι αφορά 

τις αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της δε θα πρέπει να βασίζονται 

στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

ως εκ τούτου, να εξασφαλίσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι αφορά 

τις αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη πάντα σε συνεργασία 

με το NATO· 

Or. el 

 

Τροπολογία  115 

Gunnar Hökmark 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι αφορά 

τις αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι αφορά 

τις αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των 

πληροφοριακών πολέμων και των 

πολέμων υβριδικού χαρακτήρα, σε πλήρη 

συμπληρωματικότητα με το NATO· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  116 

Boris Zala 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι αφορά 

τις αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη 

συμπληρωματικότητα με το NATO· 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες για την 

παροχή ασφάλειας και να αναλάβουν 

μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την 

ασφάλεια και την εδαφική άμυνά τους, 

καθώς και για τη διαχείριση των κρίσεων 

ασφαλείας στη γειτονία τους. Ζητεί από 

την ΕΕ και τα κράτη μέλη, ως εκ τούτου, 

να βελτιώσουν τη στρατηγική αυτονομία 

τους σε ό, τι αφορά τις αμυντικές 

δυνατότητες και ικανότητές τους, ώστε να 

είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν το ευρύ 

φάσμα στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  117 

Paavo Väyrynen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι αφορά 

τις αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι αφορά 

τις αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 
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τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη 

συμπληρωματικότητα με το NATO· 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  118 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους. Ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, 

ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τη 

στρατηγική αυτονομία τους σε ό, τι αφορά 

τις αμυντικές δυνατότητες και ικανότητές 

τους, ώστε να είναι έτοιμα να 

αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

2. σημειώνει ότι στο μέλλον η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της θα πρέπει να βασίζονται 

λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να 

αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης 

για την ασφάλεια και την εδαφική άμυνά 

τους, διατηρώντας την προτιμώμενη 

συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο 

πλαίσιο των διαφόρων θεσμικών 

πλαισίων ως πυρήνα όλων των 

προβληματισμών. Ζητεί από την ΕΕ και 

τα κράτη μέλη, ως εκ τούτου, να 

βελτιώσουν τη στρατηγική αυτονομία τους 

σε ό, τι αφορά τις αμυντικές δυνατότητες 

και ικανότητές τους, ώστε να είναι έτοιμα 

να αντιμετωπίσουν το ευρύ φάσμα 

στρατιωτικών και μη απειλών και 

κινδύνων, σε πλήρη συμπληρωματικότητα 

με το NATO· 

Or. en 

 

Τροπολογία  119 

Liisa Jaakonsaari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. σημειώνει ότι η έκθεση της 

Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο 

περιβάλλον προβλέπει ότι οι 

ανθρωπιστικές κρίσεις θα καταστούν η 

νέα τάξη πραγμάτων· σημειώνει ότι η ΕΕ 

πρέπει να προετοιμαστεί ώστε να 

ανταποκριθεί σε αυτήν τη νέα 

κατάσταση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  120 

Gunnar Hökmark 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον 

κόσμο, ότι, μαζί με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, αντιστοιχεί στο 40πλάσιο 

περίπου της οικονομίας της Ρωσίας· 

επισημαίνει το γεγονός ότι η ΕΕ, μαζί με 

τους συμμάχους της, βρίσκεται στη 

μοναδική θέση να εναντιωθεί σε 

πολιτικές και δράσεις που αποσκοπούν 

στην υπονόμευση, στην 

αποσταθεροποίηση ή απειλή των 

ευρωπαϊκών χωρών μέσω της 

ενεργειακής πολιτικής, οικονομικών 

αποκλεισμών και πιέσεων ήπιας δύναμης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  121 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη 

μέλη πρέπει να αξιολογήσουν επειγόντως 

ποιες κρίσιμες υποδομές, αλυσίδες και 

στρατηγικές βιομηχανίες και υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 

συστημάτων των εθνικών διοικήσεων, 

έχουν αφεθεί στον έλεγχο ξένων 

οντοτήτων και δυνάμεων κατά τρόπο που 

μπορεί να διακυβεύσει τη στρατηγική 

αυτονομία της Ευρώπης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  122 

Gunnar Hökmark 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2β. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή 

συνεργασία αποσκοπεί στο ελεύθερο 

εμπόριο, στα ανοικτά σύνορα και στο 

κράτος δικαίου, το οποίο εξ ορισμού δεν 

απειλεί κανέναν, αλλά δημιουργεί 

ευκαιρίες για ολόκληρη την Ευρώπη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  123 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2β. πιστεύει ότι είναι στρατηγικής 

σημασίας για την άμυνα της Ένωσης να 

διασφαλίσει την ασφάλεια εφοδιασμού 

της και τονίζει τη σημασία της 
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συνάρθρωσης του έργου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ), σε 

συνδυασμό με την εφαρμογή από τα 

κράτη μέλη της δέσμης οδηγιών του 2009 

για την άμυνα στον τομέα των δημόσιων 

συμβάσεων αμυντικού εξοπλισμού· 

επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει 

να επενδύσουν σε πρωτοβουλίες 

συγκέντρωσης και κοινής χρήσης 

ικανοτήτων προκειμένου να 

διασφαλίσουν ότι είναι πράγματι 

διαθέσιμες οι απαραίτητες ικανότητες 

ασφάλειας και άμυνας, να αποφευχθούν 

οι αλληλεπικαλύψεις, να ενισχυθεί η 

διαλειτουργικότητα των συστημάτων και 

να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας, 

εξοικονομώντας πόρους και προάγοντας, 

έτσι, τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες· τονίζει 

επίσης ότι είναι επιθυμητή και 

απαραίτητη η αύξηση της συνεργασίας 

με το ΝΑΤΟ, ιδίως στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ για έξυπνη 

άμυνα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  124 

James Carver 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΕ να 

ενισχύσει τη συνεκτική και διαρθρωμένη 

συνεργασία για την έρευνα στον τομέα 

της άμυνας, τη βιομηχανική βάση και την 

άμυνα στον κυβερνοχώρο μέσω της 

συγκέντρωσης και κοινής χρήσης των 

πόρων, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικότερα οι αμυντικοί 

προϋπολογισμοί. Ο ρόλος του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας πρέπει 

να ενισχυθεί και οι πόροι του να αυξηθούν 

ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει πιο 

διαγράφεται 
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αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη 

όσον αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνατοτήτων και να αυξήσουν τις 

δαπάνες τους για τη στρατιωτική έρευνα, 

μέσω του ΕΟΑ. Επιπλέον, πρέπει να 

αναπτυχθούν πραγματικές ευρωπαϊκές 

ικανότητες στον τομέα των πληροφοριών 

και των προβλέψεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  125 

Sabine Lösing 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΕ να 

ενισχύσει τη συνεκτική και διαρθρωμένη 

συνεργασία για την έρευνα στον τομέα της 

άμυνας, τη βιομηχανική βάση και την 

άμυνα στον κυβερνοχώρο μέσω της 

συγκέντρωσης και κοινής χρήσης των 

πόρων, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικότερα οι αμυντικοί 

προϋπολογισμοί. Ο ρόλος του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας πρέπει 

να ενισχυθεί και οι πόροι του να αυξηθούν 

ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει πιο 

αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη 

όσον αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκών 
δυνατοτήτων και να αυξήσουν τις 

δαπάνες τους για τη στρατιωτική έρευνα, 

μέσω του ΕΟΑ. Επιπλέον, πρέπει να 

αναπτυχθούν πραγματικές ευρωπαϊκές 

ικανότητες στον τομέα των πληροφοριών 

και των προβλέψεων· 

3. εκφράζει την ανησυχία του για την 

αυξημένη διαρθρωμένη συνεργασία για 

την έρευνα στον τομέα της άμυνας, τη 

βιομηχανική βάση και την άμυνα στον 

κυβερνοχώρο μέσω της συγκέντρωσης και 

κοινής χρήσης των πόρων· αντιτίθεται στη 

συγχώνευση της έρευνας στρατιωτικού 

και μη στρατιωτικού χαρακτήρα· 

απορρίπτει τη χρηματοδότηση της 

έρευνας στον τομέα της άμυνας, 

αποστολών ΚΠΑΑ και στρατιωτικών 

επιχειρήσεων από τον προϋπολογισμό της 

ΕΕ· 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· σημειώνει με ανησυχία την 

πρόθεση του Συμβουλίου να αναπτύξει 

σχέδια για την εντατικοποίηση των 
δυνατοτήτων της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 

τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS), 

και απορρίπτει τη χρήση και ανάπτυξη 

οπλισμένων μη επανδρωμένων εναέριων 

οχημάτων και την παράνομη πρακτική 
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των εξωδικαστικών στοχοθετημένων 

εκτελέσεων· εκφράζει την έντονη 

αντίθεσή του ως προς τη χρηματοδότηση 

στρατιωτικής έρευνας, πολιτικής-

στρατιωτικής έρευνας ή έρευνας στον 

τομέα της ασφάλειας γενικά, και ιδίως 

την ανάπτυξη RPAS, από το πρόγραμμα 

«Ορίζων 2020» ή άλλα ταμεία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  126 

Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΕ να 

ενισχύσει τη συνεκτική και διαρθρωμένη 

συνεργασία για την έρευνα στον τομέα της 

άμυνας, τη βιομηχανική βάση και την 

άμυνα στον κυβερνοχώρο μέσω της 

συγκέντρωσης και κοινής χρήσης των 

πόρων, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικότερα οι αμυντικοί 

προϋπολογισμοί. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας πρέπει να ενισχυθεί 

και οι πόροι του να αυξηθούν ώστε να 

μπορέσει να λειτουργήσει πιο 

αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη 

όσον αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνατοτήτων και να αυξήσουν τις 

δαπάνες τους για τη στρατιωτική έρευνα, 

μέσω του ΕΟΑ. Επιπλέον, πρέπει να 

αναπτυχθούν πραγματικές ευρωπαϊκές 

ικανότητες στον τομέα των πληροφοριών 

και των προβλέψεων· 

3. παροτρύνει, κατά συνέπεια, τα κράτη 

μέλη της ΕΕ να ενισχύσουν τη συνεκτική 

και διαρθρωμένη συνεργασία για την 

έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της 

άμυνας, τις δημόσιες συμβάσεις, τη 

βιομηχανική βάση και την άμυνα στον 

κυβερνοχώρο μέσω της συγκέντρωσης και 

κοινής χρήσης των πόρων, έτσι ώστε να 

χρησιμοποιούνται αποτελεσματικότερα οι 

εθνικοί αμυντικοί προϋπολογισμοί· 

πιστεύει ότι πρέπει να αξιολογηθεί 

κριτικά ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας, καθώς ο αντίκτυπός 

του στην ανάπτυξη δυνατοτήτων και 

στην αύξηση της αποδοτικότητας των 

αμυντικών σχεδίων είναι πολύ αδύναμος 

μέχρι σήμερα· καλεί τα κράτη μέλη της 

ΕΕ να διασφαλίσουν τη διάθεση 

κατάλληλων δυνατοτήτων για την 

εκπλήρωση των αποστολών που 

περιγράφονται στο άρθρο 43 της ΣΕΕ, 

μεταξύ άλλων και για τις συναφείς 

ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ· 

επισημαίνει το χαμηλό επίπεδο 

ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 

αρμόδιων εθνικών υπηρεσιών των 

κρατών μελών της ΕΕ και ζητεί τη 
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διεξαγωγή διαλόγου σχετικά με τους 

τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας 

χωρίς να διακυβευθούν τα δικαιώματα 

προστασίας των δεδομένων και ιδιωτικής 

ζωής των πολιτών της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  127 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΕ να 

ενισχύσει τη συνεκτική και διαρθρωμένη 

συνεργασία για την έρευνα στον τομέα της 

άμυνας, τη βιομηχανική βάση και την 

άμυνα στον κυβερνοχώρο μέσω της 

συγκέντρωσης και κοινής χρήσης των 

πόρων, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικότερα οι αμυντικοί 

προϋπολογισμοί. Ο ρόλος του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας πρέπει 

να ενισχυθεί και οι πόροι του να αυξηθούν 

ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει πιο 

αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη 

όσον αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνατοτήτων και να αυξήσουν τις 

δαπάνες τους για τη στρατιωτική έρευνα, 

μέσω του ΕΟΑ. Επιπλέον, πρέπει να 

αναπτυχθούν πραγματικές ευρωπαϊκές 

ικανότητες στον τομέα των πληροφοριών 

και των προβλέψεων· 

3. παροτρύνει την ΕΕ να ενισχύσει τη 

συνεκτική και διαρθρωμένη συνεργασία 

για την Ε&Α (έρευνα και ανάπτυξη) στον 

τομέα της άμυνας, κυρίως μέσω έργων 

στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Ορίζων 2020»· ζητεί την ανάπτυξη μιας 

λειτουργικής ευρωπαϊκής βιομηχανικής 

και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της 

άμυνας (EDTIB), μεταξύ άλλων για την 

ασφάλεια και την άμυνα στον 

κυβερνοχώρο, ιδίως μέσω της 

συγκέντρωσης και κοινής χρήσης των 

πόρων και άλλων συνεργατικών σχεδίων· 

ζητεί την ενίσχυση αλλά και 

διαφανέστερη και πιο υπεύθυνη χρήση 

των προϋπολογισμών για την ασφάλεια 

και την άμυνα ως τον μοναδικό τρόπο 

διασφάλισης της αποτελεσματικότερης 

χρήσης τους για τους πολίτες· πιστεύει 

ότι πρέπει να ενισχυθεί η εντολή του ΕΟΑ 

και να αυξηθούν οι πόροι του Οργανισμού 

προκειμένου να είναι σε θέση να ενεργεί 

ως καίριος κόμβος εμπειρογνωμοσύνης 

για τα κράτη μέλη σχετικά με τη 

συλλογική τους ασφάλεια και άμυνα· 

Or. en 
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Τροπολογία  128 

Michael Gahler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΕ να 

ενισχύσει τη συνεκτική και διαρθρωμένη 

συνεργασία για την έρευνα στον τομέα της 

άμυνας, τη βιομηχανική βάση και την 

άμυνα στον κυβερνοχώρο μέσω της 

συγκέντρωσης και κοινής χρήσης των 

πόρων, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικότερα οι αμυντικοί 

προϋπολογισμοί. Ο ρόλος του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας πρέπει 

να ενισχυθεί και οι πόροι του να αυξηθούν 

ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει πιο 

αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη 

όσον αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνατοτήτων και να αυξήσουν τις 

