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Τροπολογία 1
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

Or. de

Τροπολογία 2
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον τεράστιο 
αντίκτυπο που θα έχει στις δυνητικές 
αμυντικές δυνατότητες της ΕΕ η 
αποχώρηση του ΗΒ, μίας από τις 
αποτελεσματικότερες ευρωπαϊκές 
στρατιωτικές δυνάμεις, από την ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 3
Λουκάς Φούρλας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών και την τελική πράξη 
του Ελσίνκι του 1975 του Οργανισμού για 
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την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη,

Or. en

Τροπολογία 4
Λουκάς Φούρλας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη σύστασή του, 
της 15ης Νοεμβρίου 2017, προς το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 
όσον αφορά την ανατολική εταιρική 
σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του 
Νοεμβρίου 2017,

Or. en

Τροπολογία 5
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την παράνομη 
εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία και 
την παράνομη προσάρτησή της,

Or. en

Τροπολογία 6
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τις 
Πυρηνικές Δυνάμεις Μεσαίας Εμβέλειας 
(INF), τις επανειλημμένες παραβιάσεις 
της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης και εγκατάστασης 
συστημάτων πυραύλων Κρουζ εδάφους 
9M729 και της αποχώρησης των ΗΠΑ 
και της Ρωσίας από τη Συνθήκη,

Or. en

Τροπολογία 7
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την παραβίαση του 
εναέριου χώρου και των θαλάσσιων 
συνόρων κρατών μελών από τη Ρωσία,

Or. en

Τροπολογία 8
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την αύξηση της 
οικονομικής και στρατιωτικής παρουσίας 
της Κίνας στις χώρες της Μεσογείου και 
της Αφρικής,

Or. en
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Τροπολογία 9
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απειλή της 
εγχώριας και διεθνούς τρομοκρατίας, 
κυρίως από ομάδες όπως το ISIS και το 
δίκτυο Αλ Κάιντα,

Or. en

Τροπολογία 10
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις νέες 
τεχνολογίες, όπως την τεχνητή 
νοημοσύνη, τις διαστημικές δυνατότητες 
και την κβαντική υπολογιστική, οι οποίες 
αποτελούν νέες ευκαιρίες για την 
ανθρωπότητα, αλλά εγείρουν επίσης νέες 
προκλήσεις στους τομείς της αμυντικής 
και της εξωτερικής πολιτικής για τις 
οποίες απαιτείται σαφής στρατηγική και 
συναίνεση μεταξύ των συμμάχων,

Or. en

Τροπολογία 11
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση του 
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Δικαστηρίου της 24ης Ιουνίου 2014 στην 
υπόθεση C-658/11, Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, υποστηριζόμενο από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. de

Τροπολογία 12
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 
παράγραφος 4 του Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών,

Or. en

Τροπολογία 13
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, 
κυβερνοεπιθέσεις, ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές, αυξανόμενες 
απειλές για τους φυσικούς πόρους, 
κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις και ευάλωτα κράτη 
στα ανατολικά και νότια σύνορα της 
ευρωπαϊκής ηπείρου, τζιχαντιστική κυρίως 
τρομοκρατία, κυβερνοεπιθέσεις, 
εξωτερικές παρεμβάσεις στις ευρωπαϊκές 
πολιτικές και εκλογικές διαδικασίες, 
εντάσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό των 
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κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αύξηση του οργανωμένου εγκλήματος 
(διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και 
εμπορία ανθρώπων) στα σύνορα και με 
προορισμό την Ευρώπη, εξασθένηση των 
προσπαθειών αφοπλισμού και των 
διεθνών συστημάτων ελέγχου των 
εξοπλισμών, ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές, αυξανόμενες 
απειλές για τους φυσικούς πόρους, 
κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

Or. fr

Τροπολογία 14
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, 
κυβερνοεπιθέσεις, ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές, αυξανόμενες 
απειλές για τους φυσικούς πόρους, 
κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
κατάρρευση της μη διάδοσης των 
πυρηνικών όπλων και του αφοπλισμού, 
μαζικές και τακτικές παραβάσεις της 
νομοθεσίας για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων 
πολέμου, εγκλημάτων κατά της 
ανθρωπότητας, τζιχαντιστική 
τρομοκρατία, άνοδος του αυταρχισμού, 
κυβερνοεπιθέσεις, ανεξέλεγκτη διάδοση 
θανατηφόρων και μη θανατηφόρων 
τεχνολογιών ασφάλειας και στρατιωτικών 
τεχνολογιών, αυξανόμενες απειλές για 
τους φυσικούς πόρους, κλιματική αλλαγή, 
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κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 15
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, 
κυβερνοεπιθέσεις, ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές, αυξανόμενες 
απειλές για τους φυσικούς πόρους, 
κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, 
κυβερνοεπιθέσεις, ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές, αυξανόμενες 
απειλές για τους φυσικούς πόρους, 
κλιματική αλλαγή, παρουσία δικτύων 
εξωτερικής επιρροής που υπερασπίζονται 
συμφέροντα αντίθετα από τα συμφέροντα 
των κρατών μελών κ.λπ.·

Or. fr

Τροπολογία 16
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
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των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, 
κυβερνοεπιθέσεις, ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές, αυξανόμενες 
απειλές για τους φυσικούς πόρους, 
κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, 
κυβερνοεπιθέσεις, ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές και ιδίως 
μεταναστευτικές ροές που διευκολύνονται 
από διακρατικά δίκτυα οργανωμένου 
εγκλήματος, αυξανόμενες απειλές για τους 
φυσικούς πόρους, κλιματική αλλαγή, 
κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 17
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, 
κυβερνοεπιθέσεις, ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές, αυξανόμενες 
απειλές για τους φυσικούς πόρους, 
κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του περιβάλλοντος ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στην ευρωπαϊκή 
ήπειρο και τις γειτονικές περιοχές, 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, 
κυβερνοεπιθέσεις, υβριδικές απειλές, 
ξένες παρεμβάσεις σε εσωτερικές 
εκλογές, παραπληροφόρηση, ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές, αυξανόμενες 
απειλές για τους φυσικούς πόρους, 
κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 18
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, 
κυβερνοεπιθέσεις, ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές, αυξανόμενες 
απειλές για τους φυσικούς πόρους, 
κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
υβριδικός πόλεμος κατά ευρωπαϊκών 
χωρών, τζιχαντιστική τρομοκρατία, 
κυβερνοεπιθέσεις, ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές, αυξανόμενες 
απειλές για τους φυσικούς πόρους, 
κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 19
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, 
κυβερνοεπιθέσεις, ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές, αυξανόμενες 
απειλές για τους φυσικούς πόρους, 
κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
κυβερνοεπιθέσεις, τρομοκρατία, 
κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 20
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Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, 
κυβερνοεπιθέσεις, ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές, αυξανόμενες 
απειλές για τους φυσικούς πόρους, 
κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, επιστροφή 
αλλοδαπών μαχητών, κυβερνοεπιθέσεις, 
ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές, 
αυξανόμενες απειλές για τους φυσικούς 
πόρους, κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 21
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, 
κυβερνοεπιθέσεις, ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές, αυξανόμενες 
απειλές για τους φυσικούς πόρους, 
κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

1. σημειώνει την επιδείνωση του 
στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, 
κυβερνοεπιθέσεις, υβριδικές απειλές, 
ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές, 
αυξανόμενες απειλές για τους φυσικούς 
πόρους, ενεργειακή ανασφάλεια, 
κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·
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Τροπολογία 22
Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, 
κυβερνοεπιθέσεις, ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές, αυξανόμενες 
απειλές για τους φυσικούς πόρους, 
κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, 
κυβερνοεπιθέσεις, εξωτερικές 
παρεμβάσεις, ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές, αυξανόμενες 
απειλές για τους φυσικούς πόρους, 
κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 23
Kris Peeters

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, 
κυβερνοεπιθέσεις, ανεξέλεγκτες 

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
υβριδικός πόλεμος, τζιχαντιστική 
τρομοκρατία, κυβερνοεπιθέσεις, 
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μεταναστευτικές ροές, αυξανόμενες 
απειλές για τους φυσικούς πόρους, 
κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές, 
αυξανόμενες απειλές για τους φυσικούς 
πόρους, κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 24
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, 
κυβερνοεπιθέσεις, ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές, αυξανόμενες 
απειλές για τους φυσικούς πόρους, 
κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τρομοκρατία, κυβερνοεπιθέσεις, 
αυξανόμενες απειλές για τους φυσικούς 
πόρους, κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 25
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Νίκος Ανδρουλάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
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ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, 
κυβερνοεπιθέσεις, ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές, αυξανόμενες 
απειλές για τους φυσικούς πόρους, 
κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τρομοκρατία, κυβερνοεπιθέσεις, 
εκστρατείες παραπληροφόρησης, 
αυξανόμενες απειλές για τους φυσικούς 
πόρους, κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 26
Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, 
κυβερνοεπιθέσεις, ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές, αυξανόμενες 
απειλές για τους φυσικούς πόρους, 
κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, 
κυβερνοεπιθέσεις, αυξανόμενες απειλές 
για τους φυσικούς πόρους, κλιματική 
αλλαγή, κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 27
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 

1. σημειώνει τη διαρκή επιδείνωση 
του στρατηγικού περιβάλλοντος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται 
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αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, 
κυβερνοεπιθέσεις, ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές, αυξανόμενες 
απειλές για τους φυσικούς πόρους, 
κλιματική αλλαγή, κ.λπ.·

αντιμέτωπη με πληθώρα προκλήσεων που 
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ασφάλεια 
των κρατών μελών και των πολιτών τους: 
ένοπλες συγκρούσεις στα ανατολικά και 
νότια σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου, 
τζιχαντιστική τρομοκρατία, 
κυβερνοεπιθέσεις, ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές, αυξανόμενες 
απειλές για τους φυσικούς πόρους·

Or. en

Τροπολογία 28
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η αστάθεια και η 
έλλειψη προβλεψιμότητας στα σύνορα της 
Ένωσης και στην εγγύς περιοχή (Βόρεια 
Αφρική, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, 
Καύκασο, Βαλκάνια, κ.λπ.) 
αντιπροσωπεύουν μία άμεση απειλή για 
την ασφάλεια της ηπείρου· υπογραμμίζει 
τον άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ της 
εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας·

2. θεωρεί ότι η αστάθεια και η 
έλλειψη προβλεψιμότητας στα σύνορα της 
Ένωσης και στην εγγύς περιοχή (Βόρεια 
Αφρική, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, 
Καύκασο, Βαλκάνια, κ.λπ.) 
αντιπροσωπεύουν μία άμεση απειλή για 
την ασφάλεια της ηπείρου· υπογραμμίζει 
τον άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ της 
εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας· 
πιστεύει ότι προτεραιότητα της Ένωσης 
θα πρέπει να είναι η διάδοση της 
προσήλωσης σε καθολικές αξίες, αρχές 
και κανόνες πέρα από τα σύνορά της για 
την ενθάρρυνση της σταθερότητας, της 
ασφάλειας και της βιώσιμης 
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης· 
επαναλαμβάνει την επείγουσα έκκλησή 
της για ταχεία πρόοδο όσον αφορά τις 
προοπτικές ένταξης των χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων και για λόγους 
ασφάλειας·

Or. en
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Τροπολογία 29
Λουκάς Φούρλας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η αστάθεια και η 
έλλειψη προβλεψιμότητας στα σύνορα της 
Ένωσης και στην εγγύς περιοχή (Βόρεια 
Αφρική, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, 
Καύκασο, Βαλκάνια, κ.λπ.) 
αντιπροσωπεύουν μία άμεση απειλή για 
την ασφάλεια της ηπείρου· υπογραμμίζει 
τον άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ της 
εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας·

2. θεωρεί ότι η αστάθεια και η 
έλλειψη προβλεψιμότητας στα σύνορα της 
Ένωσης και στην εγγύς περιοχή (Βόρεια 
Αφρική, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, 
Καύκασο, Βαλκάνια, κ.λπ.) 
αντιπροσωπεύουν μία άμεση απειλή για 
την ασφάλεια της ηπείρου· υπογραμμίζει 
τον άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ της 
εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας· 
τονίζει τη σημασία της επίλυσης των 
συγκρούσεων στο πλαίσιο ή προς 
υποστήριξη των υπαρχόντων 
συμφωνημένων διαπραγματευτικών 
σχημάτων που βασίζονται στους κανόνες 
και τις αρχές του διεθνούς δικαίου, τον 
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την 
Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975 του 
ΟΑΣΕ·

Or. en

Τροπολογία 30
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η αστάθεια και η 
έλλειψη προβλεψιμότητας στα σύνορα της 
Ένωσης και στην εγγύς περιοχή (Βόρεια 
Αφρική, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, 
Καύκασο, Βαλκάνια, κ.λπ.) 
αντιπροσωπεύουν μία άμεση απειλή για 
την ασφάλεια της ηπείρου· υπογραμμίζει 
τον άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ της 
εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας·

2. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η αστάθεια και η έλλειψη 
προβλεψιμότητας στα σύνορα της Ένωσης 
και στην εγγύς περιοχή (Βόρεια Αφρική, 
Μέση Ανατολή, Ουκρανία, Καύκασο, 
Βαλκάνια, κ.λπ.) αντιπροσωπεύουν μία 
άμεση απειλή για την ασφάλεια της 
ηπείρου· υπογραμμίζει τον άρρηκτο 
σύνδεσμο μεταξύ της εσωτερικής και της 
εξωτερικής ασφάλειας· εκφράζει την 
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ανησυχία του για τη στήριξη την οποία 
παρέχουν ορισμένα κράτη μέλη σε 
δυνάμεις που προκαλούν αστάθεια στην 
εγγύς περιοχή (καταστροφή της Λιβύης, 
αποσταθεροποίηση της Αιγύπτου, 
διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με 
τη Συρία)·

Or. fr

Τροπολογία 31
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η αστάθεια και η 
έλλειψη προβλεψιμότητας στα σύνορα της 
Ένωσης και στην εγγύς περιοχή (Βόρεια 
Αφρική, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, 
Καύκασο, Βαλκάνια, κ.λπ.) 
αντιπροσωπεύουν μία άμεση απειλή για 
την ασφάλεια της ηπείρου· υπογραμμίζει 
τον άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ της 
εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας·

2. θεωρεί ότι η αστάθεια και η 
έλλειψη προβλεψιμότητας στα σύνορα της 
Ένωσης και στην εγγύς περιοχή (Βόρεια 
Αφρική, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, 
Καύκασο, Βαλκάνια, κ.λπ.) 
αντιπροσωπεύουν μία άμεση απειλή για 
την ασφάλεια της ηπείρου· υπογραμμίζει 
τον άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ της 
εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας· 
τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν 
ορισμένα κράτη της ΕΕ στην υπονόμευση 
της κατάστασης εξωτερικής ασφάλειας 
μέσω της εξωτερικής και εμπορικής 
πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 32
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η αστάθεια και η 
έλλειψη προβλεψιμότητας στα σύνορα της 

2. θεωρεί ότι η αστάθεια και η 
έλλειψη προβλεψιμότητας στα σύνορα της 
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Ένωσης και στην εγγύς περιοχή (Βόρεια 
Αφρική, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, 
Καύκασο, Βαλκάνια, κ.λπ.) 
αντιπροσωπεύουν μία άμεση απειλή για 
την ασφάλεια της ηπείρου· υπογραμμίζει 
τον άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ της 
εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας·

Ένωσης και στην εγγύς περιοχή (Βόρεια 
Αφρική, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, 
Καύκασο, Βαλκάνια, κ.λπ.) 
αντιπροσωπεύουν μία άμεση απειλή για 
την ασφάλεια της ηπείρου· αναγνωρίζει 
ότι η ενεργός συμμετοχή στην εγγύς 
περιοχή είναι προς το συμφέρον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει τον 
άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ της εσωτερικής 
και της εξωτερικής ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 33
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η αστάθεια και η 
έλλειψη προβλεψιμότητας στα σύνορα της 
Ένωσης και στην εγγύς περιοχή (Βόρεια 
Αφρική, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, 
Καύκασο, Βαλκάνια, κ.λπ.) 
αντιπροσωπεύουν μία άμεση απειλή για 
την ασφάλεια της ηπείρου· υπογραμμίζει 
τον άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ της 
εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας·

2. θεωρεί ότι η αστάθεια και η 
έλλειψη προβλεψιμότητας στα σύνορα της 
Ένωσης, τόσο στην εγγύς περιοχή (Βόρεια 
Αφρική, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, 
Καύκασο, Βαλκάνια, κ.λπ.) όσο και στην 
περιοχή διευρυμένης γειτονίας (Κέρας 
της Αφρικής, κ.λπ), αντιπροσωπεύουν μία 
άμεση απειλή για την ασφάλεια της 
ηπείρου· υπογραμμίζει τον άρρηκτο 
σύνδεσμο μεταξύ της εσωτερικής και της 
εξωτερικής ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 34
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η αστάθεια και η 
έλλειψη προβλεψιμότητας στα σύνορα της 

2. θεωρεί ότι η αστάθεια και η 
έλλειψη προβλεψιμότητας στα σύνορα της 
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Ένωσης και στην εγγύς περιοχή (Βόρεια 
Αφρική, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, 
Καύκασο, Βαλκάνια, κ.λπ.) 
αντιπροσωπεύουν μία άμεση απειλή για 
την ασφάλεια της ηπείρου· υπογραμμίζει 
τον άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ της 
εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας·

Ένωσης και στην εγγύς περιοχή (Βόρεια 
Αφρική, Μέση Ανατολή, Καύκασο, 
Βαλκάνια, Ρωσική επιθετικότητα κατά 
της Ουκρανίας και της Γεωργίας, κ.λπ.) 
αντιπροσωπεύουν μία άμεση απειλή για 
την ασφάλεια της ηπείρου· υπογραμμίζει 
τον άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ της 
εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 35
Νίκος Ανδρουλάκης, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η αστάθεια και η 
έλλειψη προβλεψιμότητας στα σύνορα της 
Ένωσης και στην εγγύς περιοχή (Βόρεια 
Αφρική, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, 
Καύκασο, Βαλκάνια, κ.λπ.) 
αντιπροσωπεύουν μία άμεση απειλή για 
την ασφάλεια της ηπείρου· υπογραμμίζει 
τον άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ της 
εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας·

2. θεωρεί ότι η αστάθεια και η 
έλλειψη προβλεψιμότητας στα σύνορα της 
Ένωσης και στην εγγύς περιοχή (Βόρεια 
Αφρική, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, 
Καύκασο, Βαλκάνια, Ανατολική 
Μεσόγειο, κ.λπ.) αντιπροσωπεύουν μία 
άμεση απειλή για την ασφάλεια της 
ηπείρου· υπογραμμίζει τον άρρηκτο 
σύνδεσμο μεταξύ της εσωτερικής και της 
εξωτερικής ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 36
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η αστάθεια και η 
έλλειψη προβλεψιμότητας στα σύνορα της 
Ένωσης και στην εγγύς περιοχή (Βόρεια 
Αφρική, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, 
Καύκασο, Βαλκάνια, κ.λπ.) 

2. θεωρεί ότι η αστάθεια και η 
έλλειψη προβλεψιμότητας στα σύνορα της 
Ένωσης και στην εγγύς περιοχή (Βόρεια 
Αφρική, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, 
Καύκασο, Βαλκάνια, κ.λπ.) 
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αντιπροσωπεύουν μία άμεση απειλή για 
την ασφάλεια της ηπείρου· υπογραμμίζει 
τον άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ της 
εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας·

αντιπροσωπεύουν τόσο μία άμεση όσο και 
μια έμμεση απειλή για την ασφάλεια της 
ηπείρου· υπογραμμίζει τον άρρηκτο 
σύνδεσμο μεταξύ της εσωτερικής και της 
εξωτερικής ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 37
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η αστάθεια και η 
έλλειψη προβλεψιμότητας στα σύνορα της 
Ένωσης και στην εγγύς περιοχή (Βόρεια 
Αφρική, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, 
Καύκασο, Βαλκάνια, κ.λπ.) 
αντιπροσωπεύουν μία άμεση απειλή για 
την ασφάλεια της ηπείρου· υπογραμμίζει 
τον άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ της 
εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας·

2. θεωρεί ότι η αστάθεια και η 
έλλειψη προβλεψιμότητας στα σύνορα της 
Ένωσης και στην εγγύς περιοχή (Βόρεια 
Αφρική, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, 
Καύκασο, Βαλκάνια, κ.λπ.) 
αντιπροσωπεύουν μία άμεση και οξεία 
απειλή για την ασφάλεια και το μέλλον 
της Ευρώπης· υπογραμμίζει τον άρρηκτο 
σύνδεσμο μεταξύ της εσωτερικής και της 
εξωτερικής ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 38
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η αστάθεια και η 
έλλειψη προβλεψιμότητας στα σύνορα της 
Ένωσης και στην εγγύς περιοχή (Βόρεια 
Αφρική, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, 
Καύκασο, Βαλκάνια, κ.λπ.) 
αντιπροσωπεύουν μία άμεση απειλή για 

2. θεωρεί ότι η αστάθεια και η 
έλλειψη προβλεψιμότητας στα σύνορα της 
Ένωσης και στην εγγύς περιοχή (Βόρεια 
Αφρική, Εγγύς και Μέση Ανατολή, 
Ουκρανία, Καύκασο, Βαλκάνια, κ.λπ.) 
αντιπροσωπεύουν μία άμεση απειλή για 
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την ασφάλεια της ηπείρου· υπογραμμίζει 
τον άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ της 
εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας·

την ασφάλεια της ηπείρου· υπογραμμίζει 
τον άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ της 
εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας·

Or. fr

Τροπολογία 39
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. διαπιστώνει ότι οι παγκόσμιοι 
παράγοντες (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία) αλλά 
επίσης και ένας αυξανόμενος αριθμός 
περιφερειακών παραγόντων (Τουρκία, 
Ιράν, Σαουδική Αραβία...) λειτουργούν σε 
μια λογική προβολής ισχύος 
συνδυάζοντας μονομερείς διπλωματικές 
κινήσεις και αυξανόμενες στρατιωτικές 
δυνατότητες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 40
Kris Peeters

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. διαπιστώνει ότι οι παγκόσμιοι 
παράγοντες (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία) αλλά 
επίσης και ένας αυξανόμενος αριθμός 
περιφερειακών παραγόντων (Τουρκία, 
Ιράν, Σαουδική Αραβία...) λειτουργούν σε 
μια λογική προβολής ισχύος συνδυάζοντας 
μονομερείς διπλωματικές κινήσεις και 
αυξανόμενες στρατιωτικές δυνατότητες·

3. διαπιστώνει ότι οι παγκόσμιοι 
παράγοντες (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία) αλλά 
επίσης και ένας αυξανόμενος αριθμός 
περιφερειακών παραγόντων (Τουρκία, 
Ιράν, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, 
Ινδία...) λειτουργούν σε μια λογική 
προβολής ισχύος συνδυάζοντας 
μονομερείς διπλωματικές κινήσεις, 
αυξανόμενες στρατιωτικές δυνατότητες 
και την αποχώρηση από συνθήκες μη 
διάδοσης ή τη μη τήρησή τους·



AM\1192395EL.docx 23/187 PE643.150v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 41
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. διαπιστώνει ότι οι παγκόσμιοι 
παράγοντες (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία) αλλά 
επίσης και ένας αυξανόμενος αριθμός 
περιφερειακών παραγόντων (Τουρκία, 
Ιράν, Σαουδική Αραβία...) λειτουργούν σε 
μια λογική προβολής ισχύος συνδυάζοντας 
μονομερείς διπλωματικές κινήσεις και 
αυξανόμενες στρατιωτικές δυνατότητες·

3. διαπιστώνει ότι οι παγκόσμιοι 
παράγοντες (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία) αλλά 
επίσης και ένας αυξανόμενος αριθμός 
περιφερειακών παραγόντων (Τουρκία, 
Ιράν, Σαουδική Αραβία...) λειτουργούν σε 
μια λογική προβολής ισχύος συνδυάζοντας 
μονομερείς διπλωματικές κινήσεις, 
αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες 
κυρίως υβριδικού χαρακτήρα και 
αυξανόμενες στρατιωτικές δυνατότητες·

Or. en

Τροπολογία 42
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. διαπιστώνει ότι οι παγκόσμιοι 
παράγοντες (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία) αλλά 
επίσης και ένας αυξανόμενος αριθμός 
περιφερειακών παραγόντων (Τουρκία, 
Ιράν, Σαουδική Αραβία...) λειτουργούν σε 
μια λογική προβολής ισχύος συνδυάζοντας 
μονομερείς διπλωματικές κινήσεις και 
αυξανόμενες στρατιωτικές δυνατότητες·

3. διαπιστώνει ότι οι παγκόσμιοι 
παράγοντες (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία) αλλά 
επίσης και ένας αυξανόμενος αριθμός 
περιφερειακών παραγόντων (Τουρκία, 
Ιράν, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία...) 
λειτουργούν σε μια λογική προβολής 
ισχύος συνδυάζοντας μονομερείς 
διπλωματικές κινήσεις και αυξανόμενες 
στρατιωτικές δυνατότητες, καθώς και τη 
χρήση βίας κατά παράβαση του διεθνούς 
δικαίου·
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Or. en

Τροπολογία 43
Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. διαπιστώνει ότι οι παγκόσμιοι 
παράγοντες (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία) αλλά 
επίσης και ένας αυξανόμενος αριθμός 
περιφερειακών παραγόντων (Τουρκία, 
Ιράν, Σαουδική Αραβία...) λειτουργούν σε 
μια λογική προβολής ισχύος συνδυάζοντας 
μονομερείς διπλωματικές κινήσεις και 
αυξανόμενες στρατιωτικές δυνατότητες·

3. διαπιστώνει ότι οι παγκόσμιοι 
παράγοντες (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία) αλλά 
επίσης και ένας αυξανόμενος αριθμός 
περιφερειακών παραγόντων (Τουρκία, 
Ιράν, Σαουδική Αραβία...) λειτουργούν σε 
μια λογική προβολής ισχύος συνδυάζοντας 
μονομερείς διπλωματικές κινήσεις, 
αλλαγές συμμαχιών και αυξανόμενες 
στρατιωτικές δυνατότητες·