δαπάνες τους για τη στρατιωτική έρευνα, 

μέσω του ΕΟΑ. Επιπλέον, πρέπει να 

αναπτυχθούν πραγματικές ευρωπαϊκές 

ικανότητες στον τομέα των πληροφοριών 

και των προβλέψεων· 

3. επισημαίνει τους συμπληρωματικούς 

ρόλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των 

κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) στον τομέα 

της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και 

τεχνολογικής βάσης στον τομέα της 

άμυνας (EDTIB) και της ευρωπαϊκής 

αγοράς στον τομέα της άμυνας (EDM)· 

χαιρετίζει εν προκειμένω τις φιλοδοξίες 

και τις επαναβεβαιωμένες δεσμεύσεις 

των ενδιαφερόμενων μερών κατά τη 

διάρκεια των συνεδριάσεων του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2013 και 

2015· παροτρύνει τα κράτη μέλη να 

ξεκινήσουν πάραυτα νέα μελλοντικά 

προγράμματα συνεργατικών δημόσιων 

συμβάσεων που θα οδηγήσουν στις άμεσα 

απαραίτητες νέες δυνατότητες και θα 

συμβάλουν στη στρατηγική αυτονομία 

και στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα 

της ΕΕ στον τομέα της άμυνας· Επιπλέον, 

πρέπει να αναπτυχθούν πραγματικές 

ευρωπαϊκές ικανότητες στον τομέα των 

πληροφοριών και των προβλέψεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  129 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΕ να 

ενισχύσει τη συνεκτική και διαρθρωμένη 

συνεργασία για την έρευνα στον τομέα της 

άμυνας, τη βιομηχανική βάση και την 

3. παροτρύνει, επίσης, την ΕΕ να 

ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των 

κρατών μελών για την έρευνα στον τομέα 

της άμυνας, τη βιομηχανική βάση και την 
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άμυνα στον κυβερνοχώρο μέσω της 

συγκέντρωσης και κοινής χρήσης των 

πόρων, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικότερα οι αμυντικοί 

προϋπολογισμοί. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας πρέπει να ενισχυθεί 

και οι πόροι του να αυξηθούν ώστε να 

μπορέσει να λειτουργήσει πιο 

αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον 

αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνατοτήτων και να αυξήσουν τις 

δαπάνες τους για τη στρατιωτική έρευνα, 

μέσω του ΕΟΑ. Επιπλέον, πρέπει να 

αναπτυχθούν πραγματικές ευρωπαϊκές 

ικανότητες στον τομέα των πληροφοριών 

και των προβλέψεων· 

άμυνα στον κυβερνοχώρο μέσω της 

συγκέντρωσης και κοινής χρήσης των 

πόρων, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικότερα οι αμυντικοί 

προϋπολογισμοί και να εξοικονομούνται 

οικονομικοί πόροι που θα διατίθενται 

προς το συμφέρον των πολιτών της 

Ένωσης. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας πρέπει να ενισχυθεί 

ώστε να διασφαλιστεί η παροχή επαρκούς 

στήριξης στα κράτη μέλη σε καταστάσεις 

κρίσης και η μείωση του οικονομικού 

φόρτου που βαρύνει τα εν λόγω κράτη. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν 

μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά τη 

δημιουργία ευρωπαϊκών δυνατοτήτων 

έρευνας στον τομέα της ασφάλειας, μέσω 

του ΕΟΑ. 

Or. it 

 

Τροπολογία  130 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΕ να 

ενισχύσει τη συνεκτική και διαρθρωμένη 

συνεργασία για την έρευνα στον τομέα της 

άμυνας, τη βιομηχανική βάση και την 

άμυνα στον κυβερνοχώρο μέσω της 

συγκέντρωσης και κοινής χρήσης των 

πόρων, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικότερα οι αμυντικοί 

προϋπολογισμοί. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας πρέπει να ενισχυθεί 

και οι πόροι του να αυξηθούν ώστε να 

μπορέσει να λειτουργήσει πιο 

αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον 

αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνατοτήτων και να αυξήσουν τις δαπάνες 

τους για τη στρατιωτική έρευνα, μέσω του 

ΕΟΑ. Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν 

3. παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΕ να 

ενισχύσει τη συνεκτική και διαρθρωμένη 

συνεργασία για την έρευνα στον τομέα της 

άμυνας, την τεχνολογική-βιομηχανική 

βάση και την άμυνα στον κυβερνοχώρο 

μέσω της συγκέντρωσης και κοινής χρήσης 

των πόρων, και μέσω του 

αποτελεσματικότερου συντονισμού της 

χρήσης των αμυντικών προϋπολογισμών· 

τονίζει ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας πρέπει να ενισχυθεί 

κατά πολύ και οι πόροι του να αυξηθούν 

ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει πιο 

αποτελεσματικά και ότι τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη 

όσον αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνατοτήτων και να αυξήσουν τις δαπάνες 

τους για τη στρατιωτική έρευνα, μέσω του 
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πραγματικές ευρωπαϊκές ικανότητες στον 

τομέα των πληροφοριών και των 

προβλέψεων· 

ΕΟΑ. Σημειώνει ότι υπάρχουν ήδη πολλές 

μελέτες που περιγράφουν συγκεκριμένα 

έργα και προτάσεις στα οποία απαιτείται 

περαιτέρω αποτελεσματική συνεργασία 

στον τομέα της άμυνας και θα μπορούσαν 

να αποβούν χρήσιμα και αποδοτικά, για 

παράδειγμα σε τομείς που δεν άπτονται 

άμεσα των φονικών αμυντικών μέσων, 

όπως ο εναέριος ανεφοδιασμός, οι 

μεταφορές, η υλικοτεχνική υποστήριξη 

και η συντήρηση. Επιπλέον, πρέπει να 

αναπτυχθούν πραγματικές ευρωπαϊκές 

ικανότητες στον τομέα των πληροφοριών 

και των προβλέψεων θεσπίζοντας και 

κατάλληλους μηχανισμούς εποπτείας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  131 

Arnaud Danjean 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΕ να 

ενισχύσει τη συνεκτική και διαρθρωμένη 

συνεργασία για την έρευνα στον τομέα της 

άμυνας, τη βιομηχανική βάση και την 

άμυνα στον κυβερνοχώρο μέσω της 

συγκέντρωσης και κοινής χρήσης των 

πόρων, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικότερα οι αμυντικοί 

προϋπολογισμοί. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας πρέπει να ενισχυθεί 

και οι πόροι του να αυξηθούν ώστε να 

μπορέσει να λειτουργήσει πιο 

αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον 

αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνατοτήτων και να αυξήσουν τις δαπάνες 

τους για τη στρατιωτική έρευνα, μέσω του 

ΕΟΑ. Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν 

πραγματικές ευρωπαϊκές ικανότητες στον 

τομέα των πληροφοριών και των 

3. παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΕ να 

ενισχύσει τη συνεκτική και διαρθρωμένη 

συνεργασία για την έρευνα στον τομέα της 

άμυνας, τη βιομηχανική βάση και την 

άμυνα στον κυβερνοχώρο μέσω της 

συγκέντρωσης και κοινής χρήσης των 

πόρων, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικότερα οι εθνικοί αμυντικοί 

προϋπολογισμοί. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας πρέπει, εν 

προκειμένω, να ενισχυθεί πλήρως ώστε να 

μπορέσει να λειτουργήσει πιο 

αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη και να 

αυξήσουν τις δαπάνες τους για τη 

στρατιωτική έρευνα. Επιπλέον, πρέπει να 

βελτιωθούν οι ανταλλαγές πληροφοριών 

σε ευρωπαϊκή κλίμακα, εντός των ορίων 

των εθνικών πόρων· 
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προβλέψεων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  132 

Charles Tannock 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΕ να 

ενισχύσει τη συνεκτική και διαρθρωμένη 

συνεργασία για την έρευνα στον τομέα της 

άμυνας, τη βιομηχανική βάση και την 

άμυνα στον κυβερνοχώρο μέσω της 

συγκέντρωσης και κοινής χρήσης των 

πόρων, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικότερα οι αμυντικοί 

προϋπολογισμοί. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας πρέπει να ενισχυθεί 

και οι πόροι του να αυξηθούν ώστε να 

μπορέσει να λειτουργήσει πιο 

αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη 

όσον αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνατοτήτων και να αυξήσουν τις 

δαπάνες τους για τη στρατιωτική έρευνα, 

μέσω του ΕΟΑ. Επιπλέον, πρέπει να 

αναπτυχθούν πραγματικές ευρωπαϊκές 

ικανότητες στον τομέα των πληροφοριών 

και των προβλέψεων· 

3. παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΕ να 

ενισχύσει τη συνεκτική και διαρθρωμένη 

συνεργασία για την έρευνα στον τομέα της 

άμυνας, τη βιομηχανική βάση και την 

άμυνα στον κυβερνοχώρο μέσω της 

συγκέντρωσης και κοινής χρήσης των 

πόρων, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικότερα οι αμυντικοί 

προϋπολογισμοί. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας πρέπει να ενισχυθεί 

και οι πόροι του να αυξηθούν ώστε να 

μπορέσει να λειτουργήσει πιο 

αποτελεσματικά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  133 

Liisa Jaakonsaari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΕ να 

ενισχύσει τη συνεκτική και διαρθρωμένη 

συνεργασία για την έρευνα στον τομέα της 

άμυνας, τη βιομηχανική βάση και την 

άμυνα στον κυβερνοχώρο μέσω της 

συγκέντρωσης και κοινής χρήσης των 

πόρων, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικότερα οι αμυντικοί 

προϋπολογισμοί. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας πρέπει να ενισχυθεί 

και οι πόροι του να αυξηθούν ώστε να 

μπορέσει να λειτουργήσει πιο 

αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον 

αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνατοτήτων και να αυξήσουν τις δαπάνες 

τους για τη στρατιωτική έρευνα, μέσω του 

ΕΟΑ. Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν 

πραγματικές ευρωπαϊκές ικανότητες στον 

τομέα των πληροφοριών και των 

προβλέψεων· 

3. παροτρύνει την ΕΕ να ενισχύσει τη 

συνεκτική και διαρθρωμένη συνεργασία 

για την έρευνα στον τομέα της άμυνας, τη 

βιομηχανική βάση και την άμυνα στον 

κυβερνοχώρο μέσω της συγκέντρωσης και 

κοινής χρήσης των πόρων, έτσι ώστε να 

χρησιμοποιούνται αποτελεσματικότερα οι 

αμυντικοί προϋπολογισμοί. Ωστόσο 

τονίζει, εν προκειμένω, το νομικά 

δεσμευτικό πλαίσιο της κοινής θέσης 

2008/944/ΚΕΠΠΑ για τις εξαγωγές 

όπλων· Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας πρέπει να ενισχυθεί 

και οι πόροι του να αυξηθούν ώστε να 

μπορέσει να λειτουργήσει πιο 

αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον 

αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνατοτήτων και να αυξήσουν τις δαπάνες 

τους για τη στρατιωτική έρευνα, μέσω του 

ΕΟΑ. Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν 

πραγματικές ευρωπαϊκές ικανότητες στον 

τομέα των πληροφοριών και των 

προβλέψεων, πράγμα που απαιτεί επίσης 

επαρκή κατανομή πόρων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  134 

Philippe Juvin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΕ να 

ενισχύσει τη συνεκτική και διαρθρωμένη 

συνεργασία για την έρευνα στον τομέα της 

άμυνας, τη βιομηχανική βάση και την 

άμυνα στον κυβερνοχώρο μέσω της 

συγκέντρωσης και κοινής χρήσης των 

πόρων, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικότερα οι αμυντικοί 

3. παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΕ να 

ενισχύσει τη συνεκτική και διαρθρωμένη 

συνεργασία για την έρευνα στον τομέα της 

άμυνας, τη βιομηχανική βάση και την 

άμυνα στον κυβερνοχώρο μέσω της 

συγκέντρωσης και κοινής χρήσης των 

πόρων, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικότερα οι αμυντικοί 
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προϋπολογισμοί. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας πρέπει να ενισχυθεί 

και οι πόροι του να αυξηθούν ώστε να 

μπορέσει να λειτουργήσει πιο 

αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον 

αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνατοτήτων και να αυξήσουν τις δαπάνες 

τους για τη στρατιωτική έρευνα, μέσω του 

ΕΟΑ. Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν 

πραγματικές ευρωπαϊκές ικανότητες στον 

τομέα των πληροφοριών και των 

προβλέψεων· 

προϋπολογισμοί. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας πρέπει να ενισχυθεί 

και οι πόροι του να αυξηθούν ώστε να 

μπορέσει να λειτουργήσει πιο 

αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον 

αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνατοτήτων και να αυξήσουν τις δαπάνες 

τους για τη στρατιωτική έρευνα, μέσω του 

ΕΟΑ. Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν 

πραγματικές ευρωπαϊκές ικανότητες στον 

τομέα των πληροφοριών και των 

προβλέψεων· καλεί τα κράτη μέλη να 

εντατικοποιήσουν τις ανταλλαγές 

πληροφοριών στον τομέα της 

πληροφόρησης, ιδίως μέσω της 

συστηματικής ενημέρωσης των 

ευρωπαϊκών πλατφορμών, όπως το 

σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS) ή το 

ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών 

ποινικού μητρώου (ECRIS)· να 

διασταυρώνουν τις πληροφορίες που 

συλλέγονται με σκοπό τη βελτίωση της 

πρόληψης κατά της τρομοκρατίας· να 

ενισχύσουν τη συνεργασία με την 

Ευρωπόλ· επικροτεί ως προς αυτό τη 

δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κέντρου 

καταπολέμησης της τρομοκρατίας· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  135 

Andrej Plenković 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΕ να 

ενισχύσει τη συνεκτική και διαρθρωμένη 

συνεργασία για την έρευνα στον τομέα της 

άμυνας, τη βιομηχανική βάση και την 

άμυνα στον κυβερνοχώρο μέσω της 

συγκέντρωσης και κοινής χρήσης των 

πόρων, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικότερα οι αμυντικοί 

3. παροτρύνει, κατά συνέπεια, την ΕΕ να 

ενισχύσει τη συνεκτική και διαρθρωμένη 

συνεργασία για την έρευνα στον τομέα της 

άμυνας, τη βιομηχανική βάση και την 

άμυνα στον κυβερνοχώρο μέσω της 

συγκέντρωσης και κοινής χρήσης των 

πόρων, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικότερα οι αμυντικοί 
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προϋπολογισμοί. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας πρέπει να ενισχυθεί 

και οι πόροι του να αυξηθούν ώστε να 

μπορέσει να λειτουργήσει πιο 

αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον 

αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνατοτήτων και να αυξήσουν τις δαπάνες 

τους για τη στρατιωτική έρευνα, μέσω του 

ΕΟΑ. Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν 

πραγματικές ευρωπαϊκές ικανότητες στον 

τομέα των πληροφοριών και των 

προβλέψεων· 

προϋπολογισμοί. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Άμυνας πρέπει να ενισχυθεί 

και οι πόροι του να αυξηθούν ώστε να 

μπορέσει να λειτουργήσει πιο 

αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον 

αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνατοτήτων και να αυξήσουν τις δαπάνες 

τους για τη στρατιωτική έρευνα, τόσο σε 

εθνικό επίπεδο όσο και μέσω του ΕΟΑ. 

Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν 

πραγματικές ευρωπαϊκές ικανότητες στον 

τομέα των πληροφοριών και των 

προβλέψεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  136 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. καλεί την ΑΕ/ΥΕ να επιληφθεί της 

έλλειψης σαφήνειας σχετικά με τη ρήτρα 

αμοιβαίας άμυνας που προβλέπεται στο 

άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ, και να 

καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές 

καθώς και τις λεπτομέρειες εφαρμογής 

της, ώστε τα κράτη μέλη να έχουν τη 

δυνατότητα να ανταποκριθούν 

αποτελεσματικά σε περίπτωση 

ενεργοποίησης της ρήτρας αυτής· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  137 

Arnaud Danjean 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. υποστηρίζει την αρχή ότι τα κράτη 

μέλη της ΕΕ θα πρέπει να αναλάβουν 

δέσμευση ώστε οι αμυντικές τους 

δαπάνες να φτάσουν το 2% του ΑΕΠ τους 

έως το 2024, ούτως ώστε να επιτύχουν 

υψηλότερο βαθμό αμυντικών 

ικανοτήτων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  138 

Michael Gahler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. υπενθυμίζει τη δέσμευση των κρατών 

μελών να πετύχουν τον συλλογικό στόχο 

της αξιοποίησης του 2% των αμυντικών 

δαπανών μας για τη χρηματοδότηση της 

έρευνας και καλεί τα κράτη μέλη να 

ανταποκριθούν στις εν λόγω φιλοδοξίες· 

επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για τη 

θέσπιση στο μέλλον ενός 

χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ 

προγράμματος έρευνας και τεχνολογίας 

στον τομέα της άμυνας στο πλαίσιο του 

επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου (2021-2027)· επικροτεί την 

υπογραφή της συμφωνίας ανάθεσης 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

του ΕΟΑ για τη θέσπιση ενός πιλοτικού 

σχεδίου έρευνας στον τομέα της ΚΠΑΑ 

που εγκαινιάστηκε από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο στον προϋπολογισμό του 

2015· ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και τον ΕΟΑ να βελτιώσουν τη 

μεταξύ τους συνεργασία και τη 

συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών 

όσον αφορά την ανάληψη 

προπαρασκευαστικής δράσης για τη 

διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της 
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άμυνας· χαιρετίζει την έκθεση της 

Ομάδας Προσωπικοτήτων σχετικά με την 

ανάληψη προπαρασκευαστικής δράσης 

για τη διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της 

ΚΠΑΑ με τίτλο «Ευρωπαϊκή έρευνα στον 

τομέα της άμυνας»· καλεί την ΑΕ/ΥΕ και 

την Επιτροπή να παρουσιάσουν στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα σχέδιά τους 

σχετικά με το μελλοντικό πρόγραμμα 

έρευνας και τεχνολογίας στον τομέα της 

άμυνας και να προβούν σε ανοικτό 

διάλογο με τους βουλευτές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  139 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. θεωρεί ότι πρέπει να επιτευχθεί 

μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ των 

εθνικών μυστικών υπηρεσιών των 

κρατών μελών και να αναπτυχθεί το 

κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για την 

ίδρυση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής 

υπηρεσίας πληροφοριών· σημειώνει εν 

προκειμένω τα πενιχρά αποτελέσματα σε 

σχέση με την ανταλλαγή και τον 

συντονισμό μεταξύ των μυστικών 

υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ευρωπόλ· 

εκφράζει τη λύπη του για την απουσία 

δεσμευτικής υποχρέωσης των κρατών 

μελών να διασφαλίζουν την παροχή 

σχετικών πληροφοριών στην Ευρωπόλ 

και στα άλλα κράτη μέλη· ζητεί, ως εκ 

τούτου, ενίσχυση της εντολής της 

Ευρωπόλ και ανάληψη μεγαλύτερης 

δέσμευσης εκ μέρους των κρατών μελών 

για συντονισμό των μυστικών υπηρεσιών 

τους· 

Or. it 
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Τροπολογία  140 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. πιστεύει ακράδαντα ότι είναι 

επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθούν 

πραγματικές ευρωπαϊκές ικανότητες 

παραγωγής πληροφοριών και 

προβλέψεων· σημειώνει ότι έχει 

αποδειχθεί πως δεν υπάρχει συντονισμός, 

πως παρατηρείται έλλειψη πόρων όσον 

αφορά την παραγωγή πληροφοριών από 

ανθρώπινο υλικό (κυρίως έλλειψη 

γλωσσικών δεξιοτήτων, 

εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα του 

κυβερνοχώρου και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης), και τελικά έλλειψη επαρκούς 

δημοκρατικού ελέγχου μεταξύ των 

υφιστάμενων υπηρεσιών πληροφοριών 

στο πλαίσιο των εθνικών και ενωσιακών 

συστημάτων· είναι της άποψης ότι η μη 

αποτελεσματικότητα οφείλεται κυρίως σε 

μια απαρχαιωμένη και 

αυτοκαταστροφική απροθυμία των 

κρατών μελών όσον αφορά την 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εταίρων 

στην ΕΕ· ζητεί ηγετική στάση και 

πολιτική βούληση προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ταχεία λειτουργία μίας 

ενιαίας και αποτελεσματικής δομής 

πληροφοριών και αντιμετώπισης κρίσεων 

στις Βρυξέλλες, υπό την εποπτεία της 

ΑΕ/ΥΕ, καθώς και συντονισμό με τις 

εθνικές δομές πληροφοριών, πολιτικές 

και στρατιωτικές· καλεί επιτακτικά τα 

κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις εθνικές 

δομές πληροφοριών προκειμένου να 

αποφευχθεί η εσωτερική αντιπαλότητα, 

να διευκολυνθεί ο ευρωπαϊκός 

συντονισμός και να διασφαλιστεί ο 

δημοκρατικός έλεγχος· 

Or. en 
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Τροπολογία  141 

Michael Gahler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3β. επικρίνει έντονα την Επιτροπή για το 

γεγονός ότι δεν εκπλήρωσε εγκαίρως τις 

υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2013 

σχετικά με την κατάρτιση ενός χάρτη 

πορείας για ένα ολοκληρωμένο καθεστώς 

ασφάλειας του εφοδιασμού σε ολόκληρη 

την ΕΕ, μιας Πράσινης Βίβλου για τον 

έλεγχο των βιομηχανικών δυνατοτήτων 

στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας που έχουν ευαίσθητο 

χαρακτήρα, την παρακολούθηση των 

δημόσιων συμβάσεων στον τομέα της 

άμυνας και της ασφάλειας καθώς και των 

διακυβερνητικών πωλήσεων στον τομέα 

της άμυνας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  142 

Michael Gahler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3γ. επισημαίνει την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 

αριθ. 2015/1835 της 12ης Οκτωβρίου· 

καλεί τον επικεφαλής του Οργανισμού και 

την ΑΕ/ΥΕ να ενημερώσουν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον 

τρόπο με τον οποίο η εν λόγω απόφαση 

του Συμβουλίου αντικατοπτρίζει την 

επαναλαμβανόμενη άποψη του 

Κοινοβουλίου για ενίσχυση του ΕΟΑ 

μέσω της χρηματοδότησης της 
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στελέχωσης και των λειτουργικών εξόδων 

του Οργανισμού από τον προϋπολογισμό 

της Ένωσης· επικρίνει έντονα την 

κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για 

τον αποκλεισμό της αύξησης του 

λειτουργικού προϋπολογισμού του ΕΟΑ 

για πέμπτο συναπτό έτος 

διακινδυνεύοντας την υπονόμευση των 

τρεχουσών και μελλοντικών αποστολών 

του Οργανισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  143 

James Carver 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. πιστεύει ότι κύριος στόχος θα πρέπει 

να είναι η στροφή προς τις εθελοντικές 

κοινές αμυντικές δυνάμεις και προς τη 

διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής 

πολιτικής που τελικά θα οδηγήσει στη 

δημιουργία κοινής άμυνας. Υποστηρίζει, 

ως εκ τούτου, την εκπόνηση της Λευκής 

Βίβλου για την άμυνα της ΕΕ και, με τον 

τρόπο αυτό, την επικαιροποίηση του 

Πρωταρχικού Στόχου του Ελσίνκι του 

1999· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  144 

Paavo Väyrynen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. πιστεύει ότι κύριος στόχος θα πρέπει 

να είναι η στροφή προς τις εθελοντικές 

διαγράφεται 
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κοινές αμυντικές δυνάμεις και προς τη 

διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής 

πολιτικής που τελικά θα οδηγήσει στη 

δημιουργία κοινής άμυνας. Υποστηρίζει, 

ως εκ τούτου, την εκπόνηση της Λευκής 

Βίβλου για την άμυνα της ΕΕ και, με τον 

τρόπο αυτό, την επικαιροποίηση του 

Πρωταρχικού Στόχου του Ελσίνκι του 

1999· 

Or. en 

 

Τροπολογία  145 

Sabine Lösing 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. πιστεύει ότι κύριος στόχος θα πρέπει να 

είναι η στροφή προς τις εθελοντικές 

κοινές αμυντικές δυνάμεις και προς τη 

διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής 

πολιτικής που τελικά θα οδηγήσει στη 

δημιουργία κοινής άμυνας. Υποστηρίζει, 

ως εκ τούτου, την εκπόνηση της Λευκής 

Βίβλου για την άμυνα της ΕΕ και, με τον 

τρόπο αυτό, την επικαιροποίηση του 

Πρωταρχικού Στόχου του Ελσίνκι του 

1999· 

4. πιστεύει ότι αντί για τη στροφή προς 

μια εθελοντική κοινή αμυντική δύναμη 
και προς τη διαμόρφωση μιας κοινής 

αμυντικής πολιτικής που τελικά θα 

οδηγήσει στη δημιουργία κοινής άμυνας, 

κύριοι στόχοι θα πρέπει να είναι ο 

αφοπλισμός και η μη στρατιωτικού 

χαρακτήρα επίλυση συγκρούσεων· 

πιστεύει ότι η εκπόνηση της Λευκής 

Βίβλου για την άμυνα της ΕΕ και, με τον 

τρόπο αυτό, η επικαιροποίηση του 

Πρωταρχικού Στόχου του Ελσίνκι του 

1999 είναι αντιπαραγωγική υπό το πρίσμα 

των εν λόγω στόχων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  146 

Knut Fleckenstein 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. πιστεύει ότι κύριος στόχος θα πρέπει 

να είναι η στροφή προς τις εθελοντικές 

κοινές αμυντικές δυνάμεις και προς τη 

διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής 

πολιτικής που τελικά θα οδηγήσει στη 

δημιουργία κοινής άμυνας. Υποστηρίζει, 

ως εκ τούτου, την εκπόνηση της Λευκής 

Βίβλου για την άμυνα της ΕΕ και, με τον 

τρόπο αυτό, την επικαιροποίηση του 

Πρωταρχικού Στόχου του Ελσίνκι του 

1999· 

4. Υποστηρίζει την εκπόνηση της Λευκής 

Βίβλου για την άμυνα της ΕΕ και, με τον 

τρόπο αυτό, την επικαιροποίηση του 

Πρωταρχικού Στόχου του Ελσίνκι του 

1999· 

Or. en 

 

Τροπολογία  147 

Neena Gill, Afzal Khan, Richard Howitt 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. πιστεύει ότι κύριος στόχος θα πρέπει να 

είναι η στροφή προς τις εθελοντικές κοινές 

αμυντικές δυνάμεις και προς τη 

διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής 

πολιτικής που τελικά θα οδηγήσει στη 

δημιουργία κοινής άμυνας. Υποστηρίζει, 

ως εκ τούτου, την εκπόνηση της Λευκής 

Βίβλου για την άμυνα της ΕΕ και, με τον 

τρόπο αυτό, την επικαιροποίηση του 

Πρωταρχικού Στόχου του Ελσίνκι του 

1999· 

4. πιστεύει ότι στόχος θα πρέπει να είναι η 

στροφή προς τις εθελοντικές κοινές 

αμυντικές δυνάμεις· Υποστηρίζει την 

εκπόνηση της Λευκής Βίβλου για την 

άμυνα της ΕΕ και, με τον τρόπο αυτό, την 

επικαιροποίηση του Πρωταρχικού Στόχου 

του Ελσίνκι του 1999· 

Or. en 

 

Τροπολογία  148 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 



 

AM\1087188EL.doc 91/139 PE577.080v01-00 

 EL 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. πιστεύει ότι κύριος στόχος θα πρέπει να 

είναι η στροφή προς τις εθελοντικές κοινές 

αμυντικές δυνάμεις και προς τη 

διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής 

πολιτικής που τελικά θα οδηγήσει στη 

δημιουργία κοινής άμυνας. Υποστηρίζει, 

ως εκ τούτου, την εκπόνηση της Λευκής 

Βίβλου για την άμυνα της ΕΕ και, με τον 

τρόπο αυτό, την επικαιροποίηση του 

Πρωταρχικού Στόχου του Ελσίνκι του 

1999· 

4. ζητεί τη δημιουργία ενός μόνιμου 

αρχηγείου της ΕΕ για τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων στρατιωτικής διαχείρισης 

κρίσεων, τη διασφάλιση του σχεδιασμού 

αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και 

της διαλειτουργικότητας των δυνάμεων 

και του εξοπλισμού, καθώς και για την 

εκτέλεση και τον συντονισμό 

επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· πιστεύει ότι κύριος 

στόχος θα πρέπει να είναι η στροφή της 

ΕΕ προς τις εθελοντικές κοινές αμυντικές 

δυνάμεις και προς τη διαμόρφωση μιας 

κοινής νοοτροπίας ασφάλειας και άμυνας 

που τελικά θα οδηγήσει στη δημιουργία 

κοινής δομής άμυνας· καλεί τα κράτη 

μέλη να ενισχύσουν την αμυντική 

συνεργασία σε συλλογικό, σε διμερές και 

σε περιφερειακό επίπεδο, κυρίως μέσω 

κοινής εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

ασκήσεων· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, την 

εκπόνηση της Λευκής Βίβλου για την 

άμυνα της ΕΕ και, με τον τρόπο αυτό, την 

επικαιροποίηση των Πολιτικών και των 

Στρατιωτικών Στόχων του Ελσίνκι και 

την εστίαση σε μεθόδους 

αναδιαμόρφωσης της ανάπτυξης 

δυνατοτήτων ΚΠΑΑ, στην 

εντατικοποίηση της άσκησης πίεσης από 

ομοτίμους, στην αξιολόγηση και στη 

λογοδοσία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  149 

Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. πιστεύει ότι κύριος στόχος θα πρέπει να 