Or. en

Τροπολογία 44
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. διαπιστώνει ότι οι παγκόσμιοι 
παράγοντες (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία) αλλά 
επίσης και ένας αυξανόμενος αριθμός 
περιφερειακών παραγόντων (Τουρκία, 
Ιράν, Σαουδική Αραβία...) λειτουργούν σε 
μια λογική προβολής ισχύος συνδυάζοντας 
μονομερείς διπλωματικές κινήσεις και 
αυξανόμενες στρατιωτικές δυνατότητες·

3. διαπιστώνει ότι οι παγκόσμιοι 
παράγοντες (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία) αλλά 
επίσης και ένας αυξανόμενος αριθμός 
περιφερειακών παραγόντων (Τουρκία, 
Ισραήλ, Ιράν, Σαουδική Αραβία...) 
λειτουργούν σε μια λογική προβολής 
ισχύος συνδυάζοντας μονομερείς 
διπλωματικές κινήσεις και αυξανόμενες 
στρατιωτικές δυνατότητες·

Or. en

Τροπολογία 45
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Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. διαπιστώνει ότι οι παγκόσμιοι 
παράγοντες (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία) αλλά 
επίσης και ένας αυξανόμενος αριθμός 
περιφερειακών παραγόντων (Τουρκία, 
Ιράν, Σαουδική Αραβία...) λειτουργούν σε 
μια λογική προβολής ισχύος συνδυάζοντας 
μονομερείς διπλωματικές κινήσεις και 
αυξανόμενες στρατιωτικές δυνατότητες·

3. διαπιστώνει ότι ορισμένοι 
παγκόσμιοι παράγοντες (ΗΠΑ, Κίνα, 
Ρωσία) αλλά επίσης και ένας αυξανόμενος 
αριθμός περιφερειακών παραγόντων 
(Τουρκία, Ιράν, Σαουδική Αραβία...) 
λειτουργούν σε μια λογική προβολής 
ισχύος συνδυάζοντας μονομερείς 
διπλωματικές κινήσεις και αυξανόμενες 
στρατιωτικές δυνατότητες·

Or. en

Τροπολογία 46
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. διαπιστώνει ότι οι παγκόσμιοι 
παράγοντες (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία) αλλά 
επίσης και ένας αυξανόμενος αριθμός 
περιφερειακών παραγόντων (Τουρκία, 
Ιράν, Σαουδική Αραβία...) λειτουργούν σε 
μια λογική προβολής ισχύος συνδυάζοντας 
μονομερείς διπλωματικές κινήσεις και 
αυξανόμενες στρατιωτικές δυνατότητες·

3. διαπιστώνει ότι οι παγκόσμιοι 
παράγοντες (Κίνα, Ρωσία) αλλά επίσης και 
ένας αυξανόμενος αριθμός περιφερειακών 
παραγόντων (Τουρκία, Ιράν, Σαουδική 
Αραβία...) λειτουργούν σε μια λογική 
προβολής ισχύος συνδυάζοντας 
μονομερείς διπλωματικές κινήσεις και 
αυξανόμενες στρατιωτικές δυνατότητες·

Or. en

Τροπολογία 47
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει την αυξανόμενη 
γεωπολιτική σημασία της Αρκτικής και 
τον αντίκτυπό της στην κατάσταση 
ασφάλειας στην ΕΕ και παγκοσμίως· 
προτρέπει την ΕΕ να αναπτύξει μια πιο 
συνεκτική εσωτερική και εξωτερική 
πολιτική της ΕΕ, μια στρατηγική για την 
Αρκτική και ένα συγκεκριμένο σχέδιο 
δράσης για τη συμμετοχή της ΕΕ στην 
Αρκτική, λαμβάνοντας επίσης υπόψη 
ζητήματα ασφάλειας και 
γεωστρατηγικής· επισημαίνει την 
ικανότητα της ΕΕ να συμβάλλει στην 
επίλυση πιθανών προβλημάτων στον 
τομέα της ασφαλείας και της 
γεωστρατηγικής·

Or. en

Τροπολογία 48
Κώστας Μαυρίδης, Νίκος Ανδρουλάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. εκφράζει έντονο προβληματισμό 
για τη συνολική αποσταθεροποιητική 
συμπεριφορά της Τουρκίας, 
συμπεριλαμβανομένων των παράνομων 
δραστηριοτήτων της εντός της 
κυπριακής ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας, η οποία 
παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις 
σχέσεις καλής γειτονίας και αποτελεί 
απειλή κατά της ειρήνης και της 
σταθερότητας σε μια ήδη ευαίσθητη 
περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 49
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί λυπηρό το ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, οι παράγοντες αυτοί 
καταστρατηγούν σκοπίμως, ή και 
επιχειρούν να καταστρέψουν τους 
πολυμερείς μηχανισμούς που είναι 
απαραίτητοι για τη διατήρηση της 
ειρήνης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 50
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί λυπηρό το ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, οι παράγοντες αυτοί 
καταστρατηγούν σκοπίμως, ή και 
επιχειρούν να καταστρέψουν τους 
πολυμερείς μηχανισμούς που είναι 
απαραίτητοι για τη διατήρηση της ειρήνης·

4. θεωρεί λυπηρό το ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, ορισμένοι από τους παράγοντες 
αυτούς καταστρατηγούν σκοπίμως, ή και 
επιχειρούν να καταστρέψουν τους 
πολυμερείς μηχανισμούς που είναι 
απαραίτητοι για τη διατήρηση της ειρήνης 
εκφράζει τη λύπη του για τη μη τήρηση 
του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου 
δράσης (ΚΟΣΔ) για τα πυρηνικά του 
Ιράν, η οποία υπονομεύει τη διεθνή 
αξιοπιστία των πολυεθνικών λύσεων στις 
συγκρούσεις·

Or. fr

Τροπολογία 51
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί λυπηρό το ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, οι παράγοντες αυτοί 
καταστρατηγούν σκοπίμως, ή και 
επιχειρούν να καταστρέψουν τους 
πολυμερείς μηχανισμούς που είναι 
απαραίτητοι για τη διατήρηση της ειρήνης·

4. θεωρεί λυπηρό το ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, οι παράγοντες αυτοί 
καταστρατηγούν σκοπίμως, ή και 
επιχειρούν να καταστρέψουν τους 
πολυμερείς μηχανισμούς που είναι 
απαραίτητοι για τη διατήρηση της ειρήνης· 
θεωρεί επίσης λυπηρό το ότι οι χώρες της 
ΕΕ διευκολύνουν την αυξανόμενη 
συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων 
μέσω συνεχιζόμενων πωλήσεων όπλων σε 
ορισμένους από τους επιθετικότερους 
παράγοντες στην περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 52
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί λυπηρό το ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, οι παράγοντες αυτοί 
καταστρατηγούν σκοπίμως, ή και 
επιχειρούν να καταστρέψουν τους 
πολυμερείς μηχανισμούς που είναι 
απαραίτητοι για τη διατήρηση της ειρήνης·

4. θεωρεί λυπηρό το ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, οι παράγοντες αυτοί 
καταστρατηγούν σκοπίμως, ή και 
επιχειρούν να καταστρέψουν τους 
πολυμερείς μηχανισμούς που είναι 
απαραίτητοι για τη διατήρηση της ειρήνης 
και να θέσουν σε κίνδυνο τις 
καθιερωμένες διμερείς σχέσεις της ΕΕ με 
χώρες εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 53
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί λυπηρό το ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, οι παράγοντες αυτοί 
καταστρατηγούν σκοπίμως, ή και 
επιχειρούν να καταστρέψουν τους 
πολυμερείς μηχανισμούς που είναι 
απαραίτητοι για τη διατήρηση της 
ειρήνης·

4. θεωρεί λυπηρό το ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, οι παράγοντες αυτοί 
καταστρατηγούν σκοπίμως, ή και 
επιχειρούν να καταστρέψουν τους 
πολυμερείς μηχανισμούς, τις αρχές του 
Χάρτη του ΟΗΕ και το σχετικό διεθνές 
δίκαιο, στοιχεία που είναι απαραίτητα για 
τη διατήρηση της ειρήνης·

Or. en

Τροπολογία 54
Claudiu Manda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί λυπηρό το ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, οι παράγοντες αυτοί 
καταστρατηγούν σκοπίμως, ή και 
επιχειρούν να καταστρέψουν τους 
πολυμερείς μηχανισμούς που είναι 
απαραίτητοι για τη διατήρηση της ειρήνης·

4. θεωρεί λυπηρό το ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, ορισμένοι από αυτούς τους 
παράγοντες καταστρατηγούν σκοπίμως, ή 
και επιχειρούν να καταστρέψουν τους 
πολυμερείς μηχανισμούς που είναι 
απαραίτητοι για τη διατήρηση της ειρήνης 
και ενδέχεται να αποτελέσουν άμεση 
απειλή για την ασφάλειά μας·

Or. en

Τροπολογία 55
Attila Ara-Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί λυπηρό το ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, οι παράγοντες αυτοί 
καταστρατηγούν σκοπίμως, ή και 
επιχειρούν να καταστρέψουν τους 
πολυμερείς μηχανισμούς που είναι 

4. θεωρεί λυπηρό το ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, ορισμένοι από αυτούς τους 
παράγοντες καταστρατηγούν σκοπίμως, ή 
και επιχειρούν να καταστρέψουν τους 
πολυμερείς μηχανισμούς που είναι 
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απαραίτητοι για τη διατήρηση της ειρήνης· απαραίτητοι για τη διατήρηση της ειρήνης 
και ενδέχεται να αποτελέσουν άμεση 
απειλή για την ασφάλειά μας·

Or. en

Τροπολογία 56
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί λυπηρό το ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, οι παράγοντες αυτοί 
καταστρατηγούν σκοπίμως, ή και 
επιχειρούν να καταστρέψουν τους 
πολυμερείς μηχανισμούς που είναι 
απαραίτητοι για τη διατήρηση της ειρήνης·

4. θεωρεί λυπηρό το ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, ορισμένοι από αυτούς τους 
παράγοντες καταστρατηγούν σκοπίμως, ή 
και επιχειρούν να καταστρέψουν τους 
πολυμερείς μηχανισμούς που είναι 
απαραίτητοι για τη διατήρηση της ειρήνης·

Or. en

Τροπολογία 57
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί λυπηρό το ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, οι παράγοντες αυτοί 
καταστρατηγούν σκοπίμως, ή και 
επιχειρούν να καταστρέψουν τους 
πολυμερείς μηχανισμούς που είναι 
απαραίτητοι για τη διατήρηση της 
ειρήνης·

4. θεωρεί λυπηρό το ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, οι παράγοντες αυτοί 
καταστρατηγούν σκοπίμως, ή και 
επιχειρούν να καταστρέψουν τους 
πολυμερείς μηχανισμούς που δύναται να 
συμβάλουν στη διατήρηση της ειρήνης·

Or. en

Τροπολογία 58
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Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, Neena Gill, Raphaël 
Glucksmann, Hilde Vautmans, Javier Nart, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Phil 
Bennion, Engin Eroglu, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, 
Bert-Jan Ruissen, Zdzisław Krasnodębski, Fabio Massimo Castaldo, Martin Horwood

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει ότι η ενίσχυση 
ουσιαστικών σχέσεων με την Ανατολική 
και τη Νοτιοανατολική Ασία είναι 
απαραίτητη για την ολοκληρωμένη και 
βιώσιμη στρατηγική σύνδεσης της ΕΕ 
που βασίζεται σε κανόνες· επισημαίνει τη 
συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων 
στην περιοχή και καλεί όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη να σεβαστούν την 
ελευθερία ναυσιπλοΐας, να επιλύσουν τις 
διαφορές τους με ειρηνικά μέσα και να 
απόσχουν από μονομερείς ενέργειες 
αλλαγής του status quo, μεταξύ άλλων 
στις θάλασσες της Ανατολικής και της 
Νότιας Κίνας και στο στενό της Ταϊβάν· 
εκφράζει προβληματισμό για το ότι οι 
ξένες παρεμβάσεις από απολυταρχικά 
καθεστώτα μέσω παραπληροφόρησης και 
επιθέσεων στον κυβερνοχώρο στις 
επερχόμενες γενικές εκλογές απειλούν τις 
ασιατικές δημοκρατίες και την 
περιφερειακή σταθερότητα· 
επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς την 
ουσιαστική συμμετοχή της Ταϊβάν σε 
διεθνείς οργανισμούς, μηχανισμούς και 
δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 59
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. εκφράζει τον προβληματισμό του 
για τις δραστηριότητες και τις πολιτικές 
της Ρωσίας που συνεχίζουν να 
αποσταθεροποιούν και να αλλάζουν το 
περιβάλλον ασφάλειας· τονίζει ότι 
συνεχίζεται η ρωσική κατοχή της 
Ουκρανίας, ότι οι συμφωνίες του Μινσκ 
δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή και ότι 
συνεχίζονται η παράνομη προσάρτηση 
και η στρατιωτικοποίηση της Κριμαίας 
και του Ντονμπάς· εκφράζει τον 
προβληματισμό του για τις συνεχιζόμενες 
υποβόσκουσες συγκρούσεις της Ρωσίας 
στην Ευρώπη (στη Μολδαβία, τη 
Γεωργία)· τονίζει την ανάγκη ύπαρξης 
μιας κοινής φωνής όσον αφορά την 
πολιτική της ΕΕ σε αυτό το πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 60
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Giuliano Pisapia, Νίκος 
Ανδρουλάκης, Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. συνεχίζει να καταδικάζει τη 
ρωσική στρατιωτική επέμβαση και 
παράνομη προσάρτηση της χερσονήσου 
της Κριμαίας· εξασφαλίζει την 
υποστήριξή της στην ανεξαρτησία, την 
κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα 
της Ουκρανίας·