είναι η στροφή προς τις εθελοντικές κοινές 

4. πιστεύει ότι κύριος στόχος θα πρέπει να 

είναι η στροφή προς μόνιμα 
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αμυντικές δυνάμεις και προς τη 

διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής 

πολιτικής που τελικά θα οδηγήσει στη 

δημιουργία κοινής άμυνας. Υποστηρίζει, 

ως εκ τούτου, την εκπόνηση της Λευκής 

Βίβλου για την άμυνα της ΕΕ και, με τον 

τρόπο αυτό, την επικαιροποίηση του 

Πρωταρχικού Στόχου του Ελσίνκι του 

1999· 

συγκεντρωμένες πολυεθνικές 

στρατιωτικές μονάδες με στόχο την 

εκπλήρωση των αποστολών του άρθρου 

43 της ΣΕΕ· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, 

την εκπόνηση της Λευκής Βίβλου για την 

άμυνα της ΕΕ, η οποία θα περιγράφει 

επακριβώς ποιες δυνατότητες 

απαιτούνται για την εκπλήρωση του 

καθήκοντος που αναφέρεται στη 

Συνθήκη της Λισαβόνας, και, με τον 

τρόπο αυτό, την επικαιροποίηση του 

Πρωταρχικού Στόχου του Ελσίνκι του 

1999· 

Or. en 

 

Τροπολογία  150 

Arnaud Danjean 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. πιστεύει ότι κύριος στόχος θα πρέπει να 

είναι η στροφή προς τις εθελοντικές 

κοινές αμυντικές δυνάμεις και προς τη 

διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής 

πολιτικής που τελικά θα οδηγήσει στη 

δημιουργία κοινής άμυνας. Υποστηρίζει, 

ως εκ τούτου, την εκπόνηση της Λευκής 

Βίβλου για την άμυνα της ΕΕ και, με τον 

τρόπο αυτό, την επικαιροποίηση του 

Πρωταρχικού Στόχου του Ελσίνκι του 

1999· 

4. πιστεύει ότι κύριος στόχος θα πρέπει να 

είναι η στροφή προς τη διαμόρφωση μιας 

κοινής αμυντικής πολιτικής. Υποστηρίζει, 

ως εκ τούτου, την εκπόνηση της Λευκής 

Βίβλου για την άμυνα της ΕΕ και, με τον 

τρόπο αυτό, την επικαιροποίηση του 

Πρωταρχικού Στόχου του Ελσίνκι του 

1999· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  151 

Michael Gahler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. πιστεύει ότι κύριος στόχος θα πρέπει 

να είναι η στροφή προς τις εθελοντικές 

κοινές αμυντικές δυνάμεις και προς τη 

διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής 

πολιτικής που τελικά θα οδηγήσει στη 

δημιουργία κοινής άμυνας. Υποστηρίζει, 

ως εκ τούτου, την εκπόνηση της Λευκής 

Βίβλου για την άμυνα της ΕΕ και, με τον 

τρόπο αυτό, την επικαιροποίηση του 

Πρωταρχικού Στόχου του Ελσίνκι του 

1999· 

4. υπενθυμίζει ότι, δεδομένων των 

αυξανόμενων προκλήσεων και απειλών 

για την ασφάλεια, καθώς και της 

απροθυμίας των κρατών μελών να 

συνεργαστούν για την αντιμετώπισή τους, 

είναι υψίστης σημασίας η ενεργοποίηση 

των συναφών διατάξεων της Συνθήκης, 

ιδίως της μόνιμης διαρθρωμένης 

συνεργασίας (PESCO)· καλεί την ΑΕ/ΥΕ 

να καταρτίσει ρεαλιστικές επιλογές για 

την επιτυχή δρομολόγηση της μόνιμης 

διαρθρωμένης συνεργασίας ως μέσου 

χρηματοδότησης της στρατιωτικής 

συνεργασίας της ΕΕ σε καιρούς ειρήνης· 

ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την ΑΕ/ΥΕ 

να θεσπίσουν τη μόνιμη διαρθρωμένη 

συνεργασία ως το πρώτο βήμα προς τη 

διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής 

πολιτικής που τελικά θα οδηγήσει στη 

δημιουργία κοινής άμυνας· επαναλαμβάνει 

την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη και 

την ΑΕ/ΥΕ να κινήσουν μια διαδικασία 

που θα οδηγήσει στην εκπόνηση, με την 

πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, μιας Λευκής Βίβλου της ΕΕ 

για την ασφάλεια και την άμυνα σε 

συνέχιση της παγκόσμιας στρατηγικής 

της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφαλείας, προκειμένου να 

ευθυγραμμιστούν οι στρατηγικές 

φιλοδοξίες της ΕΕ με τις διεργασίες 

ανάπτυξης δυνατοτήτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  152 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. πιστεύει ότι κύριος στόχος θα πρέπει να 4. πιστεύει ότι στόχος της νέας 
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είναι η στροφή προς τις εθελοντικές 

κοινές αμυντικές δυνάμεις και προς τη 

διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής 

πολιτικής που τελικά θα οδηγήσει στη 
δημιουργία κοινής άμυνας. Υποστηρίζει, 

ως εκ τούτου, την εκπόνηση της Λευκής 

Βίβλου για την άμυνα της ΕΕ και, με τον 

τρόπο αυτό, την επικαιροποίηση του 

Πρωταρχικού Στόχου του Ελσίνκι του 

1999· 

στρατηγικής για την εξωτερική πολιτική 

και πολιτική ασφαλείας της ΑΕ/ΥΕ είναι 

να παράσχει το πλαίσιο εντός του οποίου 

μπορούν να δραστηριοποιούνται 

συλλογικά τα κράτη μέλη για την 

αντιμετώπιση απειλών για την ασφάλεια 

και τη σταθερότητα στην Ένωση· 

πιστεύει επίσης ότι ο κύριος και 

απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι η 

δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ένωσης 

άμυνας με ολοκληρωμένες αμυντικές 

δυνάμεις και μιας πραγματικής και 

βιώσιμης κοινής αμυντικής πολιτικής. 

Υποστηρίζει, ως εκ τούτου, την εκπόνηση 

της Λευκής Βίβλου για την άμυνα της ΕΕ 

και, με τον τρόπο αυτό, την 

επικαιροποίηση του Πρωταρχικού Στόχου 

του Ελσίνκι του 1999· 

Or. en 

 

Τροπολογία  153 

Boris Zala 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. πιστεύει ότι κύριος στόχος θα πρέπει να 

είναι η στροφή προς τις εθελοντικές κοινές 

αμυντικές δυνάμεις και προς τη 

διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής 

πολιτικής που τελικά θα οδηγήσει στη 

δημιουργία κοινής άμυνας. Υποστηρίζει, 

ως εκ τούτου, την εκπόνηση της Λευκής 

Βίβλου για την άμυνα της ΕΕ και, με τον 

τρόπο αυτό, την επικαιροποίηση του 

Πρωταρχικού Στόχου του Ελσίνκι του 

1999· 

4. πιστεύει ότι κύριος στόχος θα πρέπει να 

είναι η στροφή προς τις εθελοντικές κοινές 

αμυντικές δυνάμεις και προς τη 

διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής 

πολιτικής που τελικά θα οδηγήσει στη 

δημιουργία κοινής άμυνας, με 

ολοκληρωμένη επιχειρησιακή εντολή και 

ευέλικτο μηχανισμό χρηματοδότησης. 

Υποστηρίζει, ως εκ τούτου, την εκπόνηση 

της Λευκής Βίβλου για την άμυνα της ΕΕ 

και, με τον τρόπο αυτό, την 

επικαιροποίηση του Πρωταρχικού Στόχου 

του Ελσίνκι του 1999·  

Or. en 
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Τροπολογία  154 

Marietje Schaake 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. πιστεύει ότι κύριος στόχος θα πρέπει να 

είναι η στροφή προς τις εθελοντικές κοινές 

αμυντικές δυνάμεις και προς τη 

διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής 

πολιτικής που τελικά θα οδηγήσει στη 

δημιουργία κοινής άμυνας. Υποστηρίζει, 

ως εκ τούτου, την εκπόνηση της Λευκής 

Βίβλου για την άμυνα της ΕΕ και, με τον 

τρόπο αυτό, την επικαιροποίηση του 

Πρωταρχικού Στόχου του Ελσίνκι του 

1999· 

4. πιστεύει ότι κύριος στόχος θα πρέπει να 

είναι η στροφή προς τις εθελοντικές κοινές 

αμυντικές δυνάμεις και προς τη 

διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής 

πολιτικής που τελικά θα οδηγήσει στη 

δημιουργία κοινής άμυνας. Υποστηρίζει, 

ως εκ τούτου, την εκπόνηση της Λευκής 

Βίβλου για την άμυνα της ΕΕ και, με τον 

τρόπο αυτό, την επικαιροποίηση του 

Πρωταρχικού Στόχου του Ελσίνκι του 

1999· σημειώνει ότι οι μάχιμες μονάδες 

της ΕΕ μπορούν να αποτελέσουν καλό 

σημείο αφετηρίας για την επίτευξη αυτού 

του στόχου, υπό την προϋπόθεση ότι 

υπάρχει η πολιτική βούληση για τη χρήση 

τους, καθώς και αποτελεσματικότερη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για την 

παράταξή τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  155 

Mark Demesmaeker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. πιστεύει ότι κύριος στόχος θα πρέπει να 

είναι η στροφή προς τις εθελοντικές κοινές 

αμυντικές δυνάμεις και προς τη 

διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής 

πολιτικής που τελικά θα οδηγήσει στη 

δημιουργία κοινής άμυνας. Υποστηρίζει, 

ως εκ τούτου, την εκπόνηση της Λευκής 

Βίβλου για την άμυνα της ΕΕ και, με τον 

τρόπο αυτό, την επικαιροποίηση του 

Πρωταρχικού Στόχου του Ελσίνκι του 

4. πιστεύει ότι κύριος στόχος θα πρέπει να 

είναι η στροφή προς τις εθελοντικές κοινές 

αμυντικές δυνάμεις και προς τη 

διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής 

πολιτικής που τελικά θα οδηγήσει στη 

δημιουργία κοινής άμυνας. Υποστηρίζει, 

ως εκ τούτου, την εκπόνηση της Λευκής 

Βίβλου για την άμυνα της ΕΕ και, με τον 

τρόπο αυτό, την επικαιροποίηση του 

Πρωταρχικού Στόχου του Ελσίνκι του 
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1999· 1999· θα ενθαρρύνει τη ρεαλιστική 

προσπάθεια για μια ευρωπαϊκή πολιτική 

άμυνας, σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ, με 

βάση δυναμικές εθνικές ένοπλες δυνάμεις 

που θα συνεργάζονται ολοένα 

περισσότερο μεταξύ τους, μεταξύ άλλων 

και στο επίπεδο της εκπαίδευσης και της 

έρευνας και ανάπτυξης· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  156 

Vincent Peillon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. πιστεύει ότι κύριος στόχος θα πρέπει να 

είναι η στροφή προς τις εθελοντικές κοινές 

αμυντικές δυνάμεις και προς τη 

διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής 

πολιτικής που τελικά θα οδηγήσει στη 

δημιουργία κοινής άμυνας. Υποστηρίζει, 

ως εκ τούτου, την εκπόνηση της Λευκής 

Βίβλου για την άμυνα της ΕΕ και, με τον 

τρόπο αυτό, την επικαιροποίηση του 

Πρωταρχικού Στόχου του Ελσίνκι του 

1999· 

4. πιστεύει ότι κύριος στόχος θα πρέπει να 

είναι η στροφή προς τις εθελοντικές κοινές 

αμυντικές δυνάμεις και προς τη 

διαμόρφωση μιας κοινής αμυντικής 

πολιτικής που τελικά θα οδηγήσει στη 

δημιουργία κοινής άμυνας. Υποστηρίζει, 

ως εκ τούτου, την εκπόνηση της Λευκής 

Βίβλου για την άμυνα της ΕΕ και, με τον 

τρόπο αυτό, την επικαιροποίηση του 

Πρωταρχικού Στόχου του Ελσίνκι του 

1999 στο πλαίσιο της στρατηγικής που θα 

παρουσιαστεί τον Ιούνιο του 2016· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  157 

Tokia Saïfi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. θεωρεί ότι η τωρινή ενεργοποίηση του 

άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης 

για την ΕΕ πρέπει να χρησιμεύσει ως 
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καταλύτης για την αποδέσμευση των 

δυνατοτήτων όλων των διατάξεων της 

Συνθήκης σχετικά με την ασφάλεια και 

την άμυνα· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  158 

Marietje Schaake 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. πιστεύει ότι μια νέα διαδικασία λήψης 

αποφάσεων σχετικά με στρατιωτικές 

αποστολές της ΕΕ, παραδείγματος χάρη 

μέσω ειδικής πλειοψηφίας, αντί για 

ομοφωνία στο Συμβούλιο, θα βελτίωνε 

την ευελιξία κινήσεων και τη δύναμη της 

ΕΕ να ανταποκρίνεται σε απειλές και 

κρίσεις, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η 

απόφαση για την παροχή ή μη δυνάμεων 

σε τέτοιου είδους αποστολές θα πρέπει να 

λαμβάνεται σε επίπεδο κρατών μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  159 

Boris Zala 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. πιστεύει ακράδαντα ότι οι 

δυνατότητες της ΚΠΑΑ θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται περισσότερο 

προορατικά και στρατηγικά, με έμφαση 

στην πρόληψη των συγκρούσεων και στη 

δημιουργία ειρήνης στην άμεση γειτονία 

της ΕΕ· υπενθυμίζει, ωστόσο, τα 

διδάγματα που αποκομίστηκαν από τις 
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πρόσφατες στρατιωτικές παρεμβάσεις, 

που υποδεικνύουν ότι κάθε απόφαση 

σχετικά με τη χρήση των στρατιωτικών 

πόρων της ΚΠΑΑ πρέπει να εντάσσεται 

σε ισχυρά πολυμερή πλαίσια και 

περιφερειακούς συνασπισμούς 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 

μετασυγκρουσιακό κενό διακυβέρνησης 

και ασφάλειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  160 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνάμεων που να συμπληρώνουν το 