Or. en

Τροπολογία 61
Κώστας Μαυρίδης, Νίκος Ανδρουλάκης

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλισθεί η συνοχή της πολιτικής της 
ΕΕ όσον αφορά τις καταστάσεις κατοχής 
ή προσάρτησης εδαφών·

Or. en

Τροπολογία 62
Attila Ara-Kovács, Claudiu Manda, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Νίκος 
Ανδρουλάκης, Tonino Picula, Juozas Olekas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. επισημαίνει ότι τα στοχοθετημένα 
περιοριστικά μέτρα μπορεί να αποτελούν 
αποτελεσματικά εργαλεία, αλλά τονίζει 
ότι δεν θα πρέπει να επηρεάζουν αθώους 
ανθρώπους και θα πρέπει να συνάδουν με 
τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών και της ΚΕΠΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 63
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Νίκος Ανδρουλάκης, 
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. επαναλαμβάνει την υποστήριξή 
του στην έκκληση που απηύθυνε ο 
πρόεδρος της Επιτροπής, Juncker, στην 
ομιλία του για την κατάσταση της 
Ένωσης στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 για τη 
μετάβαση από την ομοφωνία στην 
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ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία σε 
συγκεκριμένους τομείς της ΚΕΠΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων 
σχετικά με τις κυρώσεις·

Or. en

Τροπολογία 64
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η Ένωση έχει 
καθυστερήσει να αντιδράσει και να 
προσαρμοστεί σε πολιτικό, διπλωματικό 
και στρατιωτικό επίπεδο, στις νέες κρίσεις 
και το νέο διεθνές πλαίσιο· θεωρεί ότι, 
στον συγκεκριμένο τομέα της άμυνας, οι 
ανεπαρκείς επενδύσεις, η ανομοιογένεια 
αμυντικών ικανοτήτων και η έλλειψη 
διαλειτουργικότητας, όπως επίσης -
κυρίως- η πολιτική απροθυμία να τεθούν 
σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις οι 
οποίες ωστόσο προβλέπονται από τις 
ευρωπαϊκές Συνθήκες, όπως και η 
ύπαρξη πολυάριθμων συνεργασιών 
μεταξύ κρατών μελών έχουν εξασθενήσει 
την ικανότητα της Ένωσης να 
διαδραματίσει έναν αποφασιστικό ρόλο 
στις εξωτερικές κρίσεις· αναγνωρίζει 
αφετέρου ότι καμία χώρα δεν είναι σε 
θέση να αντιμετωπίσει μόνη της τις 
προκλήσεις σε επίπεδο ασφάλειας οι 
οποίες απειλούν την ευρωπαϊκή ήπειρο 
και το εγγύς της περιβάλλον·

5. σημειώνει ότι η Ένωση έχει 
καθυστερήσει να αντιδράσει και να 
προσαρμοστεί σε πολιτικόκαι διπλωματικό 
επίπεδο, στις νέες κρίσεις και το νέο 
διεθνές πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 65
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η Ένωση έχει 
καθυστερήσει να αντιδράσει και να 
προσαρμοστεί σε πολιτικό, διπλωματικό 
και στρατιωτικό επίπεδο, στις νέες κρίσεις 
και το νέο διεθνές πλαίσιο· θεωρεί ότι, 
στον συγκεκριμένο τομέα της άμυνας, οι 
ανεπαρκείς επενδύσεις, η ανομοιογένεια 
αμυντικών ικανοτήτων και η έλλειψη 
διαλειτουργικότητας, όπως επίσης -
κυρίως- η πολιτική απροθυμία να τεθούν 
σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις οι 
οποίες ωστόσο προβλέπονται από τις 
ευρωπαϊκές Συνθήκες, όπως και η 
ύπαρξη πολυάριθμων συνεργασιών 
μεταξύ κρατών μελών έχουν εξασθενήσει 
την ικανότητα της Ένωσης να 
διαδραματίσει έναν αποφασιστικό ρόλο 
στις εξωτερικές κρίσεις· αναγνωρίζει 
αφετέρου ότι καμία χώρα δεν είναι σε 
θέση να αντιμετωπίσει μόνη της τις 
προκλήσεις σε επίπεδο ασφάλειας οι 
οποίες απειλούν την ευρωπαϊκή ήπειρο 
και το εγγύς της περιβάλλον·

5. σημειώνει ότι η Ένωση έχει 
συνδράμει σε πολιτικό, διπλωματικό και 
στρατιωτικό επίπεδο, στις νέες κρίσεις και 
το νέο διεθνές πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 66
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η Ένωση έχει 
καθυστερήσει να αντιδράσει και να 
προσαρμοστεί σε πολιτικό, διπλωματικό 
και στρατιωτικό επίπεδο, στις νέες κρίσεις 
και το νέο διεθνές πλαίσιο· θεωρεί ότι, 
στον συγκεκριμένο τομέα της άμυνας, οι 
ανεπαρκείς επενδύσεις, η ανομοιογένεια 
αμυντικών ικανοτήτων και η έλλειψη 

5. σημειώνει ότι η Ένωση έχει 
καθυστερήσει να αντιδράσει και να 
προσαρμοστεί σε πολιτικό, διπλωματικό 
και στρατιωτικό επίπεδο, στις νέες κρίσεις 
και το νέο διεθνές πλαίσιο· θεωρεί ότι, 
στον συγκεκριμένο τομέα της άμυνας, ο 
λανθασμένος προσανατολισμός των 
επενδύσεων, η απροθυμία συγκέντρωσης 
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διαλειτουργικότητας, όπως επίσης -
κυρίως- η πολιτική απροθυμία να τεθούν 
σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις οι οποίες 
ωστόσο προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές 
Συνθήκες, όπως και η ύπαρξη 
πολυάριθμων συνεργασιών μεταξύ κρατών 
μελών έχουν εξασθενήσει την ικανότητα 
της Ένωσης να διαδραματίσει έναν 
αποφασιστικό ρόλο στις εξωτερικές 
κρίσεις· αναγνωρίζει αφετέρου ότι καμία 
χώρα δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 
μόνη της τις προκλήσεις σε επίπεδο 
ασφάλειας οι οποίες απειλούν την 
ευρωπαϊκή ήπειρο και το εγγύς της 
περιβάλλον·

και επιμερισμού, η ανομοιογένεια 
αμυντικών ικανοτήτων και η έλλειψη 
διαλειτουργικότητας, όπως επίσης -
κυρίως- η πολιτική απροθυμία να τεθούν 
σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις οι οποίες 
ωστόσο προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές 
Συνθήκες, όπως και η ύπαρξη 
πολυάριθμων συνεργασιών μεταξύ κρατών 
μελών έχουν εξασθενήσει την ικανότητα 
της Ένωσης να διαδραματίσει έναν 
αποφασιστικό ρόλο στη διαχείριση των 
εξωτερικών κρίσεων· αναγνωρίζει 
αφετέρου ότι καμία χώρα δεν είναι σε θέση 
να αντιμετωπίσει μόνη της τις προκλήσεις 
σε επίπεδο ασφάλειας οι οποίες απειλούν 
την ευρωπαϊκή ήπειρο και το εγγύς της 
περιβάλλον και καλεί τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν μια αποτελεσματική 
ολοκληρωμένη προσέγγιση έναντι των 
εξωτερικών συγκρούσεων και κρίσεων η 
οποία συνδυάζει στρατιωτικά και μη 
στρατιωτικά μέσα με τον καλύτερο 
δυνατό και πλέον ισόρροπο τρόπο· 
πιστεύει ότι η ικανότητα της Ένωσης να 
αντιδρά επαρκώς στις κρίσεις και τις 
συγκρούσεις που προκύπτουν εξαρτάται 
επίσης από την ταχύτητα λήψης των 
αποφάσεων· υποστηρίζει εν προκειμένω 
την εισαγωγή της ψηφοφορίας με ειδική 
πλειοψηφία στο Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 67
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η Ένωση έχει 
καθυστερήσει να αντιδράσει και να 
προσαρμοστεί σε πολιτικό, διπλωματικό 
και στρατιωτικό επίπεδο, στις νέες 
κρίσεις και το νέο διεθνές πλαίσιο· θεωρεί 
ότι, στον συγκεκριμένο τομέα της άμυνας, 

5. σημειώνει ότι, έως τώρα, δεν 
υπάρχει κοινή στρατηγική στάση του 
συνόλου των 28 κρατών μελών της ΕΕ 
απέναντι στις δυνητικές απειλές και ότι, 
επομένως, τα κράτη μέλη έχουν 
διαφορετικές αμυντικές στρατηγικές και 
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οι ανεπαρκείς επενδύσεις, η 
ανομοιογένεια αμυντικών ικανοτήτων και 
η έλλειψη διαλειτουργικότητας, όπως 
επίσης -κυρίως- η πολιτική απροθυμία να 
τεθούν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις 
οι οποίες ωστόσο προβλέπονται από τις 
ευρωπαϊκές Συνθήκες, όπως και η 
ύπαρξη πολυάριθμων συνεργασιών 
μεταξύ κρατών μελών έχουν εξασθενήσει 
την ικανότητα της Ένωσης να 
διαδραματίσει έναν αποφασιστικό ρόλο 
στις εξωτερικές κρίσεις· αναγνωρίζει 
αφετέρου ότι καμία χώρα δεν είναι σε 
θέση να αντιμετωπίσει μόνη της τις 
προκλήσεις σε επίπεδο ασφάλειας οι 
οποίες απειλούν την ευρωπαϊκή ήπειρο 
και το εγγύς της περιβάλλον·

στρατιωτικές δαπάνες· προτείνει, ως εκ 
τούτου, να γίνει μια ενδελεχή στρατηγική 
διοργανική συζήτηση σχετικά με τον 
μελλοντικό ρόλο και τους στόχους της ΕΕ 
στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
ασφάλειας που θα προχωρά πέρα από τη 
συνολική στρατηγική της ΕΕ για την 
εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 68
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η Ένωση έχει 
καθυστερήσει να αντιδράσει και να 
προσαρμοστεί σε πολιτικό, διπλωματικό 
και στρατιωτικό επίπεδο, στις νέες κρίσεις 
και το νέο διεθνές πλαίσιο· θεωρεί ότι, 
στον συγκεκριμένο τομέα της άμυνας, οι 
ανεπαρκείς επενδύσεις, η ανομοιογένεια 
αμυντικών ικανοτήτων και η έλλειψη 
διαλειτουργικότητας, όπως επίσης -
κυρίως- η πολιτική απροθυμία να τεθούν 
σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις οι 
οποίες ωστόσο προβλέπονται από τις 
ευρωπαϊκές Συνθήκες, όπως και η 
ύπαρξη πολυάριθμων συνεργασιών 
μεταξύ κρατών μελών έχουν εξασθενήσει 
την ικανότητα της Ένωσης να 
διαδραματίσει έναν αποφασιστικό ρόλο 
στις εξωτερικές κρίσεις· αναγνωρίζει 

5. σημειώνει ότι η Ένωση έχει 
καθυστερήσει να αντιδράσει και να 
προσαρμοστεί σε πολιτικό, διπλωματικό 
και στρατιωτικό επίπεδο, στις νέες κρίσεις 
και το νέο διεθνές πλαίσιο· στον 
συγκεκριμένο τομέα της άμυνας, υπάρχουν 
ανεπαρκείς επενδύσεις, ανομοιογένεια 
αμυντικών ικανοτήτων και έλλειψη 
διαλειτουργικότητας που δεν επιτρέπουν 
να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις σε 
επίπεδο ασφάλειας οι οποίες απειλούν την 
ευρωπαϊκή ήπειρο και το εγγύς της 
περιβάλλον·
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αφετέρου ότι καμία χώρα δεν είναι σε 
θέση να αντιμετωπίσει μόνη της τις 
προκλήσεις σε επίπεδο ασφάλειας οι 
οποίες απειλούν την ευρωπαϊκή ήπειρο και 
το εγγύς της περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 69
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η Ένωση έχει 
καθυστερήσει να αντιδράσει και να 
προσαρμοστεί σε πολιτικό, διπλωματικό 
και στρατιωτικό επίπεδο, στις νέες κρίσεις 
και το νέο διεθνές πλαίσιο· θεωρεί ότι, 
στον συγκεκριμένο τομέα της άμυνας, οι 
ανεπαρκείς επενδύσεις, η ανομοιογένεια 
αμυντικών ικανοτήτων και η έλλειψη 
διαλειτουργικότητας, όπως επίσης -
κυρίως- η πολιτική απροθυμία να τεθούν 
σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις οι οποίες 
ωστόσο προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές 
Συνθήκες, όπως και η ύπαρξη 
πολυάριθμων συνεργασιών μεταξύ κρατών 
μελών έχουν εξασθενήσει την ικανότητα 
της Ένωσης να διαδραματίσει έναν 
αποφασιστικό ρόλο στις εξωτερικές 
κρίσεις· αναγνωρίζει αφετέρου ότι καμία 
χώρα δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 
μόνη της τις προκλήσεις σε επίπεδο 
ασφάλειας οι οποίες απειλούν την 
ευρωπαϊκή ήπειρο και το εγγύς της 
περιβάλλον·

5. σημειώνει ότι η Ένωση έχει 
καθυστερήσει να αντιδράσει και να 
προσαρμοστεί σε πολιτικό, διπλωματικό 
και στρατιωτικό επίπεδο, στις νέες κρίσεις 
και το νέο διεθνές πλαίσιο· θεωρεί ότι, 
στον συγκεκριμένο τομέα της άμυνας, οι 
ανεπαρκείς επενδύσεις, η ανομοιογένεια 
αμυντικών ικανοτήτων και η έλλειψη 
διαλειτουργικότητας, όπως επίσης -
κυρίως- η πολιτική απροθυμία να τεθούν 
σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις οι οποίες 
ωστόσο προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές 
Συνθήκες, όπως και η ύπαρξη 
πολυάριθμων συνεργασιών μεταξύ κρατών 
μελών έχουν εξασθενήσει την ικανότητα 
της Ένωσης να διαδραματίσει έναν 
αποφασιστικό ρόλο στις εξωτερικές 
κρίσεις· προτρέπει, επομένως, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
πραγματοποιήσει τη μετάβαση από την 
ομοφωνία στην ψηφοφορία με ειδική 
πλειοψηφία στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και 
της ΚΠΑΑ, όπου η Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση το επιτρέπει, 
συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων 
σχετικά με μη στρατιωτικές αποστολές 
της ΕΕ· αναγνωρίζει αφετέρου ότι καμία 
χώρα δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 
μόνη της τις προκλήσεις σε επίπεδο 
ασφάλειας οι οποίες απειλούν την 
ευρωπαϊκή ήπειρο και το εγγύς της 
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περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 70
Pierfrancesco Majorino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η Ένωση έχει 
καθυστερήσει να αντιδράσει και να 
προσαρμοστεί σε πολιτικό, διπλωματικό 
και στρατιωτικό επίπεδο, στις νέες κρίσεις 
και το νέο διεθνές πλαίσιο· θεωρεί ότι, 
στον συγκεκριμένο τομέα της άμυνας, οι 
ανεπαρκείς επενδύσεις, η ανομοιογένεια 
αμυντικών ικανοτήτων και η έλλειψη 
διαλειτουργικότητας, όπως επίσης -
κυρίως- η πολιτική απροθυμία να τεθούν 
σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις οι οποίες 
ωστόσο προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές 
Συνθήκες, όπως και η ύπαρξη 
πολυάριθμων συνεργασιών μεταξύ κρατών 
μελών έχουν εξασθενήσει την ικανότητα 
της Ένωσης να διαδραματίσει έναν 
αποφασιστικό ρόλο στις εξωτερικές 
κρίσεις· αναγνωρίζει αφετέρου ότι καμία 
χώρα δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 
μόνη της τις προκλήσεις σε επίπεδο 
ασφάλειας οι οποίες απειλούν την 
ευρωπαϊκή ήπειρο και το εγγύς της 
περιβάλλον·

5. σημειώνει ότι η Ένωση έχει 
καθυστερήσει να αντιδράσει και να 
προσαρμοστεί σε πολιτικό, διπλωματικό 
και στρατιωτικό επίπεδο, στις νέες κρίσεις 
και το νέο διεθνές πλαίσιο· θεωρεί ότι, 
στον συγκεκριμένο τομέα της άμυνας, η 
ανομοιογένεια αμυντικών ικανοτήτων και 
η έλλειψη διαλειτουργικότητας, όπως 
επίσης -κυρίως- η πολιτική απροθυμία να 
τεθούν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις οι 
οποίες ωστόσο προβλέπονται από τις 
ευρωπαϊκές Συνθήκες, όπως και η ύπαρξη 
πολυάριθμων συνεργασιών μεταξύ κρατών 
μελών έχουν εξασθενήσει την ικανότητα 
της Ένωσης να διαδραματίσει έναν 
αποφασιστικό ρόλο στις εξωτερικές 
κρίσεις· προτρέπει, επομένως, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
πραγματοποιήσει τη μετάβαση από την 
ομοφωνία στην ψηφοφορία με ειδική 
πλειοψηφία στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και 
της ΚΠΑΑ, όπου η Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση το επιτρέπει, 
αναγνωρίζει αφετέρου ότι καμία χώρα δεν 
είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μόνη της 
τις προκλήσεις σε επίπεδο ασφάλειας οι 
οποίες απειλούν την ευρωπαϊκή ήπειρο και 
το εγγύς της περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 71
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η Ένωση έχει 
καθυστερήσει να αντιδράσει και να 
προσαρμοστεί σε πολιτικό, διπλωματικό 
και στρατιωτικό επίπεδο, στις νέες κρίσεις 
και το νέο διεθνές πλαίσιο· θεωρεί ότι, 
στον συγκεκριμένο τομέα της άμυνας, οι 
ανεπαρκείς επενδύσεις, η ανομοιογένεια 
αμυντικών ικανοτήτων και η έλλειψη 
διαλειτουργικότητας, όπως επίσης -
κυρίως- η πολιτική απροθυμία να τεθούν 
σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις οι 
οποίες ωστόσο προβλέπονται από τις 
ευρωπαϊκές Συνθήκες, όπως και η ύπαρξη 
πολυάριθμων συνεργασιών μεταξύ 
κρατών μελών έχουν εξασθενήσει την 
ικανότητα της Ένωσης να διαδραματίσει 
έναν αποφασιστικό ρόλο στις εξωτερικές 
κρίσεις· αναγνωρίζει αφετέρου ότι καμία 
χώρα δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 
μόνη της τις προκλήσεις σε επίπεδο 
ασφάλειας οι οποίες απειλούν την 
ευρωπαϊκή ήπειρο και το εγγύς της 
περιβάλλον·

5. σημειώνει την αυξανόμενη 
απαίτηση για αντίδραση και προσαρμογή 
της Ένωσης σε πολιτικό, διπλωματικό και 
στρατιωτικό επίπεδο, στις νέες κρίσεις και 
το νέο διεθνές πλαίσιο· θεωρεί ότι, στον 
συγκεκριμένο τομέα της άμυνας, οι 
ανεπαρκείς επενδύσεις, η έλλειψη 
αμυντικών ικανοτήτων και το χαμηλό 
επίπεδο ανταπόκρισης, όπως επίσης οι 
πολιτικοί περιορισμοί στην πλήρη χρήση 
διατάξεων οι οποίες ωστόσο προβλέπονται 
από τις ευρωπαϊκές Συνθήκες, δεν 
επέτρεψαν στην Ένωση να αξιοποιήσει 
όλες τις δυνατότητές της να 
διαδραματίσει έναν αποφασιστικό ρόλο 
στις εξωτερικές κρίσεις· αναγνωρίζει 
αφετέρου ότι καμία χώρα δεν είναι σε θέση 
να αντιμετωπίσει μόνη της τις προκλήσεις 
σε επίπεδο ασφάλειας χωρίς να 
συνεργαστεί με συμμάχους και εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 72
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η Ένωση έχει 
καθυστερήσει να αντιδράσει και να 
προσαρμοστεί σε πολιτικό, διπλωματικό 
και στρατιωτικό επίπεδο, στις νέες κρίσεις 
και το νέο διεθνές πλαίσιο· θεωρεί ότι, 
στον συγκεκριμένο τομέα της άμυνας, οι 
ανεπαρκείς επενδύσεις, η ανομοιογένεια 

5. σημειώνει ότι η Ένωση έχει 
καθυστερήσει να αντιδράσει και να 
προσαρμοστεί σε πολιτικό, διπλωματικό 
και στρατιωτικό επίπεδο, στις νέες κρίσεις 
και το νέο διεθνές πλαίσιο· θεωρεί ότι, 
στον συγκεκριμένο τομέα της άμυνας, οι 
ανεπαρκείς επενδύσεις, η ανομοιογένεια 
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αμυντικών ικανοτήτων και η έλλειψη 
διαλειτουργικότητας, όπως επίσης -
κυρίως- η πολιτική απροθυμία να τεθούν 
σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις οι οποίες 
ωστόσο προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές 
Συνθήκες, όπως και η ύπαρξη 
πολυάριθμων συνεργασιών μεταξύ κρατών 
μελών έχουν εξασθενήσει την ικανότητα 
της Ένωσης να διαδραματίσει έναν 
αποφασιστικό ρόλο στις εξωτερικές 
κρίσεις· αναγνωρίζει αφετέρου ότι καμία 
χώρα δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 
μόνη της τις προκλήσεις σε επίπεδο 
ασφάλειας οι οποίες απειλούν την 
ευρωπαϊκή ήπειρο και το εγγύς της 
περιβάλλον·

αμυντικών ικανοτήτων και η έλλειψη 
διαλειτουργικότητας, όπως επίσης -
κυρίως- η πολιτική απροθυμία να τεθούν 
σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις οι οποίες 
ωστόσο προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές 
Συνθήκες, όπως και η ύπαρξη 
πολυάριθμων συνεργασιών μεταξύ κρατών 
μελών έχουν εξασθενήσει την ικανότητα 
της Ένωσης να διαδραματίσει έναν 
αποφασιστικό ρόλο στις εξωτερικές 
κρίσεις· αναγνωρίζει και υπογραμμίζει 
αφετέρου ότι καμία χώρα δεν είναι σε θέση 
να αντιμετωπίσει μόνη της τις προκλήσεις 
σε επίπεδο ασφάλειας οι οποίες απειλούν 
την ευρωπαϊκή ήπειρο και το εγγύς της 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 73
Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει ότι η Ένωση έχει 
καθυστερήσει να αντιδράσει και να 
προσαρμοστεί σε πολιτικό, διπλωματικό 
και στρατιωτικό επίπεδο, στις νέες κρίσεις 
και το νέο διεθνές πλαίσιο· θεωρεί ότι, 
στον συγκεκριμένο τομέα της άμυνας, οι 
ανεπαρκείς επενδύσεις, η ανομοιογένεια 
αμυντικών ικανοτήτων και η έλλειψη 
διαλειτουργικότητας, όπως επίσης -
κυρίως- η πολιτική απροθυμία να τεθούν 
σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις οι οποίες 
ωστόσο προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές 
Συνθήκες, όπως και η ύπαρξη 
πολυάριθμων συνεργασιών μεταξύ κρατών 
μελών έχουν εξασθενήσει την ικανότητα 
της Ένωσης να διαδραματίσει έναν 
αποφασιστικό ρόλο στις εξωτερικές 
κρίσεις· αναγνωρίζει αφετέρου ότι καμία 
χώρα δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 
μόνη της τις προκλήσεις σε επίπεδο 

5. σημειώνει ότι η Ένωση καθυστερεί 
να αντιδρά και να προσαρμόζεται σε 
πολιτικό, διπλωματικό και στρατιωτικό 
επίπεδο, στις νέες κρίσεις και το νέο 
διεθνές πλαίσιο· θεωρεί ότι, στον 
συγκεκριμένο τομέα της άμυνας, οι 
ανεπαρκείς επενδύσεις, η ανομοιογένεια 
αμυντικών ικανοτήτων και η έλλειψη 
διαλειτουργικότητας, όπως επίσης -
κυρίως- η πολιτική απροθυμία να τεθούν 
σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις οι οποίες 
ωστόσο προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές 
Συνθήκες, όπως και η ύπαρξη 
πολυάριθμων συνεργασιών μεταξύ κρατών 
μελών αποτελούν εμπόδιο στην ικανότητα 
της Ένωσης να διαδραματίσει έναν 
αποφασιστικό ρόλο στις εξωτερικές 
κρίσεις· αναγνωρίζει αφετέρου ότι καμία 
χώρα δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 
μόνη της τις προκλήσεις σε επίπεδο 
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ασφάλειας οι οποίες απειλούν την 
ευρωπαϊκή ήπειρο και το εγγύς της 
περιβάλλον·

ασφάλειας οι οποίες απειλούν την 
ευρωπαϊκή ήπειρο και το εγγύς της 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 74
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει, μέσα σε αυτό το 
δυσμενές και ευμετάβλητο πλαίσιο, την 
καθυστερημένη αλλά ειλικρινή 
συνειδητοποίηση των κοινών 
συμφερόντων σε θέματα ασφάλειας και 
την αυξανόμενη πολιτική βούληση των 
ευρωπαϊκών χωρών και των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων να ενεργήσουν 
συλλογικά για την ασφάλειά τους 
αποκτώντας περισσότερα αυτόνομα μέσα 
δράσης·

6. χαιρετίζει, μέσα σε αυτό το 
δυσμενές και ευμετάβλητο πλαίσιο, την 
καθυστερημένη αλλά ειλικρινή 
συνειδητοποίηση των κοινών 
συμφερόντων σε θέματα ασφάλειας και 
την αυξανόμενη πολιτική βούληση των 
ευρωπαϊκών χωρών να ενεργήσουν 
συλλογικά για την ασφάλειά τους 
αποκτώντας περισσότερα αποφασιστικά 
μέσα δράσης· χαιρετίζει επίσης τη μεγάλη 
αύξηση της δέσμευσης των ΗΠΑ για την 
ευρωπαϊκή ασφάλεια, μεταξύ άλλων 
μέσω της ενισχυμένης πρωτοβουλίας για 
την αποτροπή στην Ευρώπη (European 
Deterrence Initiative) ύψους 6 δισ. 
δολαρίων ΗΠΑ και της αύξησης της 
προκεχωρημένης στρατιωτικής 
παρουσίας της στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 75
Claudiu Manda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει, μέσα σε αυτό το 6. χαιρετίζει, μέσα σε αυτό το 
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δυσμενές και ευμετάβλητο πλαίσιο, την 
καθυστερημένη αλλά ειλικρινή 
συνειδητοποίηση των κοινών 
συμφερόντων σε θέματα ασφάλειας και 
την αυξανόμενη πολιτική βούληση των 
ευρωπαϊκών χωρών και των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων να ενεργήσουν 
συλλογικά για την ασφάλειά τους 
αποκτώντας περισσότερα αυτόνομα μέσα 
δράσης·