ΝΑΤΟ στον τομέα της εδαφικής άμυνας 

και που να είναι σε θέση να διεξάγουν 

αυτόνομα επιχειρήσεις παρέμβασης 

πέραν των συνόρων της ΕΕ· 

διαγράφεται 

Or. it 

 

Τροπολογία  161 

Charles Tannock 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνάμεων που να συμπληρώνουν το 

ΝΑΤΟ στον τομέα της εδαφικής άμυνας 

διαγράφεται 
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και που να είναι σε θέση να διεξάγουν 

αυτόνομα επιχειρήσεις παρέμβασης 

πέραν των συνόρων της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  162 

Paavo Väyrynen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνάμεων που να συμπληρώνουν το 

ΝΑΤΟ στον τομέα της εδαφικής άμυνας 

και που να είναι σε θέση να διεξάγουν 

αυτόνομα επιχειρήσεις παρέμβασης 

πέραν των συνόρων της ΕΕ· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  163 

Sabine Lösing 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνάμεων που να συμπληρώνουν το 

ΝΑΤΟ στον τομέα της εδαφικής άμυνας 

και που να είναι σε θέση να διεξάγουν 

αυτόνομα επιχειρήσεις παρέμβασης πέραν 

των συνόρων της ΕΕ· 

5. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να ξαναγίνει 

αυστηρά μη στρατιωτικός παράγοντας· 

αντιτίθεται, συνεπώς, σε οποιαδήποτε 

ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ και 

στη δημιουργία ευρωπαϊκών δυνάμεων 

που να συμπληρώνουν το ΝΑΤΟ στον 

τομέα της εδαφικής άμυνας και που να 

είναι σε θέση να διεξάγουν αυτόνομα 

επιχειρήσεις παρέμβασης πέραν των 

συνόρων της ΕΕ· 

Or. en 
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Τροπολογία  164 

Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνάμεων που να συμπληρώνουν το 

ΝΑΤΟ στον τομέα της εδαφικής άμυνας 

και που να είναι σε θέση να διεξάγουν 

αυτόνομα επιχειρήσεις παρέμβασης 

πέραν των συνόρων της ΕΕ· 

5. επισημαίνει τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ 

στο πλαίσιο των διευθετήσεων 

«Βερολίνο+»· επαναλαμβάνει την ανάγκη 

επαναβεβαίωσης των συμπερασμάτων 

της Κολωνίας και του Ελσίνκι του 1999 

που αποσκοπούσαν στην εκκίνηση μιας 

διαδικασίας η οποία να οδηγεί σε 

μετρημένες ενωσιακές ικανότητες και 

δυνατότητες στον τομέα της διαχείρισης 

κρίσεων και της διατήρησης της ειρήνης 

σύμφωνα με τις αποστολές που 

περιγράφονται στο άρθρο 43 της ΣΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  165 

Γεώργιος Επιτήδειος 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνάμεων που να συμπληρώνουν το 

ΝΑΤΟ στον τομέα της εδαφικής άμυνας 

και που να είναι σε θέση να διεξάγουν 

αυτόνομα επιχειρήσεις παρέμβασης 

πέραν των συνόρων της ΕΕ· 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνάμεων στον τομέα της εδαφικής 

άμυνας· 

Or. el 
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Τροπολογία  166 

Boris Zala 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνάμεων που να συμπληρώνουν το 

ΝΑΤΟ στον τομέα της εδαφικής άμυνας 

και που να είναι σε θέση να διεξάγουν 

αυτόνομα επιχειρήσεις παρέμβασης πέραν 

των συνόρων της ΕΕ· 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνάμεων που να είναι σε θέση να 

διεξάγουν αυτόνομα επιχειρήσεις 

παρέμβασης πέραν των συνόρων της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  167 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνάμεων που να συμπληρώνουν το 

ΝΑΤΟ στον τομέα της εδαφικής άμυνας 

και που να είναι σε θέση να διεξάγουν 

αυτόνομα επιχειρήσεις παρέμβασης 

πέραν των συνόρων της ΕΕ· 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, η οποία θα 

πρέπει να διασφαλίζει τον συντονισμό 

μεταξύ των επιχειρήσεων των 
ευρωπαϊκών δυνάμεων και των 

παρεμβάσεων του ΝΑΤΟ στον τομέα της 

εδαφικής άμυνας· τονίζει ότι η ΚΠΑΑ δεν 

ανταγωνίζεται το ΝΑΤΟ, αλλά 

αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα 

τον μοναδικό τρόπο να ενισχυθεί ο 

ευρωπαϊκός πυλώνας του ΝΑΤΟ και να 

διασφαλιστεί ότι τα ευρωπαϊκά μέλη του 

ΝΑΤΟ ανταποκρίνονται πράγματι στις 

δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ· 

Or. en 
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Τροπολογία  168 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνάμεων που να συμπληρώνουν το 

ΝΑΤΟ στον τομέα της εδαφικής άμυνας 

και που να είναι σε θέση να διεξάγουν 

αυτόνομα επιχειρήσεις παρέμβασης πέραν 

των συνόρων της ΕΕ· 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

του ευρωπαϊκού πυλώνα στο εσωτερικό 

του ΝΑΤΟ προκειμένου, αφενός, να 

διασφαλιστεί ότι η ΕΕ αναλαμβάνει την 

ευθύνη της και, αφετέρου, ότι η ΕΕ 

μπορεί να δραστηριοποιείται μόνη της 

εφόσον απαιτείται, χωρίς να εξαρτάται 

από την υποστήριξη εταίρων ή υποδομών 

του ΝΑΤΟ· υποστηρίζει τη δημιουργία 

ευρωπαϊκών δυνάμεων που να 

συμπληρώνουν το ΝΑΤΟ στον τομέα της 

εδαφικής άμυνας και που να είναι σε θέση 

να διεξάγουν αυτόνομα επιχειρήσεις 

παρέμβασης πέραν των συνόρων της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  169 

Michael Gahler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 
δυνάμεων που να συμπληρώνουν το 

ΝΑΤΟ στον τομέα της εδαφικής άμυνας 

και που να είναι σε θέση να διεξάγουν 

αυτόνομα επιχειρήσεις παρέμβασης 

πέραν των συνόρων της ΕΕ· 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, εισηγείται 

τον συνδυασμό των μάχιμων μονάδων 

της ΕΕ και των δυνάμεων απόκρισης του 

ΝΑΤΟ προκειμένου να αυξηθεί η 

συμβατότητά τους διατηρώντας 

παράλληλα την επιχειρησιακή αυτονομία 

και των δύο μορφών· ζητεί από την 

ΑΕ/ΥΕ και το Συμβούλιο να ενημερώσουν 

το Κοινοβούλιο υπό ποιες μορφές 

μπορούν να συμβάλουν συμπληρωματικά 

με το ΝΑΤΟ, οι μάχιμες δυνάμεις της ΕΕ 

και η Ευρωπαϊκή Δύναμη Ταχείας 

Αντίδρασης στον τομέα της εδαφικής 
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άμυνας βάσει της ρήτρας αμοιβαίας 

άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ)· 

καλεί την ΑΕ/ΥΕ να παράσχει 

πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα 

της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα 

του ΝΑΤΟ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

στις 30 Μαρτίου 2015 και τους 

προσδιορισμένους τομείς συνεργασίας 

ΕΕ-ΝΑΤΟ μέσω «ενίσχυσης της 

αμοιβαίας ανθεκτικότητας», «ενίσχυσης 

της ανθεκτικότητας με τους γείτονές 

μας» και «επενδύσεων στην άμυνα»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  170 

Mark Demesmaeker 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνάμεων που να συμπληρώνουν το 

ΝΑΤΟ στον τομέα της εδαφικής άμυνας 

και που να είναι σε θέση να διεξάγουν 

αυτόνομα επιχειρήσεις παρέμβασης πέραν 

των συνόρων της ΕΕ· 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνάμεων που να συμπληρώνουν το 

ΝΑΤΟ στον τομέα της εδαφικής άμυνας 

και που να είναι σε θέση να διεξάγουν 

αυτόνομα επιχειρήσεις παρέμβασης πέραν 

των συνόρων της ΕΕ· επισημαίνει ότι η 

ΕΕ εξακολουθεί στο πλαίσιο της 

πολιτικής ασφάλειας και άμυνάς της να 

διαδραματίζει συμπληρωματικό ρόλο στο 

ΝΑΤΟ, στοιχείο που συνεπάγεται ότι η 

ίδια η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει 

μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την 

επίλυση ορισμένων κρίσεων· το ΝΑΤΟ 

εξακολουθεί να διαδραματίζει κεντρικό 

ρόλο στην πολιτική ασφάλειας και 

άμυνας των κρατών μελών, τόσο στο 

επίπεδο της αποτροπής και της 

υπεράσπισης της ευρωπαϊκής 

επικράτειας, όσο και στο επίπεδο των 

προσπαθειών που καταβάλλονται για την 

εγκαθίδρυση ειρήνης και ασφάλειας σε 
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άλλα σημεία του κόσμου· 

Or. nl 

Τροπολογία  171 

Knut Fleckenstein 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνάμεων που να συμπληρώνουν το 

ΝΑΤΟ στον τομέα της εδαφικής άμυνας 

και που να είναι σε θέση να διεξάγουν 

αυτόνομα επιχειρήσεις παρέμβασης πέραν 

των συνόρων της ΕΕ· 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνάμεων που να ενισχύουν το ΝΑΤΟ 

στον τομέα της εδαφικής άμυνας και που 

να είναι σε θέση να διεξάγουν αυτόνομα 

επιχειρήσεις παρέμβασης πέραν των 

συνόρων της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  172 

Arnaud Danjean 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνάμεων που να συμπληρώνουν το 

ΝΑΤΟ στον τομέα της εδαφικής άμυνας 

και που να είναι σε θέση να διεξάγουν 

αυτόνομα επιχειρήσεις παρέμβασης πέραν 

των συνόρων της ΕΕ· 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και ζητεί η 

ΕΕ, με τα υφιστάμενα μέσα που διαθέτει, 
να είναι σε θέση να διαδραματίσει 

κρίσιμο ρόλο στον τομέα της άμυνας και 

να διεξάγει αυτόνομα επιχειρήσεις 

παρέμβασης πέραν των συνόρων της ΕΕ· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  173 

Vincent Peillon 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνάμεων που να συμπληρώνουν το 

ΝΑΤΟ στον τομέα της εδαφικής άμυνας 

και που να είναι σε θέση να διεξάγουν 

αυτόνομα επιχειρήσεις παρέμβασης πέραν 

των συνόρων της ΕΕ· 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνάμεων που να συμπληρώνουν το 

ΝΑΤΟ στον τομέα της εδαφικής άμυνας· 

υπενθυμίζει ότι οι μάχιμες ομάδες της 

ΕΕ, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ, 
είναι σε θέση να διεξάγουν αυτόνομα 

επιχειρήσεις παρέμβασης πέραν των 

συνόρων της ΕΕ· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  174 

Cristian Dan Preda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνάμεων που να συμπληρώνουν το 

ΝΑΤΟ στον τομέα της εδαφικής άμυνας 

και που να είναι σε θέση να διεξάγουν 

αυτόνομα επιχειρήσεις παρέμβασης πέραν 

των συνόρων της ΕΕ· 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνάμεων που να συμπληρώνουν το 

ΝΑΤΟ στον τομέα της εδαφικής άμυνας 

και που να είναι σε θέση να διεξάγουν 

αυτόνομα επιχειρήσεις παρέμβασης πέραν 

των συνόρων της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι 

στρατιωτικές συνεισφορές θα πρέπει να 

βασίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης 

μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  175 

Andrej Plenković 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνάμεων που να συμπληρώνουν το 

ΝΑΤΟ στον τομέα της εδαφικής άμυνας 

και που να είναι σε θέση να διεξάγουν 

αυτόνομα επιχειρήσεις παρέμβασης πέραν 

των συνόρων της ΕΕ· 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη σημασία της εμβάθυνσης 

και διεύρυνσης στον τομέα της 

στρατηγικής επικοινωνίας, των 

πολιτικών διαβουλεύσεων, της ανάπτυξης 

δυνατοτήτων και της αντιμετώπισης 

νέων προκλήσεων ασφαλείας όπως 

απειλές υβριδικού χαρακτήρα· 
υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνάμεων που να συμπληρώνουν το 

ΝΑΤΟ στον τομέα της εδαφικής άμυνας 

και που να είναι σε θέση να διεξάγουν 

αυτόνομα επιχειρήσεις παρέμβασης πέραν 

των συνόρων της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  176 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 

της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και 

υποστηρίζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών 

δυνάμεων που να συμπληρώνουν το 

ΝΑΤΟ στον τομέα της εδαφικής άμυνας 

και που να είναι σε θέση να διεξάγουν 

αυτόνομα επιχειρήσεις παρέμβασης πέραν 

των συνόρων της ΕΕ· 

5. τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της 

συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ, και υποστηρίζει 

τη δημιουργία ευρωπαϊκών δυνάμεων που 

να συμπληρώνουν το ΝΑΤΟ στον τομέα 

της εδαφικής άμυνας και που να είναι σε 

θέση να διεξάγουν αυτόνομα επιχειρήσεις 

παρέμβασης πέραν των συνόρων της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  177 

Louis Michel, Hilde Vautmans 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. υπενθυμίζει τη σημασία της 

πολυμέρειας και της ανάγκης ενισχυμένης 

συνεργασίας με τα Ηνωμένα Έθνη, 

εφόσον οι γεωπολιτικές συνθήκες και η 

γεωπολιτική πραγματικότητα το 

επιτρέπουν, με σκοπό την ανάπτυξη μιας 

διεθνούς τάξης που θα βασίζεται στον 

σεβασμό του διεθνούς δικαίου· 

υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη 

μεταρρύθμισης του ΟΗΕ ώστε να 

αντανακλά τη σημερινή γεωπολιτική 

πραγματικότητα· θεωρεί ότι οι 

περιφερειακές οργανώσεις πρέπει να 

στηρίξουν ενεργά τα Ηνωμένα Έθνη στην 

αντιμετώπιση των τωρινών κρίσεων και 

συγκρούσεων ως απάντηση στις απειλές 

κατά της διεθνούς ασφαλείας· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  178 

Liisa Jaakonsaari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. τονίζει ότι οι έλεγχοι στις εξαγωγές 

όπλων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 

της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας της ΕΕ και πρέπει να 

διέπονται από τις αρχές που 

κατοχυρώνονται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ, 

ιδίως την προαγωγή της δημοκρατίας και 

του κράτους δικαίου και τη διαφύλαξη 

της ειρήνης, την πρόληψη των 

συγκρούσεων και την ενίσχυση της 

διεθνούς ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι έχει 

πολύ μεγάλη σημασία να διασφαλισθεί η 

συνεκτικότητα μεταξύ των εξαγωγών 

όπλων και της αξιοπιστίας της ΕΕ ως 
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υπέρμαχου για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