δυσμενές και ευμετάβλητο πλαίσιο, την 
καθυστερημένη αλλά ειλικρινή 
συνειδητοποίηση των κοινών 
συμφερόντων σε θέματα ασφάλειας και 
την αυξανόμενη πολιτική βούληση των 
ευρωπαϊκών χωρών και των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων να ενεργήσουν 
συλλογικά για την ασφάλειά τους 
αποκτώντας περισσότερα αυτόνομα μέσα 
δράσης· επισημαίνει ότι, μόνο μέσω μιας 
συλλογικής προσέγγισης, μπορεί να 
καταστεί ισχυρότερη η ΕΕ και να είναι σε 
θέση να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για 
τη δική της ασφάλεια και άμυνα·

Or. en

Τροπολογία 76
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει, μέσα σε αυτό το 
δυσμενές και ευμετάβλητο πλαίσιο, την 
καθυστερημένη αλλά ειλικρινή 
συνειδητοποίηση των κοινών 
συμφερόντων σε θέματα ασφάλειας και 
την αυξανόμενη πολιτική βούληση των 
ευρωπαϊκών χωρών και των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων να ενεργήσουν 
συλλογικά για την ασφάλειά τους 
αποκτώντας περισσότερα αυτόνομα μέσα 
δράσης·

6. ζητεί, μέσα σε αυτό το δυσμενές 
και ευμετάβλητο πλαίσιο, την ειλικρινή 
συνειδητοποίηση των κοινών 
συμφερόντων σε θέματα ασφάλειας, για 
την ανάληψη περαιτέρω πολιτικής 
δράσης και για αύξηση των αμυντικών 
δαπανών·

Or. en

Τροπολογία 77
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει, μέσα σε αυτό το 
δυσμενές και ευμετάβλητο πλαίσιο, την 
καθυστερημένη αλλά ειλικρινή 
συνειδητοποίηση των κοινών 
συμφερόντων σε θέματα ασφάλειας και 
την αυξανόμενη πολιτική βούληση των 
ευρωπαϊκών χωρών και των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων να ενεργήσουν 
συλλογικά για την ασφάλειά τους 
αποκτώντας περισσότερα αυτόνομα μέσα 
δράσης·

6. χαιρετίζει, μέσα σε αυτό το 
δυσμενές και ευμετάβλητο πλαίσιο, την 
καθυστερημένη αλλά ειλικρινή 
συνειδητοποίηση των κοινών 
συμφερόντων σε θέματα ασφάλειας και 
την αυξανόμενη πολιτική βούληση των 
ευρωπαϊκών χωρών·

Or. en

Τροπολογία 78
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει, μέσα σε αυτό το 
δυσμενές και ευμετάβλητο πλαίσιο, την 
καθυστερημένη αλλά ειλικρινή 
συνειδητοποίηση των κοινών 
συμφερόντων σε θέματα ασφάλειας και 
την αυξανόμενη πολιτική βούληση των 
ευρωπαϊκών χωρών και των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων να ενεργήσουν 
συλλογικά για την ασφάλειά τους 
αποκτώντας περισσότερα αυτόνομα μέσα 
δράσης·

6. χαιρετίζει, μέσα σε αυτό το 
δυσμενές και ευμετάβλητο πλαίσιο, την 
καθυστερημένη αλλά ειλικρινή 
συνειδητοποίηση των κοινών 
συμφερόντων σε θέματα ασφάλειας και 
την κρίσιμη αυξανόμενη πολιτική 
βούληση των ευρωπαϊκών κρατών μελών, 
καθώς και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών 
χωρών και των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων, να ενεργήσουν συλλογικά για 
την ασφάλειά τους αποκτώντας 
περισσότερα αυτόνομα μέσα δράσης·

Or. en

Τροπολογία 79
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει, μέσα σε αυτό το 
δυσμενές και ευμετάβλητο πλαίσιο, την 
καθυστερημένη αλλά ειλικρινή 
συνειδητοποίηση των κοινών 
συμφερόντων σε θέματα ασφάλειας και 
την αυξανόμενη πολιτική βούληση των 
ευρωπαϊκών χωρών και των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων να ενεργήσουν 
συλλογικά για την ασφάλειά τους 
αποκτώντας περισσότερα αυτόνομα μέσα 
δράσης·

6. χαιρετίζει, μέσα σε αυτό το 
δυσμενές και ευμετάβλητο πλαίσιο, την 
καθυστερημένη αλλά ειλικρινή 
συνειδητοποίηση των κοινών 
συμφερόντων σε θέματα ασφάλειας και 
την αυξανόμενη πολιτική βούληση των 
ευρωπαϊκών χωρών και των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων να ενεργήσουν 
συλλογικά για την ασφάλειά τους 
αποκτώντας περισσότερα μέσα πιο 
προληπτικής, ταχείας, αποτελεσματικής 
και αυτόνομης δράσης·

Or. en

Τροπολογία 80
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει, μέσα σε αυτό το 
δυσμενές και ευμετάβλητο πλαίσιο, την 
καθυστερημένη αλλά ειλικρινή 
συνειδητοποίηση των κοινών 
συμφερόντων σε θέματα ασφάλειας και 
την αυξανόμενη πολιτική βούληση των 
ευρωπαϊκών χωρών και των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων να ενεργήσουν 
συλλογικά για την ασφάλειά τους 
αποκτώντας περισσότερα αυτόνομα μέσα 
δράσης·

6. χαιρετίζει την καθυστερημένη αλλά 
ειλικρινή συνειδητοποίηση των κοινών 
συμφερόντων σε θέματα ασφάλειας και 
την αυξανόμενη πολιτική βούληση των 
ευρωπαϊκών χωρών και των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων να ενεργήσουν 
συλλογικά για την ασφάλειά τους 
αποκτώντας περισσότερα αυτόνομα μέσα 
δράσης·

Or. en

Τροπολογία 81
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. χαιρετίζει, μέσα σε αυτό το 
δυσμενές και ευμετάβλητο πλαίσιο, την 
καθυστερημένη αλλά ειλικρινή 
συνειδητοποίηση των κοινών 
συμφερόντων σε θέματα ασφάλειας και 
την αυξανόμενη πολιτική βούληση των 
ευρωπαϊκών χωρών και των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων να ενεργήσουν 
συλλογικά για την ασφάλειά τους 
αποκτώντας περισσότερα αυτόνομα μέσα 
δράσης·

6. χαιρετίζει, μέσα σε αυτό το 
δυσμενές και ευμετάβλητο πλαίσιο, την 
καθυστερημένη αλλά ειλικρινή 
συνειδητοποίηση των κοινών 
συμφερόντων σε θέματα ασφάλειας και 
την αυξανόμενη πολιτική βούληση των 
ευρωπαϊκών χωρών να ενεργήσουν 
συλλογικά για την ασφάλειά τους 
αποκτώντας περισσότερα αυτόνομα μέσα 
δράσης·

Or. fr

Τροπολογία 82
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει ότι οι προκλήσεις αυτές 
αντιμετωπίζονται καλύτερα από κοινού 
και όχι από κάθε μεμονωμένη χώρα· 
θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας για 
την ΕΕ να ανταποκριθεί στις προκλήσεις 
αυτές με ταχύτητα, συνέπεια και 
αποτελεσματικότητα, με ενιαία φωνή, και 
σε συνεννόηση με τους συμμάχους, τους 
εταίρους και άλλους διεθνείς 
οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 83
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. είναι πεπεισμένο ότι η απάντηση 
της Ένωσης στις προκλήσεις στον τομέα 
της ασφάλειας βασίζεται πρωτίστως στην 
ενίσχυση της στρατηγικής της 
αυτονομίας·

7. είναι πεπεισμένο ότι η απάντηση 
της Ένωσης στις προκλήσεις στον τομέα 
της ασφάλειας βασίζεται πρωτίστως στην 
ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και 
σύγχρονης πολιτικής ασφάλειας η οποία 
είναι στενά συνδεδεμένη με όλες τις άλλες 
εξωτερικές πολιτικές, μιας πραγματικά 
ευρωπαϊκής ένωσης ασφάλειας, η οποία 
θέτει την ανθρώπινη ασφάλεια στο 
επίκεντρο και επιτρέπει αυτόνομη και 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, 
σχεδιασμό, διεξαγωγή και υλοποίηση 
διπλωματικών, πολιτικών, στρατιωτικών 
και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών 
μέτρων για την ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 84
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. είναι πεπεισμένο ότι η απάντηση 
της Ένωσης στις προκλήσεις στον τομέα 
της ασφάλειας βασίζεται πρωτίστως στην 
ενίσχυση της στρατηγικής της 
αυτονομίας·

7. είναι πεπεισμένο ότι η απάντηση 
των κρατών μελών στις προκλήσεις στον 
τομέα της ασφάλειας βασίζεται πρωτίστως 
στην ενίσχυση της συνεργασίας τους· 
υπογραμμίζει τη στρατηγική αστάθεια 
που οφείλεται στην τουρκική διπλωματία· 
εκφράζει την ανησυχία του λόγω της 
επιστροφής πολλών τζιχαντιστών σε 
κράτη μέλη και στα Δυτικά Βαλκάνια·

Or. fr

Τροπολογία 85
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Νίκος Ανδρουλάκης

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. είναι πεπεισμένο ότι η απάντηση 
της Ένωσης στις προκλήσεις στον τομέα 
της ασφάλειας βασίζεται πρωτίστως στην 
ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας·

7. είναι πεπεισμένο ότι η απάντηση 
της Ένωσης στις προκλήσεις στον τομέα 
της ασφάλειας βασίζεται πρωτίστως στην 
ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας· 
υποστηρίζει, συνεπώς, ότι πρέπει να 
επιτευχθεί πρόοδος για την ολοκλήρωση 
στους τομείς της ασφάλειας και της 
άμυνας, συμπεριλαμβανομένης, 
μακροπρόθεσμα, της δημιουργίας ενός 
κοινού ευρωπαϊκού στρατού·

Or. en

Τροπολογία 86
Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. είναι πεπεισμένο ότι η απάντηση 
της Ένωσης στις προκλήσεις στον τομέα 
της ασφάλειας βασίζεται πρωτίστως στην 
ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας·

7. είναι πεπεισμένο ότι η απάντηση 
της Ένωσης στις προκλήσεις στον τομέα 
της ασφάλειας βασίζεται πρωτίστως στην 
ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας· 
υποστηρίζει, συνεπώς, ότι πρέπει να 
επιτευχθεί πρόοδος για την ολοκλήρωση 
στους τομείς της ασφάλειας και της 
άμυνας, συμπεριλαμβανομένης, 
μακροπρόθεσμα, της δημιουργίας ενός 
κοινού ευρωπαϊκού στρατού·

Or. en

Τροπολογία 87
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. είναι πεπεισμένο ότι η απάντηση 
της Ένωσης στις προκλήσεις στον τομέα 
της ασφάλειας βασίζεται πρωτίστως στην 
ενίσχυση της στρατηγικής της 
αυτονομίας·

7. τονίζει ότι η απάντηση της Ένωσης 
στις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας 
βασίζεται πρωτίστως στη στρατηγική 
ευθύνη των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των 
αμυντικών δαπανών και της επένδυσης 
στην ανάπτυξη ικανοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 88
Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. είναι πεπεισμένο ότι η απάντηση 
της Ένωσης στις προκλήσεις στον τομέα 
της ασφάλειας βασίζεται πρωτίστως στην 
ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας·

7. είναι πεπεισμένο ότι η απάντηση 
της Ένωσης στις προκλήσεις στον τομέα 
της ασφάλειας βασίζεται πρωτίστως στην 
ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας· 
τονίζει ότι η ενεργειακή ασφάλεια 
αποτελεί σημαντική συνιστώσα για την 
επίτευξη στρατηγικής αυτονομίας·

Or. en

Τροπολογία 89
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. είναι πεπεισμένο ότι η απάντηση 
της Ένωσης στις προκλήσεις στον τομέα 
της ασφάλειας βασίζεται πρωτίστως στην 
ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας·

7. είναι πεπεισμένο ότι η απάντηση 
της Ένωσης στις προκλήσεις στον τομέα 
της ασφάλειας βασίζεται πρωτίστως στην 
ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας 
και της ικανότητάς της να συνεργάζεται 
στρατηγικά με άλλους, ιδίως με το 
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ΝΑΤΟ·

Or. en

Τροπολογία 90
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. είναι πεπεισμένο ότι η απάντηση 
της Ένωσης στις προκλήσεις στον τομέα 
της ασφάλειας βασίζεται πρωτίστως στην 
ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας·

7. είναι πεπεισμένο ότι η απάντηση 
της Ένωσης στις προκλήσεις στον τομέα 
της ασφάλειας βασίζεται πρωτίστως στην 
ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας 
και των εσωτερικών ικανοτήτων της·

Or. en

Τροπολογία 91
Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. είναι πεπεισμένο ότι η απάντηση 
της Ένωσης στις προκλήσεις στον τομέα 
της ασφάλειας βασίζεται πρωτίστως στην 
ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας·

7. είναι πεπεισμένο ότι η απάντηση 
της Ένωσης στις προκλήσεις στον τομέα 
της ασφάλειας βασίζεται πρωτίστως στην 
εμβάθυνση της ολοκλήρωσης για την 
επίτευξη της στρατηγικής της αυτονομίας·

Or. en

Τροπολογία 92
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. είναι πεπεισμένο ότι η απάντηση 
της Ένωσης στις προκλήσεις στον τομέα 
της ασφάλειας βασίζεται πρωτίστως στην 
ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας·

7. είναι πεπεισμένο ότι η απάντηση 
της Ένωσης στις προκλήσεις στον τομέα 
της ασφάλειας βασίζεται πρωτίστως στον 
ορισμό και στην ενίσχυση της στρατηγικής 
της αυτονομίας·

Or. de

Τροπολογία 93
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. είναι πεπεισμένο ότι η απάντηση 
της Ένωσης στις προκλήσεις στον τομέα 
της ασφάλειας βασίζεται πρωτίστως στην 
ενίσχυση της στρατηγικής της 
αυτονομίας·

7. είναι πεπεισμένο ότι η απάντηση 
της Ένωσης στις προκλήσεις στον τομέα 
της ασφάλειας βασίζεται πρωτίστως στην 
ενίσχυση της ικανότητας των κρατών 
μελών να συνεργάζονται·

Or. en

Τροπολογία 94
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. είναι πεπεισμένο ότι η απάντηση 
της Ένωσης στις προκλήσεις στον τομέα 
της ασφάλειας βασίζεται πρωτίστως στην 
ενίσχυση της στρατηγικής της 
αυτονομίας·

7. είναι πεπεισμένο ότι η άμυνα και η 
ασφάλεια της Ένωσης βασίζονται 
πρωτίστως στην ενίσχυση της Ατλαντικής 
Συμμαχίας·

Or. en

Τροπολογία 95
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Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans, Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ έχει 
θεμελιώδη σημασία για την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων ασφάλειας που 
αντιμετωπίζουν η Ευρώπη και οι 
γειτονικές της χώρες· τονίζει ότι η 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ δεν 
αμφισβητεί το ΝΑΤΟ και δεν υπονομεύει 
την τρέχουσα αρχιτεκτονική της 
ασφάλειας στην Ευρώπη· μια ισχυρότερη 
Ευρώπη ενισχύει το ΝΑΤΟ και μας 
επιτρέπει να αναλάβουμε από κοινού την 
αντιμετώπιση περισσότερων παγκόσμιων 
προκλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 96
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Νίκος 
Ανδρουλάκης,Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. χαιρετίζει τα επιτεύγματα των 
τελευταίων πέντε ετών όσον αφορά την 
ενίσχυση της Κοινής Πολιτικής 
Ασφάλειας και Άμυνας και ζητεί από το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητες 
της Ένωσης να δρα ως παγκόσμιος 
εταίρος, ο οποίος εκπροσωπεί τα 
συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης 
και ενεργεί ως μια θετική δύναμη στις 
διεθνείς σχέσεις·

Or. en
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Τροπολογία 97
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. χαιρετίζει και υποστηρίζει την 
επιχείρηση «Atlantic Resolve» και την 
ενισχυμένη προκεχωρημένη παρουσία 
(EFP) του ΝΑΤΟ στην ευρωπαϊκή ήπειρο 
και αναγνωρίζει τη σημασία των 
στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην 
προσπάθεια αποτροπής της περαιτέρω 
ρωσικής επιθετικότητας και την παροχή 
κρίσιμης υποστήριξης σε περίπτωση 
σύγκρουσης·

Or. en

Τροπολογία 98
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. αναγνωρίζει την ευρωπαϊκή 
συμμετοχή και υποστήριξη της 
επιχείρησης «Resolute Support Mission» 
στο Αφγανιστάν· αναγνωρίζει περαιτέρω 
τη σημασία αυτής της αποστολής για τη 
σταθερότητα και την ασφάλεια του 
Αφγανιστάν και της ευρύτερης περιοχής·

Or. en

Τροπολογία 99
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να 
υπάρξει επίσης στενή συνεργασία με 
τρίτες χώρες και μέσω της δομής 
διοίκησης και σχεδιασμού του ΝΑΤΟ· η 
εν λόγω συνεργασία θα παράσχει ζωτικής 
σημασίας ικανότητες, όπως μεταφορά 
μεταξύ θεάτρων επιχειρήσεων, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για επιχειρήσεις στην 
ευρωπαϊκή περιφέρεια·

Or. en

Τροπολογία 100
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας

Ανάγκη ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ως αυτόνομου και 
αποτελεσματικού παράγοντα

Or. en

Τροπολογία 101
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας

Ανάγκη διαμόρφωσης και ενίσχυσης της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας

Or. de
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Τροπολογία 102
Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας

Ανάγκη επίτευξης της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας

Or. en

Τροπολογία 103
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι η φιλοδοξία για 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά τον 
Ιούνιο 2016 από τους 28 αρχηγούς 
κρατών στο έγγραφο με τίτλο «Κοινό 
όραμα, κοινή δράση: Μια ισχυρότερη 
Ευρώπη – Μια συνολική στρατηγική για 
την εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
που παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος Ύπατη 
Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), στις 28 Ιουνίου 
2016·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 104
Martin Horwood, Malik Azmani, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι η φιλοδοξία για 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο 
2016 από τους 28 αρχηγούς κρατών στο 
έγγραφο με τίτλο «Κοινό όραμα, κοινή 
δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια 
συνολική στρατηγική για την εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» που παρουσίασε η 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη 
Εκπρόσωπος Ύπατη Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), στις 28 
Ιουνίου 2016·

8. σημειώνει ότι η φιλοδοξία για 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο 
2016 από τους 28 αρχηγούς κρατών στο 
έγγραφο με τίτλο «Κοινό όραμα, κοινή 
δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια 
συνολική στρατηγική για την εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» που παρουσίασε η 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη 
Εκπρόσωπος Ύπατη Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), στις 28 
Ιουνίου 2016· πιστεύει ότι οποιαδήποτε 
επόμενη επανεξέταση της Συνολικής 
στρατηγικής της ΕΕ για την εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ασφαλείας του 
2016 θα πρέπει να δώσει έμφαση στην 
αύξηση της αποτελεσματικότητας της 
πρακτικής και επιχειρησιακής 
υλοποίησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
αυτονομίας αντί να οδηγήσει σε 
αναθεώρηση των προσανατολισμών της·

Or. en

Τροπολογία 105
Kris Peeters

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι η φιλοδοξία για 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο 
2016 από τους 28 αρχηγούς κρατών στο 
έγγραφο με τίτλο «Κοινό όραμα, κοινή 
δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια 
συνολική στρατηγική για την εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» που παρουσίασε η 

8. σημειώνει ότι η φιλοδοξία για 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο 
2016 από τους 28 αρχηγούς κρατών στο 
έγγραφο με τίτλο «Κοινό όραμα, κοινή 
δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια 
συνολική στρατηγική για την εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» που παρουσίασε η 
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Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη 
Εκπρόσωπος Ύπατη Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), στις 28 
Ιουνίου 2016·

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη 
Εκπρόσωπος Ύπατη Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), στις 28 
Ιουνίου 2016· στο οποίο η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία τίθεται ως 
μακροπρόθεσμος στόχος και ζητείται ο 
σταδιακός συγχρονισμός και η αμοιβαία 
προσαρμογή των εθνικών πρακτικών 
αμυντικής σχεδίασης και ανάπτυξης 
ικανοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 106
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι η φιλοδοξία για 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο 
2016 από τους 28 αρχηγούς κρατών στο 
έγγραφο με τίτλο «Κοινό όραμα, κοινή 
δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια 
συνολική στρατηγική για την εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» που παρουσίασε η 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη 
Εκπρόσωπος Ύπατη Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), στις 28 
Ιουνίου 2016·

8. σημειώνει ότι η φιλοδοξία για 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία τέθηκε 
για πρώτη φορά ως στόχος, από τους 28 
αρχηγούς κρατών, στα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου της 19/20 Δεκεμβρίου 
2013 και αναγνωρίστηκε τον Ιούνιο 2016 
στο έγγραφο με τίτλο «Κοινό όραμα, κοινή 
δράση:Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια 
συνολική στρατηγική για την εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» που παρουσίασε η 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη 
Εκπρόσωπος Ύπατη Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), στις 28 
Ιουνίου 2016·

Or. de

Τροπολογία 107
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι η φιλοδοξία για 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο 
2016 από τους 28 αρχηγούς κρατών στο 
έγγραφο με τίτλο «Κοινό όραμα, κοινή 
δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια 
συνολική στρατηγική για την εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» που παρουσίασε η 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη 
Εκπρόσωπος Ύπατη Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), στις 28 
Ιουνίου 2016·

8. σημειώνει ότι η φιλοδοξία για 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στο 
έγγραφο με τίτλο «Κοινό όραμα, κοινή 
δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια 
συνολική στρατηγική για την εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» που παρουσίασε η 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη 
Εκπρόσωπος Ύπατη Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), στις 28 
Ιουνίου 2016·

Or. en

Τροπολογία 108
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκτιμά πως η αρχή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας βασίζεται στη 
δυνατότητα της Ένωσης να ενισχύει την 
ελευθερία της στους τομείς της 
αξιολόγησης, της λήψης αποφάσεων και 
της δράσης όταν το απαιτούν οι 
περιστάσεις για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων και των αξιών της·

9. εκτιμά πως η αρχή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας βασίζεται στην 
εσφαλμένη ιδέα ότι η ΕΕ μπορεί 
καλύτερα από το ΝΑΤΟ ή τα έθνη μας να 
αξιολογεί, να λαμβάνει αποφάσεις και να 
δρα για την υπεράσπιση των συμφερόντων 
και των αξιών των πολιτών μας, ενώ 
ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες μπορούν 
κάλλιστα να ξεκινήσουν στρατιωτικές 
επιχειρήσεις μικρής έντασης, είναι 
δύσκολο να φανταστούμε περιπτώσεις 
στις οποίες ευρωπαϊκές χώρες θα 
εμπλέκονταν σε μείζονες στρατιωτικές 
επιχειρήσεις χωρίς την υποστήριξη των 
Συμμάχων στο ΝΑΤΟ και, επομένως, 
προτρέπει να υπάρξει ανανέωση της 
δέσμευσης για την αναζωογόνηση της 
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Συμμαχίας·

Or. en

Τροπολογία 109
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκτιμά πως η αρχή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας βασίζεται στη 
δυνατότητα της Ένωσης να ενισχύει την 
ελευθερία της στους τομείς της 
αξιολόγησης, της λήψης αποφάσεων και 
της δράσης όταν το απαιτούν οι 
περιστάσεις για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων και των αξιών της·

9. εκτιμά πως η αρχή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας βασίζεται στη 
δυνατότητα της Ένωσης να ενισχύει την 
ελευθερία της στον τομέα της 
αξιολόγησης, την αυτόνομη 
επιχειρησιακή της ικανότητα που 
αποτελείται από αξιόπιστες στρατιωτικές 
δυνάμεις, τη βιομηχανική της ικανότητα 
παραγωγής των απαραίτητων 
εξοπλισμών για τις δυνάμεις της και την 
πολιτική της ικανότητα να λαμβάνει 
αποφάσεις όταν το απαιτούν οι 
περιστάσεις για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων και των αξιών της·

Or. fr

Τροπολογία 110
Radosław Sikorski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκτιμά πως η αρχή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας βασίζεται στη 
δυνατότητα της Ένωσης να ενισχύει την 
ελευθερία της στους τομείς της 
αξιολόγησης, της λήψης αποφάσεων και 
της δράσης όταν το απαιτούν οι 
περιστάσεις για την υπεράσπιση των 

9. εκτιμά πως η αρχή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας βασίζεται στη 
δυνατότητα της Ένωσης να ενισχύει την 
ελευθερία της στους τομείς της 
αξιολόγησης, της λήψης αποφάσεων και 
της δράσης όταν το απαιτούν οι 
περιστάσεις για την υπεράσπιση των 
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συμφερόντων και των αξιών της· συμφερόντων και των αξιών της· πιστεύει 
ακράδαντα ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει 
την ικανότητα ανάπτυξης στρατιωτικής 
δύναμης στην περιφέρεια της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 111
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκτιμά πως η αρχή της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
βασίζεται στη δυνατότητα της Ένωσης να 
ενισχύει την ελευθερία της στους τομείς 
της αξιολόγησης, της λήψης αποφάσεων 
και της δράσης όταν το απαιτούν οι 
περιστάσεις για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων και των αξιών της·

9. εκτιμά πως η ιδέα της ΕΕ ως 
αποτελεσματικού και αυτόνομου 
παράγοντα ασφάλειας βασίζεται στη 
δυνατότητα της Ένωσης να ενισχύει την 
ελευθερία της στους τομείς της 
αξιολόγησης, της λήψης αποφάσεων και 
της ικανότητας δράσης όταν το απαιτούν 
οι περιστάσεις για την υπεράσπιση κοινών 
συμφερόντων και καθολικών αξιών, 
κανόνων και αρχών·