σε παγκόσμια κλίμακα· εκφράζει τη 

βαθιά του πεποίθηση ότι η 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή των οκτώ 

κριτηρίων της κοινής θέσης θα 

συνέβαλλε σημαντικά στην ανάπτυξη της 

παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  179 

Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. πιστεύει ότι η προάσπιση και η 

προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων συμβάλλει αποτελεσματικά 

στην πρόληψη των συγκρούσεων· είναι 

πεπεισμένο ότι η Ένωση πρέπει να 

ενισχύσει τις επιχειρησιακές της 

ικανότητες στον τομέα της πρόληψης 

συγκρούσεων μη στρατιωτικού 

χαρακτήρα· τονίζει την ανάγκη 

προώθησης και ενδυνάμωσης της 

κοινωνίας των πολιτών βάσει 

προσεγγίσεων για την πρόληψη των 

συγκρούσεων, και δη της 

διαμεσολάβησης, του διαλόγου και της 

συμφιλίωσης, προκειμένου να τερματιστεί 

ο κύκλος βίας σε πολλές ασταθείς και 

επιρρεπείς σε συγκρούσεις χώρες και 

περιφέρειες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  180 

Boris Zala 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. καλεί την ΕΕ να επιδιώξει στενότερες 

συνέργειες με τους μηχανισμούς 

διαχείρισης κρίσεων, διαμεσολάβησης σε 

περίπτωση συγκρούσεων και επίλυσης 

συγκρούσεων του ΟΗΕ, σε πλήρη 

συμμόρφωση με τον Καταστατικό Χάρτη 

των Ηνωμένων Εθνών· καλεί επίσης την 

ΕΕ να διασφαλίσει ότι η περιφερειακή 

οργάνωση θα αναλάβει μεγαλύτερη 

ευθύνη στον τομέα της συνεργατικής 

διακυβέρνησης για την ασφάλεια, καθώς 

και ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω και θα 

οριστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια ο ρόλος 

της στην αρχιτεκτονική των Ηνωμένων 

Εθνών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  181 

Hilde Vautmans, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. επισημαίνει τις συζητήσεις σχετικά με 

το σχέδιο έκθεσης σχετικά με τις 

επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - 

συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την 

Αφρικανική Ένωση (2015/2275(INI)· 

επικροτεί τη βαθύτερη συνεργασία 

μεταξύ της ΕΕ και του ΟΗΕ και της ΕΕ 

και της Αφρικανικής Ένωσης στο 

πλαίσιο των επιχειρήσεων υποστήριξης 

της ειρήνης, τονίζει ότι θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται όσο το δυνατόν 

περισσότερο στις πολυμερείς λύσεις που 

συμφωνούνται προσεγγίσεις επίλυσης των 

συγκρούσεων, με σεβασμό προς τις 

πολλαπλές διαστάσεις που πρέπει να 

καλύπτουν οι εν λόγω παρεμβάσεις στους 

τομείς της διατήρησης και επιβολής της 

ειρήνης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της 
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αντιμετώπισης των γενεσιουργών αιτιών 

της μετανάστευσης και του σεβασμού 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  182 

Liisa Jaakonsaari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5β. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 

τον αντίκτυπο των ενωσιακών εξαγωγών 

όπλων, την τεχνολογία παρακολούθησης 

και τη διπλή χρήση τεχνολογίας σε τρίτες 

χώρες επί του τοπίου ασφάλειας της ΕΕ 

και επί της αποτελεσματικότητας των 

προσπαθειών της ΕΕ στην εξωτερική 

πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της 

ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής 

πολιτικής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  183 

Liisa Jaakonsaari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5γ. καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν 

την κοινή θέση σχετικά με τις εξαγωγές 

όπλων και να παύσουν το εμπόριο όπλων 

με τρίτες χώρες που δεν πληρούν τα 

κριτήρια που παρατίθενται· 

Or. en 
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Τροπολογία  184 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. υποστηρίζει την περαιτέρω εμβάθυνση 

της αποτελεσματικής διακυβέρνησης σε 

παγκόσμιους κοινούς τομείς όπως οι 

θάλασσες, ο εναέριος χώρος, το διάστημα 

και ο κυβερνοχώρος· 

6. υποστηρίζει και διαβλέπει επείγουσα 

ανάγκη αποτελεσματικής διακυβέρνησης 

σε παγκόσμιους κοινούς τομείς όπως οι 

θάλασσες, ο εναέριος χώρος, το διάστημα 

και ο κυβερνοχώρος· πιστεύει ότι η ΕΕ 

και τα κράτη μέλη της πρέπει να 

τηρήσουν τέτοια στάση έτσι ώστε να 

επηρεάζουν τον διάλογο και να 

κατευθύνουν την ανάληψη δράσης στα 

παγκόσμια φόρουμ, όπως ο ΟΗΕ, σχετικά 

με τη διακυβέρνηση των τομέων εκείνων 

επί των οποίων διατηρεί στρατηγικά 

συμφέροντα η ΕΕ και αφορούν την 

ασφάλειά της· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει 

να κατευθύνει την παγκόσμια 

διακυβέρνηση των θαλασσών, όχι μόνο 

για λόγους συμφερόντων ασφαλείας αλλά 

και για οικονομικούς και εμπορικούς 

λόγους, όπως περιγράφονται στους 

στόχους που ορίζονται στην ευρωπαϊκή 

στρατηγική θαλάσσιας ασφάλειας· 

σημειώνει επίσης ότι είναι μεγάλη ευθύνη 

της ΕΕ και συνάμα επιτακτική ανάγκη να 

προωθηθεί η διακυβέρνηση στον 

κυβερνοχώρο σε παγκόσμιο επίπεδο, 

κυρίως υπό το πρίσμα των απειλών στον 

κυβερνοχώρο, της μαζικής 

παρακολούθησης και άλλων απειλών 

κατά των θεμελιωδών ελευθεριών και 

των στρατηγικών συμφερόντων και 

συμφερόντων ασφαλείας της Ένωσης που 

πηγάζουν είτε από την έλλειψη ρύθμισης 

είτε από κατακερματισμένη και 

υπερβολική ρύθμιση και κυριαρχία άλλων 

δυνάμεων στον κυβερνοχώρο· 

Or. en 
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Τροπολογία  185 

István Ujhelyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. υπογραμμίζει ότι τα μέτρα που 

σχετίζονται με τις πολιτικές ασφάλειας 

και άμυνας πρέπει να συμπληρώνονται 

από μεγάλη βαρύτητα στα ευρύτερα 

κοινωνικοοικονομικά, πολιτιστικά και 

περιβαλλοντικά αίτια των τωρινών 

προβλημάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  186 

Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και τα 

κράτη μέλη της ΕΕ να χρησιμοποιήσουν 

την παγκόσμια στρατηγική ως μέσω 

αποσαφήνισης και ενδυνάμωσης της 

πολιτικής γειτονίας της Ένωσης· είναι 

πεπεισμένο ότι είναι καίριας σημασίας εν 

προκειμένω να αναδημιουργηθεί η έννοια 

της αλληλεγγύης στο εσωτερικό της 

Ένωσης και να συνδεθεί με πολύ πιο 

άμεσο τρόπο με τις αποκρίσεις της σε 

Ανατολή και Νότο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  187 

Ana Gomes 

 



 

AM\1087188EL.doc 113/139 PE577.080v01-00 

 EL 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. Ενίσχυση της ευρωπαϊκής 

διπλωματίας για την πρόληψη των 

συγκρούσεων, τη στήριξη της 

δημοκρατίας και τη δημιουργία 

συμμαχιών μέσω της διαμεσολάβησης 

και του διαλόγου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  188 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. επισημαίνει ότι αυξάνεται ο ρόλος που 

διαδραματίζει η τεχνολογία στις 

κοινωνίες μας και ότι η πολιτική της ΕΕ 

πρέπει να ανταποκρίνεται στις ταχείες 

μεταβολές στον τομέα της τεχνολογικής 

ανάπτυξης· τονίζει εν προκειμένω τον 

θεμελιώδη ενδυναμωτικό ρόλο που 

μπορεί να διαδραματίσει το διαδίκτυο και 

οι τεχνολογίες στην ανάπτυξη, στον 

εκδημοκρατισμό και στη χειραφέτηση 

των πολιτών ανά τον κόσμο και 

επισημαίνει, συνεπώς, ότι είναι 

σημαντικό οι εργασίες της ΕΕ να 

προωθούν και να διαφυλάττουν το 

ελεύθερο και ανοικτό διαδίκτυο και να 

προστατεύουν τα ψηφιακά δικαιώματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  189 

Ana Gomes 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6β. τονίζει ότι, προκειμένου να επιδιωχθεί 

και να υιοθετηθεί με επιτυχία η 

παγκόσμια στρατηγική από τους πολίτες, 

τους συμμάχους και τους εταίρους μας, η 

ΕΥΕΔ πρέπει να έχει στη διάθεσή της 

εκπαιδευμένους διπλωμάτες και τους 

απαραίτητους πόρους για την ανάπτυξη 

και εφαρμογή μιας πολιτικής 

στρατηγικής επικοινωνίας για τον 

εικοστό πρώτο αιώνα καθώς και τα μέσα 

να παρέχει στρατηγική κατεύθυνση και 

ανεξαρτησία για την εφαρμογή ενός 

ολοκληρωμένου εύρους μέσων 

εξωτερικής πολιτικής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  190 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6β. τονίζει ότι ο αντίκτυπος των 

τεχνολογιών θα πρέπει επίσης να 

αντικατοπτρίζεται στην παγκόσμια 

στρατηγική καθώς και σε πρωτοβουλίες 

ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ενώ ως 

αναπόσπαστο κομμάτι της βελτίωσης 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει 

να ευθυγραμμίζεται με όλες τις πολιτικές 

και τα προγράμματα της ΕΕ, κατά 

περίπτωση, προκειμένου να προωθείται η 

προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και η προάσπιση της 

δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 

της χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και 

της ειρηνικής επίλυσης των 

συγκρούσεων· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  191 

Ana Gomes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6γ. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ έχει ήδη 

αποδείξει ότι μπορεί να είναι 

αποτελεσματική όταν όλα τα θεσμικά 

όργανα, οι πόροι και τα κράτη μέλη της 

ΕΕ τηρούν ενωμένη στάση για να 

πετύχουν σημαντικά διπλωματικά 

επιτεύγματα, όπως στη γειτονία της ΕΕ 

(π.χ. Σερβία και Κοσσυφοπέδιο, και στην 

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας), καθώς και σε ευρύτερο 

επίπεδο (συμπεριλαμβανομένης της 

υπέρβασης της πυρηνικής κρίσης με το 

Ιράν για λογαριασμό του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  192 

Ana Gomes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6δ. σημειώνει ότι, ενόψει του 

αυξανόμενου αριθμού περιφερειακών και 

διεθνών κρίσεων, η ΕΕ πρέπει να 

επενδύσει περισσότερο στην έγκαιρη 

απόκριση για την πρόληψη των 

συγκρούσεων, μέσω της διαμεσολάβησης 

και του διαλόγου, μεταξύ άλλων, 

προκειμένου να δημιουργηθεί 

ανθεκτικότητα, να ενισχυθούν οι 

εύθραυστες δημοκρατίες και να 



 

PE577.080v01-00 116/139 AM\1087188EL.doc 

EL 

αναχαιτιστεί η αυξανόμενη τάση 

ριζοσπαστικοποίησης και συγκρούσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  193 

Ana Gomes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6ε. είναι της άποψης ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει στο 

έπακρο τον ρόλο του στο πλαίσιο των 

γενικών προσπαθειών της ΕΕ για την 

πρόληψη των συγκρούσεων, 

αξιοποιώντας την εμπειρία του και 

χρησιμοποιώντας διαμεσολάβηση και 

διάλογο, διαμέσου της υποστήριξης του 

εσωκομματικού διαλόγου και της 

δημιουργίας συναίνεσης, καθώς και της 

ενίσχυσης των ικανοτήτων των 

κοινοβουλίων να αποτελούν τόπο 

ανάπτυξης μιας φιλοσοφίας ειρήνης και 

δημοκρατίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  194 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– Σταθεροποίηση της ευρύτερης 

γειτονίας της Ευρώπης 

– Συνεισφορά για την επίτευξη ειρήνης 

και την καθιέρωση κράτους δικαίου στη 

γειτονία 

Or. en 
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Τροπολογία  195 

James Carver 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. πιστεύει ότι, προκειμένου να αυξηθεί η 

ασφάλεια και η αξιοπιστία της ΕΕ ως 

παγκόσμιου παράγοντα στο πεδίο της 

εξωτερικής πολιτικής, η ΕΕ θα πρέπει να 

αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη και να 

επικεντρωθεί στην κάλυψη του κενού 

στον τομέα της ασφάλειας στις γειτονικές 

της χώρες, αλλά και στους γείτονες των 

γειτόνων της· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  196 

Louis Michel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. πιστεύει ότι, προκειμένου να αυξηθεί η 

ασφάλεια και η αξιοπιστία της ΕΕ ως 

παγκόσμιου παράγοντα στο πεδίο της 

εξωτερικής πολιτικής, η ΕΕ θα πρέπει να 

αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη και να 

επικεντρωθεί στην κάλυψη του κενού 

στον τομέα της ασφάλειας στις γειτονικές 

της χώρες, αλλά και στους γείτονες των 

γειτόνων της· 

7. πιστεύει ότι αποτελεί καθήκον της ΕΕ, 

ως παράγοντα που καλείται να 

διαδραματίσει έναν ρόλο στη διεθνή 

σκηνή, να εμπλακεί πιο ενεργά στην 

επίλυση των συγκρούσεων, μεταξύ άλλων 

μέσω του πολιτικού διαλόγου· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  197 

Marietje Schaake 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 



 

PE577.080v01-00 118/139 AM\1087188EL.doc 

EL 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. πιστεύει ότι, προκειμένου να αυξηθεί η 

ασφάλεια και η αξιοπιστία της ΕΕ ως 

παγκόσμιου παράγοντα στο πεδίο της 

εξωτερικής πολιτικής, η ΕΕ θα πρέπει να 

αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη και να 

επικεντρωθεί στην κάλυψη του κενού 

στον τομέα της ασφάλειας στις γειτονικές 

της χώρες, αλλά και στους γείτονες των 

γειτόνων της· 

7. πιστεύει ότι πρώτη προτεραιότητα της 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφαλείας της ΕΕ πρέπει να είναι να 

συμβάλλει στη δημιουργία σταθερότητας 

στην Νότια και Ανατολική Γειτονία της 

Ένωσης· επισημαίνει ότι ο 

αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός 

Μηχανισμός Γειτονίας δεν έχει 

ανταποκριθεί μέχρι στιγμής στους 

στόχους του, ιδίως όσον αφορά την αρχή 

των «αναλογικών κερδών»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  198 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. πιστεύει ότι, προκειμένου να αυξηθεί η 

ασφάλεια και η αξιοπιστία της ΕΕ ως 

παγκόσμιου παράγοντα στο πεδίο της 

εξωτερικής πολιτικής, η ΕΕ θα πρέπει να 

αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη και να 

επικεντρωθεί στην κάλυψη του κενού στον 

τομέα της ασφάλειας στις γειτονικές της 

χώρες, αλλά και στους γείτονες των 

γειτόνων της· 

7. πιστεύει ότι, προκειμένου να καταστεί η 

ΕΕ αποτελεσματικότερη και πιο 

αξιόπιστη ως παγκόσμιος παράγοντας 
στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, η ΕΕ 

θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη 

και να επικεντρωθεί στην κάλυψη του 

κενού στον τομέα της ασφάλειας στις 

γειτονικές της χώρες, αλλά και στους 

γείτονες των γειτόνων της· σημειώνει ότι 

η ασφάλεια της ΕΕ αυτή καθαυτή 

συνδέεται άμεσα με μια ευρωπαϊκή 

στρατηγική για την επίλυση των 

συγκρούσεων στη γειτονία της και για τη 

δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για 

την επίτευξη σταθερότητας και 

ευημερίας βάσει του κράτους δικαίου και 

του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, αντιμετωπίζοντας συνεπώς 

τις γενεσιουργούς αιτίες των πολέμων και 

των συγκρούσεων, των μεταναστευτικών 

ροών και της προσφυγικής κρίσης που 

σημειώνονται επί του παρόντος και έχουν 
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άμεσο αντίκτυπο στην ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  199 

Knut Fleckenstein 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. πιστεύει ότι, προκειμένου να αυξηθεί η 

ασφάλεια και η αξιοπιστία της ΕΕ ως 

παγκόσμιου παράγοντα στο πεδίο της 

εξωτερικής πολιτικής, η ΕΕ θα πρέπει να 

αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη και να 

επικεντρωθεί στην κάλυψη του κενού 

στον τομέα της ασφάλειας στις γειτονικές 

της χώρες, αλλά και στους γείτονες των 

γειτόνων της· 

7. πιστεύει ότι, προκειμένου να αυξηθεί η 

ασφάλεια και η αξιοπιστία της ΕΕ ως 

παγκόσμιου παράγοντα στο πεδίο της 

εξωτερικής πολιτικής, η ΕΕ θα πρέπει να 

αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την 

καθιέρωση, τη διατήρηση και την 

υποστήριξη της ασφάλειας, της 

σταθερότητας, του κράτους δικαίου και 

της ευημερίας στη γειτονία της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  200 

Arnaud Danjean 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. πιστεύει ότι, προκειμένου να αυξηθεί η 

ασφάλεια και η αξιοπιστία της ΕΕ ως 

παγκόσμιου παράγοντα στο πεδίο της 

εξωτερικής πολιτικής, η ΕΕ θα πρέπει να 

αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη και να 

επικεντρωθεί στην κάλυψη του κενού 

στον τομέα της ασφάλειας στις γειτονικές 

της χώρες, αλλά και στους γείτονες των 

γειτόνων της· 

7. πιστεύει ότι, προκειμένου να αυξηθεί η 

ασφάλεια και η αξιοπιστία της ΕΕ ως 

παγκόσμιου παράγοντα στο πεδίο της 

εξωτερικής πολιτικής, η ΕΕ θα πρέπει να 

αναλάβει κατά προτεραιότητα 

μεγαλύτερη ευθύνη στις κρίσεις που 

πλήττουν την άμεση γειτονία της· 

Or. fr 
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Τροπολογία  201 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. πιστεύει ότι, προκειμένου να αυξηθεί η 

ασφάλεια και η αξιοπιστία της ΕΕ ως 

παγκόσμιου παράγοντα στο πεδίο της 

εξωτερικής πολιτικής, η ΕΕ θα πρέπει να 

αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη και να 

επικεντρωθεί στην κάλυψη του κενού στον 

τομέα της ασφάλειας στις γειτονικές της 

χώρες, αλλά και στους γείτονες των 

γειτόνων της· 

7. πιστεύει ότι, προκειμένου να αυξηθεί η 

ασφάλεια και η αξιοπιστία της ΕΕ ως 

παγκόσμιου παράγοντα στο πεδίο της 

εξωτερικής πολιτικής, η ΕΕ θα πρέπει να 

αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη και να 

επικεντρωθεί στην κάλυψη του κενού στον 

τομέα της ασφάλειας στην άμεση αλλά και 

στην ευρύτερη γειτονία της· η ικανότητα 

αποκατάστασης της ειρήνης, 

υποστήριξης των περιφερειακών εταίρων 

της ΕΕ και διασφάλισης των συνόρων 

της ΕΕ αποτελεί σαφή προτεραιότητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  202 

Philippe Juvin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. πιστεύει ότι, προκειμένου να αυξηθεί η 

ασφάλεια και η αξιοπιστία της ΕΕ ως 

παγκόσμιου παράγοντα στο πεδίο της 

εξωτερικής πολιτικής, η ΕΕ θα πρέπει να 

αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη και να 

επικεντρωθεί στην κάλυψη του κενού στον 

τομέα της ασφάλειας στις γειτονικές της 

χώρες, αλλά και στους γείτονες των 

γειτόνων της· 

7. πιστεύει ότι, προκειμένου να αυξηθεί η 

ασφάλεια και η αξιοπιστία της ΕΕ ως 

παγκόσμιου παράγοντα στο πεδίο της 

εξωτερικής πολιτικής, η ΕΕ θα πρέπει να 

αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη και να 

επικεντρωθεί στην κάλυψη του κενού στον 

τομέα της ασφάλειας στις γειτονικές της 

χώρες· πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί 

μεγαλύτερη προσοχή πέρα από την άμεση 

γειτονία της Ένωσης, για να 

συνεργαστούμε με τους γείτονες των 

γειτόνων μας· 

Or. fr 
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Τροπολογία  203 

Liisa Jaakonsaari 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. πιστεύει ότι, προκειμένου να αυξηθεί η 

ασφάλεια και η αξιοπιστία της ΕΕ ως 

παγκόσμιου παράγοντα στο πεδίο της 

εξωτερικής πολιτικής, η ΕΕ θα πρέπει να 

αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη και να 

επικεντρωθεί στην κάλυψη του κενού στον 

τομέα της ασφάλειας στις γειτονικές της 

χώρες, αλλά και στους γείτονες των 

γειτόνων της· 

7. πιστεύει ότι, προκειμένου να αυξηθεί η 

ασφάλεια και η αξιοπιστία της ΕΕ ως 

παγκόσμιου παράγοντα στο πεδίο της 

εξωτερικής πολιτικής, η ΕΕ θα πρέπει να 

αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη και να 

επικεντρωθεί στην κάλυψη του κενού στον 

τομέα της ασφάλειας στις γειτονικές της 

χώρες, αλλά και στους γείτονες των 

γειτόνων της· εντούτοις, αναγνωρίζει 

επίσης τον ρόλο των μεταφορών όπλων 

της ΕΕ προς κράτη όπου μαίνονται 

συγκρούσεις, γεγονός που έχει 

ενδεχομένως συμβάλει στις εν λόγω 

συγκρούσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  204 

Jaromír Štětina 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. πιστεύει ότι, προκειμένου να αυξηθεί η 

ασφάλεια και η αξιοπιστία της ΕΕ ως 

παγκόσμιου παράγοντα στο πεδίο της 

εξωτερικής πολιτικής, η ΕΕ θα πρέπει να 

αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη και να 

επικεντρωθεί στην κάλυψη του κενού στον 

τομέα της ασφάλειας στις γειτονικές της 

χώρες, αλλά και στους γείτονες των 

γειτόνων της· 

7. πιστεύει ότι, προκειμένου να αυξηθεί η 

ασφάλεια και η αξιοπιστία της ΕΕ ως 

παγκόσμιου παράγοντα στο πεδίο της 

εξωτερικής πολιτικής, η ΕΕ θα πρέπει να 

αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη και να 

επικεντρωθεί στην κάλυψη του κενού στον 

τομέα της ασφάλειας στις γειτονικές της 

χώρες, αλλά και στους γείτονες των 

γειτόνων της· ζητεί επιτακτικά την 

αύξηση της ικανότητας της ΕΕ να 

προβλέπει, να αντιμετωπίζει και να 

ανταποκρίνεται σε δραστηριότητες 

παραπληροφόρησης από εξωτερικούς 

παράγοντες· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  205 

Arnaud Danjean 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. υπογραμμίζει ότι η ΚΠΑΑ αποτελεί 

σημαντικό μέρος του φάσματος 

εργαλείων που διαθέτουν τα κράτη μέλη 

για να αποτρέπουν τις κρίσεις και να 

συμβάλλουν στην επίλυσή τους. Επί του 

παρόντος βρίσκονται σε εξέλιξη 17 

επιχειρήσεις και αποστολές ΚΠΑΑ· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  206 

Francisco José Millán Mon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. θεωρεί ότι η ευημερία και η πολιτική 

σταθερότητα στη Νότια Γειτονία είναι 

θεμελιώδους και στρατηγικής σημασίας 

για την Ένωση και ότι η ΕΕ και οι χώρες 

της Μεσογείου πρέπει να συνεργαστούν 

στενά επί τη βάσει αμοιβαίως αποδεκτών 

στόχων που στηρίζονται σε κοινά 

συμφέροντα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  207 

Cristian Dan Preda 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. καλεί την ΕΕ να εστιάσει περισσότερο 

στην πρόληψη των συγκρούσεων και στις 

κινητήριες δυνάμεις αστάθειας στις 

γειτονικές της χώρες· υπενθυμίζει ότι οι 

ειδικοί εντεταλμένοι της ΕΕ, καθώς και 

οι αντιπροσωπείες της ΕΕ, θα πρέπει να 

διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη συλλογή 

πληροφοριών επί τόπου και στον 

συντονισμό όλων των ενωσιακών 

μηχανισμών σε μια συγκεκριμένη 

περιοχή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  208 

István Ujhelyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. είναι της άποψης ότι η ΕΕ βρίσκεται 

στην τομή της μεταβαλλόμενης 

εσωτερικής δυναμικής και του 

μεταβαλλόμενου εξωτερικού 

περιβάλλοντός της, ως εκ τούτου δεν 

είναι δυνατόν να αγνοήσουμε τη σχέση 

μεταξύ της εξωτερικής διάστασης των 

πολιτικών της ΕΕ και των εσωτερικών 

εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  209 

Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 



 

PE577.080v01-00 124/139 AM\1087188EL.doc 

EL 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. ζητεί μια πολύ στρατηγικότερη 

προσέγγιση προς τη Ρωσική Ομοσπονδία 

η οποία θα πρέπει να βασίζεται στην 

εξισορρόπηση, στη δέσμευση και στη 

διαμόρφωση συμπεριφορών μέσω των 

διεθνών θεσμικών οργάνων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  210 

Cristian Dan Preda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7β. θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

εμπλέκεται ανά πάσα στιγμή, με 

συνεκτικότητα και συνέπεια, τόσο στην 

Ανατολική όσο και στη Νότια Γειτονία 

της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  211 

Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7β. είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ θα πρέπει 

να προβαίνει σε περισσότερες 

διπλωματικές κινήσεις αποκλιμάκωσης, 

ιδιαίτερα στη Νότια Γειτονία· πιστεύει ότι 

η νέα στρατηγική θα πρέπει να σχεδιάζει 

τρόπους που δείχνουν πώς η ΕΕ θα 

μπορούσε να αξιοποιήσει την πρόσφατη 

πυρηνική συμφωνία με το Ιράν και να 
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προωθήσει περαιτέρω τη δημιουργία 

εμπιστοσύνης και άλλες συναφείς με την 

ασφάλεια περιφερειακές ρυθμίσεις που 

μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν την 

εμπειρία της ΕΕ με περιφερειακές 

ρυθμίσεις ασφαλείας όπως η ΔΑΣΕ και 

συμφωνίες όπως η Τελική Πράξη του 

Ελσίνκι· 

Or. en 

 

Τροπολογία  212 

Cristian Dan Preda 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7γ. υπογραμμίζει ότι οι σχέσεις ΕΕ-

Ρωσίας πρέπει να βασίζονται στον 

σεβασμό του διεθνούς δικαίου· τονίζει ότι 

συνέχιση της συνεργασίας θα πρέπει να 

προβλεφθεί μόνον εφόσον η Ρωσία 

σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα και 

κυριαρχία της Ουκρανίας, 

συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, 

εφαρμόσει πλήρως τις συμφωνίες του 

Μινσκ και απόσχει από 

αποσταθεροποιητικές στρατιωτικές 

δραστηριότητες και δραστηριότητες στον 

τομέα της ασφάλειας στα σύνορα των 

κρατών μελών της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  213 

James Carver 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. είναι της γνώμης ότι, για την διαγράφεται 
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οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει 

σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά 

τη διεύρυνση και να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της 

πρόσφατα αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)· υπενθυμίζει 

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, 

κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να 

ζητήσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εφόσον τηρεί τα κριτήρια της 

Κοπεγχάγης και τις αρχές της 

δημοκρατίας και του σεβασμού των 

θεμελιωδών ελευθεριών, των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων, και εφόσον εγγυάται το 

κράτος δικαίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  214 

Philippe Juvin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει 

σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά 

τη διεύρυνση και να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ)· υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε 

ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να 

γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφόσον τηρεί τα κριτήρια της 

Κοπεγχάγης και τις αρχές της 

δημοκρατίας και του σεβασμού των 

θεμελιωδών ελευθεριών, των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων, και εφόσον εγγυάται το 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τη 

συνεργασία με τις γειτονικές χώρες στο 

πλαίσιο της πρόσφατα αναθεωρημένης 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)· 
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κράτος δικαίου· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  215 

Arnaud Danjean 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει 

σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά 

τη διεύρυνση και να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ)· υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε 

ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να 

γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφόσον τηρεί τα κριτήρια της 

Κοπεγχάγης και τις αρχές της 

δημοκρατίας και του σεβασμού των 

θεμελιωδών ελευθεριών, των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων, και εφόσον εγγυάται το 

κράτος δικαίου· 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει 

σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά 

τη διεύρυνση και να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ)· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  216 

Sabine Lösing 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει 
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σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά 

τη διεύρυνση και να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ)· υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε 

ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να 

γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφόσον τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 

και τις αρχές της δημοκρατίας και του 

σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και εφόσον 

εγγυάται το κράτος δικαίου· 

σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά 

τη διεύρυνση και να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ) στο πνεύμα της 

συνεργασίας, της αλληλεγγύης, των 

αμοιβαίων οφελών και του σεβασμού των 

επιλογών κάθε κυρίαρχου κράτους 

σχετικά με την εξωτερική, την 

οικονομική ή την κοινωνική πολιτική του, 

μιας πολιτικής γειτονίας που θέτει σε 

προτεραιότητα την υποστήριξη της 

ανάπτυξης των γειτονικών περιοχών, 

προωθώντας την απασχόληση και την 

εκπαίδευση αντί νεοφιλελεύθερων 

μεταρρυθμίσεων, και την ενσωμάτωση 

στην αγορά της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε 

ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να 

γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφόσον τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 

και τις αρχές της δημοκρατίας και του 

σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και εφόσον 

εγγυάται το κράτος δικαίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  217 

Tokia Saïfi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει 

σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά 

τη διεύρυνση και να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ)· υπενθυμίζει ότι, 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ)· υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε 

ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να 
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σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε 

ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να 

γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφόσον τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 

και τις αρχές της δημοκρατίας και του 

σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και εφόσον 

εγγυάται το κράτος δικαίου· 

γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφόσον τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 

και τις αρχές της δημοκρατίας και του 

σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και εφόσον 

εγγυάται το κράτος δικαίου· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  218 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει 

σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά 

τη διεύρυνση και να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ)· υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε 

ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να 

γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφόσον τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 

και τις αρχές της δημοκρατίας και του 

σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και εφόσον 

εγγυάται το κράτος δικαίου· 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ)· υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε 

ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να 

γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφόσον τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 

και τις αρχές της δημοκρατίας και του 

σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και εφόσον 

εγγυάται το κράτος δικαίου· 

Or. it 

Τροπολογία  219 

Knut Fleckenstein 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει 

σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά 

τη διεύρυνση και να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ)· υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε 

ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να 

γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφόσον τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 

και τις αρχές της δημοκρατίας και του 

σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και εφόσον 

εγγυάται το κράτος δικαίου· 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ)· υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε 

ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να 

γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφόσον τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 

και τις αρχές της δημοκρατίας και του 

σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και εφόσον 

εγγυάται το κράτος δικαίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  220 

Marielle de Sarnez 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει 

σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά 

τη διεύρυνση και να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ)· υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε 

ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να 

γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφόσον τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 

και τις αρχές της δημοκρατίας και του 

σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ)· υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε 

ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να 

γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφόσον τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 

και τις αρχές της δημοκρατίας και του 

σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και εφόσον 
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των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και εφόσον 

εγγυάται το κράτος δικαίου· 

εγγυάται το κράτος δικαίου· επικροτεί τη 

δέσμευση της Επιτροπής να σταματήσει 

προσωρινά τη διαδικασία διεύρυνσης 

έτσι ώστε να εδραιώσει τα αποτελέσματα 

που έχουν επιτευχθεί μεταξύ των 28 

κρατών μελών·  

Or. fr 

 

Τροπολογία  221 

Vincent Peillon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει 

σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά 

τη διεύρυνση και να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ)· υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε 

ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να 

γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφόσον τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 

και τις αρχές της δημοκρατίας και του 

σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και εφόσον 

εγγυάται το κράτος δικαίου· 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει 

σταθερή στις προοπτικές διεύρυνσης και 

να συνεχίσει τη συνεργασία με πολύ στενά 

συνδεδεμένες με αυτήν χώρες στο πλαίσιο 

της πρόσφατα αναθεωρημένης 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)· 

υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 

της ΣΕΕ, κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί 

να ζητήσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εφόσον τηρεί τα κριτήρια της 

Κοπεγχάγης και τις αρχές της δημοκρατίας 

και του σεβασμού των θεμελιωδών 

ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, 

και εφόσον εγγυάται το κράτος δικαίου· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  222 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει 

σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά 

τη διεύρυνση και να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ)· υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε 

ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να 

γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφόσον τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 

και τις αρχές της δημοκρατίας και του 

σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και 

εφόσον εγγυάται το κράτος δικαίου· 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, την προώθηση της ανθρώπινης 

ασφάλειας, του κράτους δικαίου, του 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και του εκδημοκρατισμού, η ΕΕ θα πρέπει 

να εξετάσει και να αναθεωρήσει τις 

οικονομικές, κοινωνικές, 

χρηματοπιστωτικές, εμπορικές, 

ενεργειακές και άλλες πολιτικές της που 

ούτε ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ούτε 

προάγουν τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, ενώ συμβάλλουν ουσιαστικά 

στην αύξηση των ανισοτήτων, της 

κοινωνικής εχθρότητας και της πολιτικής 

αστάθειας στην Ευρώπη, στις γειτονικές 

της χώρες και πέρα από αυτές· πιστεύει 

ότι η ΕΕ πρέπει να παραμείνει σταθερή 

στις δεσμεύσεις της όσον αφορά τη 

διεύρυνση και να εντείνει τη συνεργασία 

με πολύ στενά συνδεδεμένες με αυτήν 

χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ), απαιτώντας παράλληλα 

συμμόρφωση και παρέχοντας βοήθεια 

σχετικά με μεταρρυθμίσεις για την 

εκπλήρωση των κριτηρίων της 

Κοπεγχάγης στις περιπτώσεις όπου 

διεξάγονται διαδικασίες διεύρυνσης οι 

οποίες περιλαμβάνουν πλειονομερή 

προσέγγιση, με τη συμμετοχή της τοπικής 

και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και της 

κοινωνίας των πολιτών· θεωρεί ότι η ΕΕ 

θα πρέπει να προωθήσει περαιτέρω τις 

αξίες που κατοχυρώνονται στα κριτήρια 

της Κοπεγχάγης και πέραν της 

διαδικασίας διεύρυνσης, αυξάνοντας την 

ευαισθητοποίηση μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων κρατών στη βεβαιότητα 

ότι η προσχώρησή τους είναι προς το 

συμφέρον τους, για τον εκσυγχρονισμό 

του κράτους τους και προς όφελος των 

πολιτών τους· 

Or. en 
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Τροπολογία  223 

István Ujhelyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει 

σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά 

τη διεύρυνση και να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ)· υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε 

ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να 

γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφόσον τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 

και τις αρχές της δημοκρατίας και του 

σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και εφόσον 

εγγυάται το κράτος δικαίου· 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει 

σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά 

τη διεύρυνση και να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ)· θεωρεί συνεπώς 

αναγκαία την παροχή σαφούς απάντησης 

σχετικά με το μέλλον της διεύρυνσης στα 

Βαλκάνια και με την Τουρκία· 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 

της ΣΕΕ, κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί 

να ζητήσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εφόσον τηρεί τα κριτήρια της 

Κοπεγχάγης και τις αρχές της δημοκρατίας 

και του σεβασμού των θεμελιωδών 

ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, 

και εφόσον εγγυάται το κράτος δικαίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  224 

Reinhard Bütikofer 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει 

σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να 

επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή της όσον 
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τη διεύρυνση και να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ)· υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε 

ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να 

γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφόσον τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 

και τις αρχές της δημοκρατίας και του 

σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και εφόσον 

εγγυάται το κράτος δικαίου· 

αφορά τη διεύρυνση του 2003 και να 

συνεχίσει τη συνεργασία με πολύ στενά 

συνδεδεμένες με αυτήν χώρες στο πλαίσιο 

της πρόσφατα αναθεωρημένης 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)· 

υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 

της ΣΕΕ, κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί 

να ζητήσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εφόσον τηρεί τα κριτήρια της 

Κοπεγχάγης και τις αρχές της δημοκρατίας 

και του σεβασμού των θεμελιωδών 

ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, 

και εφόσον εγγυάται το κράτος δικαίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  225 

Marietje Schaake 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει 

σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά 

τη διεύρυνση και να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της 

πρόσφατα αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)· υπενθυμίζει 

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, 

κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει 

να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφόσον τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 

και τις αρχές της δημοκρατίας και του 

σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και εφόσον 

εγγυάται το κράτος δικαίου· 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να τηρήσει τις 

δεσμεύσεις της όσον αφορά τη διεύρυνση 

και πιστεύει ότι η απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποκλείσει 

οποιαδήποτε διεύρυνση για την προσεχή 

πενταετία δεν ήταν χρήσιμη εν 

προκειμένω· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με 

το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε ευρωπαϊκό 

κράτος μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον τηρεί τα 

κριτήρια της Κοπεγχάγης, τα οποία είναι 

καθορισμένα και μη διαπραγματεύσιμα, 
και τις αρχές της δημοκρατίας και του 

σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και εφόσον 

εγγυάται το κράτος δικαίου· 

Or. en 
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Τροπολογία  226 

Urmas Paet 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει 

σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά 

τη διεύρυνση και να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ)· υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε 

ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να 

γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφόσον τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 

και τις αρχές της δημοκρατίας και του 

σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και εφόσον 

εγγυάται το κράτος δικαίου· 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει 

σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά 

τη διεύρυνση και να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ)· υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε 

ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να 

γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφόσον τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 

και τις αρχές της δημοκρατίας και του 

σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και εφόσον 

εγγυάται το κράτος δικαίου· θεωρεί ότι οι 

χώρες που είναι υποψήφιες για ένταξη 

στην ΕΕ θα πρέπει να βασίζουν τη δράση 

τους, στον μέγιστο βαθμό, στην κοινή 

εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφαλείας της ΕΕ· 

Or. et 

Τροπολογία  227 

Louis Michel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει 

σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει 

σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά 
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τη διεύρυνση και να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ)· υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε 

ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να 

γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφόσον τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 

και τις αρχές της δημοκρατίας και του 

σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και εφόσον 

εγγυάται το κράτος δικαίου· 

τη διεύρυνση και την ολοκλήρωση και να 

συνεχίσει τη συνεργασία με πολύ στενά 

συνδεδεμένες με αυτήν χώρες στο πλαίσιο 

της πρόσφατα αναθεωρημένης 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)· 

υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 

της ΣΕΕ, κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί 

να ζητήσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εφόσον τηρεί τα κριτήρια της 

Κοπεγχάγης και τις αρχές της δημοκρατίας 

και του σεβασμού των θεμελιωδών 

ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, 

και εφόσον εγγυάται το κράτος δικαίου· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  228 

Javi López 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει 

σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά 

τη διεύρυνση και να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ)· υπενθυμίζει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε 

ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να 

γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εφόσον τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 

και τις αρχές της δημοκρατίας και του 

σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και εφόσον 

εγγυάται το κράτος δικαίου· 

8. είναι της γνώμης ότι, για την 

οικοδόμηση της σταθερότητας και της 

ειρήνης, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει 

σταθερή στις δεσμεύσεις της όσον αφορά 

τη διεύρυνση και να συνεχίσει τη 

συνεργασία με πολύ στενά συνδεδεμένες 

με αυτήν χώρες στο πλαίσιο της πρόσφατα 

αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας (ΕΠΓ)· πιστεύει ότι η ΕΠΓ θα 

πρέπει να περιλαμβάνει μια πλειονομερή 

προσέγγιση στην οποία θα συμμετέχουν η 

τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, 

καθώς και η κοινωνία των πολιτών· 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 

της ΣΕΕ, κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί 

να ζητήσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εφόσον τηρεί τα κριτήρια της 

Κοπεγχάγης και τις αρχές της δημοκρατίας 

και του σεβασμού των θεμελιωδών 

ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, 
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και εφόσον εγγυάται το κράτος δικαίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  229 

Tokia Saïfi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. επιθυμεί να υπενθυμίσει τη δέσμευση 

που έχει αναλάβει ΕΕ ενώπιον των 

εταίρων της, ιδίως στη γειτονία της, να 

στηρίζει τις κοινωνικές και πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις, να προστατεύει τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, να συνοδεύει την 

εφαρμογή του κράτους δικαίου και να 

ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη, ως τα 

καλύτερα μέσα για την ενίσχυση της 

διεθνούς τάξης και τη διατήρηση της 

σταθερότητας στη γειτονία της· 

Or. fr 

Τροπολογία  230 

Gunnar Hökmark 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 

Πολιτική Γειτονίας αποτελεί μέσο 

ενθάρρυνσης της σταθερότητας, 

σταθερών δημοκρατιών, ανοικτών 

κοινωνιών, ευημερίας και του κράτους 

δικαίου και, ως εκ τούτου, ένα από τα 

σημαντικότερα μέσα της Ένωσης για την 

ευρωπαϊκή ασφάλεια· 

Or. en 
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Τροπολογία  231 

Boris Zala 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΕ πρέπει 

να συνεχίσει να υπερασπίζεται την 

εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων και 

των εταίρων της, καθώς και την 

ελευθερία τους να επιλέγουν τις πολιτικές 

και εμπορικές τους συμμαχίες και να 

επιδιώκουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· 

φρονεί ότι η αδιάλειπτη δέσμευση της ΕΕ 

ως προς την κυριαρχία των γειτονικών 

της χωρών πρέπει να αντιστοιχεί σε 

πρακτική υποστήριξη για την ενίσχυση 

της ανθεκτικότητάς τους ενάντια σε 

εξωτερικούς εξαναγκασμούς και απειλές 

υβριδικού χαρακτήρα· πιστεύει επίσης ότι 

οι εν λόγω προσπάθειες πρέπει να 

συνοδεύονται από την επιδίωξη μιας 

τάξης ασφαλείας στην Ευρώπη που θα 

είναι βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και 

βασισμένη σε κανόνες, εφαρμόζοντας εν 

προκειμένω τις αρχές, τα νομικά μέσα 

και τις θεσμικές δομές του ΟΑΣΕ και 

άλλων αρμόδιων φορέων· καλεί την ΕΕ 

να εντείνει τη δέσμευσή της για την 

επίλυση των υφιστάμενων παγωμένων 

συγκρούσεων στην Ανατολική Γειτονία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  232 

Andrej Plenković 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. σημειώνει ότι θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό 

τα υφιστάμενα μέσα και εργαλεία, όπως 
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τα μέσα της ΚΠΑΑ, 

συμπεριλαμβανομένων των μάχιμων 

μονάδων της ΕΕ, για τη σταθεροποίηση 

της ευρύτερης γειτονίας της Ευρώπης· 

Or. en 

 