Or. en

Τροπολογία 112
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκτιμά πως η αρχή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας βασίζεται στη 
δυνατότητα της Ένωσης να ενισχύει την 
ελευθερία της στους τομείς της 
αξιολόγησης, της λήψης αποφάσεων και 
της δράσης όταν το απαιτούν οι 
περιστάσεις για την υπεράσπιση των 

9. εκτιμά πως η αρχή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας βασίζεται στη 
δυνατότητα των κρατών μελών να 
ενισχύουν την ελευθερία τους στους τομείς 
της αξιολόγησης, της λήψης αποφάσεων 
και της δράσης όταν το απαιτούν οι 
περιστάσεις για την υπεράσπιση των 
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συμφερόντων και των αξιών της· συμφερόντων τους, τα οποία μπορεί 
ενίοτε να αποδειχθούν κοινά·

Or. fr

Τροπολογία 113
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκτιμά πως η αρχή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας βασίζεται στη 
δυνατότητα της Ένωσης να ενισχύει την 
ελευθερία της στους τομείς της 
αξιολόγησης, της λήψης αποφάσεων και 
της δράσης όταν το απαιτούν οι 
περιστάσεις για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων και των αξιών της·

9. εκτιμά πως η αρχή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας βασίζεται στη 
δυνατότητα της Ένωσης να ενισχύει την 
ελευθερία της στους τομείς της 
αξιολόγησης, της λήψης αποφάσεων και 
της δράσης όταν το απαιτούν οι 
περιστάσεις για την υπεράσπιση των 
οικονομικών συμφερόντων ορισμένων 
κρατών μελών της στο εξωτερικό·

Or. en

Τροπολογία 114
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκτιμά πως η αρχή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας βασίζεται στη 
δυνατότητα της Ένωσης να ενισχύει την 
ελευθερία της στους τομείς της 
αξιολόγησης, της λήψης αποφάσεων και 
της δράσης όταν το απαιτούν οι 
περιστάσεις για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων και των αξιών της·

9. εκτιμά πως η αρχή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας βασίζεται στη 
δυνατότητα της Ένωσης να ενισχύει την 
ελευθερία της στους τομείς της 
αξιολόγησης και της παροχής συμβουλών 
στα κράτη μέλη όταν το απαιτούν οι 
περιστάσεις για την υπεράσπιση από τα 
κράτη μέλη των συμφερόντων και των 
αξιών τους·

Or. en
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Τροπολογία 115
Kris Peeters

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκτιμά πως η αρχή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας βασίζεται στη 
δυνατότητα της Ένωσης να ενισχύει την 
ελευθερία της στους τομείς της 
αξιολόγησης, της λήψης αποφάσεων και 
της δράσης όταν το απαιτούν οι 
περιστάσεις για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων και των αξιών της·

9. εκτιμά πως η αρχή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας βασίζεται στη 
δυνατότητα της Ένωσης να ενισχύει την 
ελευθερία της στους τομείς της 
αξιολόγησης, της λήψης αποφάσεων και 
της δράσης όταν το απαιτούν οι 
περιστάσεις για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων και των αξιών της σε ένα 
πνεύμα πολυμέρειας·

Or. en

Τροπολογία 116
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκτιμά πως η αρχή της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
βασίζεται στη δυνατότητα της Ένωσης να 
ενισχύει την ελευθερία της στους τομείς 
της αξιολόγησης, της λήψης αποφάσεων 
και της δράσης όταν το απαιτούν οι 
περιστάσεις για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων και των αξιών της·

9. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται στη 
δυνατότητα της Ένωσης να ενισχύει την 
ελευθερία της στους τομείς της 
αξιολόγησης, της λήψης αποφάσεων και 
της δράσης στα πεδία της εξωτερικής 
πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας 
όταν το απαιτούν οι περιστάσεις για την 
υπεράσπιση των κοινών συμφερόντων και 
των αξιών της·

Or. de

Τροπολογία 117
Raphaël Glucksmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκτιμά πως η αρχή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας βασίζεται στη 
δυνατότητα της Ένωσης να ενισχύει την 
ελευθερία της στους τομείς της 
αξιολόγησης, της λήψης αποφάσεων και 
της δράσης όταν το απαιτούν οι 
περιστάσεις για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων και των αξιών της·

9. εκτιμά πως η αρχή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας βασίζεται στη 
δυνατότητα της Ένωσης να ενισχύει την 
ελευθερία της στους τομείς της 
αξιολόγησης, της λήψης αποφάσεων και 
της δράσης όταν το απαιτούν οι 
περιστάσεις για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων συμπεριλαμβανομένων και 
των αξιών της·

Or. en

Τροπολογία 118
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκτιμά πως η αρχή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας βασίζεται στη 
δυνατότητα της Ένωσης να ενισχύει την 
ελευθερία της στους τομείς της 
αξιολόγησης, της λήψης αποφάσεων και 
της δράσης όταν το απαιτούν οι 
περιστάσεις για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων και των αξιών της·

9. εκτιμά πως η ιδέα της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας αντικατοπτρίζει 
τον στόχο ανάληψης μεγαλύτερης 
ευθύνης για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, 
μαζί με εταίρους, όπου αυτό είναι δυνατό, 
και μόνη της, όταν είναι απαραίτητο, για 
την υπεράσπιση των συμφερόντων και των 
αξιών της·

Or. en

Τροπολογία 119
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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9α. τονίζει τη σημασία των διεθνών 
δεσμεύσεων της ΕΕ και των κρατών 
μελών της για συμβατικό και πυρηνικό 
αφοπλισμό και για έλεγχο των 
εξοπλισμών και τη συμμόρφωση με αυτές 
τις δεσμεύσεις· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει 
να απαιτείται εντολή του ΟΗΕ για 
οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση στο 
εξωτερικό·

Or. en

Τροπολογία 120
Pierfrancesco Majorino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει τη σημασία των διεθνών 
δεσμεύσεων της ΕΕ και των κρατών 
μελών της για συμβατικό και πυρηνικό 
αφοπλισμό και για έλεγχο των 
εξοπλισμών και τη συμμόρφωση με αυτές 
τις δεσμεύσεις· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει 
να απαιτείται εντολή του ΟΗΕ για 
οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση στο 
εξωτερικό·

Or. en

Τροπολογία 121
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται 
πρωτίστως στην ικανότητα της Ένωσης 
να αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και 
να λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο 

διαγράφεται
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αυτόνομο, που συνεπάγεται απαραιτήτως 
μια ανεξάρτητη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, μηχανισμούς αξιολόγησης 
και ελευθερία ανάλυσης και δράσης· 
θεωρεί επίσης ότι η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία θεμελιώνεται στην 
ικανότητα της Ένωσης να ενεργεί μόνη 
της όταν διακυβεύονται τα συμφέροντά 
της (σε θέατρα επιχειρήσεων τα οποία 
δεν θεωρούνται προτεραιότητας από τους 
ευρωπαίους εταίρους της) ή στο πλαίσιο 
υφιστάμενων συνεργασιών· θεωρεί τέλος, 
ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
εγγράφεται σε ένα πολυμερές πλαίσιο το 
οποίο σέβεται τις δεσμεύσεις ενώπιον του 
ΟΗΕ, ενώ λειτουργεί συμπληρωματικά με 
τις συμμαχίες (ΝΑΤΟ) και τις εταιρικές 
σχέσεις στις οποίες συμμετέχουν τα 
περισσότερα κράτη μέλη· τονίζει ότι η 
στρατηγική αυτονομία δεν προδιαθέτει 
την Ένωση να δρα συστηματικά μόνη 
της, οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή·

Or. fr

Τροπολογία 122
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται 
πρωτίστως στην ικανότητα της Ένωσης να 
αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και να 
λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο αυτόνομο, 
που συνεπάγεται απαραιτήτως μια 
ανεξάρτητη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
μηχανισμούς αξιολόγησης και ελευθερία 
ανάλυσης και δράσης· θεωρεί επίσης ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
θεμελιώνεται στην ικανότητα της Ένωσης 
να ενεργεί μόνη της όταν διακυβεύονται 
τα συμφέροντά της (σε θέατρα 
επιχειρήσεων τα οποία δεν θεωρούνται 

10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται 
πρωτίστως στην ικανότητα της Ένωσης να 
αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και να 
παρέχει καθοδήγηση, που συνεπάγεται 
απαραιτήτως μια ανεξάρτητη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, μηχανισμούς 
αξιολόγησης και ελευθερία ανάλυσης και 
παροχής συμβουλών· θεωρεί επίσης ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
θεμελιώνεται στην ικανότητα των κρατών 
μελών να ενεργούν μόνα τους όταν 
διακυβεύονται τα συμφέροντά τους (σε 
θέατρα επιχειρήσεων τα οποία δεν 
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προτεραιότητας από τους ευρωπαίους 
εταίρους της) ή στο πλαίσιο υφιστάμενων 
συνεργασιών· θεωρεί τέλος, ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
εγγράφεται σε ένα πολυμερές πλαίσιο το 
οποίο σέβεται τις δεσμεύσεις ενώπιον του 
ΟΗΕ, ενώ λειτουργεί συμπληρωματικά με 
τις συμμαχίες (ΝΑΤΟ) και τις εταιρικές 
σχέσεις στις οποίες συμμετέχουν τα 
περισσότερα κράτη μέλη· τονίζει ότι η 
στρατηγική αυτονομία δεν προδιαθέτει 
την Ένωση να δρα συστηματικά μόνη 
της, οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή·

θεωρούνται προτεραιότητας από τους 
ευρωπαίους εταίρους τους) ή στο πλαίσιο 
υφιστάμενων συνεργασιών·· θεωρεί τέλος·

Or. en

Τροπολογία 123
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται 
πρωτίστως στην ικανότητα της Ένωσης να 
αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και να 
λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο αυτόνομο, 
που συνεπάγεται απαραιτήτως μια 
ανεξάρτητη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
μηχανισμούς αξιολόγησης και ελευθερία 
ανάλυσης και δράσης· θεωρεί επίσης ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
θεμελιώνεται στην ικανότητα της 
Ένωσης να ενεργεί μόνη της όταν 
διακυβεύονται τα συμφέροντά της (σε 
θέατρα επιχειρήσεων τα οποία δεν 
θεωρούνται προτεραιότητας από τους 
ευρωπαίους εταίρους της) ή στο πλαίσιο 
υφιστάμενων συνεργασιών· θεωρεί τέλος, 
ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
εγγράφεται σε ένα πολυμερές πλαίσιο το 
οποίο σέβεται τις δεσμεύσεις ενώπιον του 
ΟΗΕ, ενώ λειτουργεί συμπληρωματικά με 
τις συμμαχίες (ΝΑΤΟ) και τις εταιρικές 
σχέσεις στις οποίες συμμετέχουν τα 

10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται 
πρωτίστως στην ικανότητα της Ένωσης να 
αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και να 
λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο αυτόνομο, 
που συνεπάγεται απαραιτήτως μια 
ανεξάρτητη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
μηχανισμούς αξιολόγησης και ελευθερία 
ανάλυσης και δράσης· θεωρεί ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
εγγράφεται σε ένα πολυμερές πλαίσιο το 
οποίο σέβεται τις δεσμεύσεις ενώπιον του 
ΟΗΕ, ενώ λειτουργεί συμπληρωματικά με 
τις συμμαχίες (ΝΑΤΟ) και τις εταιρικές 
σχέσεις στις οποίες συμμετέχουν τα 
περισσότερα, αλλά όχι όλα τα κράτη μέλη· 
τονίζει ότι η στρατηγική αυτονομία δεν 
προδιαθέτει την Ένωση να δρα 
συστηματικά μόνη της, οπουδήποτε και 
ανά πάσα στιγμή·
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περισσότερα κράτη μέλη· τονίζει ότι η 
στρατηγική αυτονομία δεν προδιαθέτει την 
Ένωση να δρα συστηματικά μόνη της, 
οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή·

Or. en

Τροπολογία 124
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται 
πρωτίστως στην ικανότητα της Ένωσης να 
αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και να 
λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο αυτόνομο, 
που συνεπάγεται απαραιτήτως μια 
ανεξάρτητη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
μηχανισμούς αξιολόγησης και ελευθερία 
ανάλυσης και δράσης· θεωρεί επίσης ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
θεμελιώνεται στην ικανότητα της Ένωσης 
να ενεργεί μόνη της όταν διακυβεύονται τα 
συμφέροντά της (σε θέατρα επιχειρήσεων 
τα οποία δεν θεωρούνται προτεραιότητας 
από τους ευρωπαίους εταίρους της) ή στο 
πλαίσιο υφιστάμενων συνεργασιών· 
θεωρεί τέλος, ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία εγγράφεται σε ένα πολυμερές 
πλαίσιο το οποίο σέβεται τις δεσμεύσεις 
ενώπιον του ΟΗΕ, ενώ λειτουργεί 
συμπληρωματικά με τις συμμαχίες 
(ΝΑΤΟ) και τις εταιρικές σχέσεις στις 
οποίες συμμετέχουν τα περισσότερα κράτη 
μέλη· τονίζει ότι η στρατηγική αυτονομία 
δεν προδιαθέτει την Ένωση να δρα 
συστηματικά μόνη της, οπουδήποτε και 
ανά πάσα στιγμή·

10. εκτιμά πως μια αποτελεσματική 
ΚΠΑΑ βασίζεται πρωτίστως στην 
ικανότητα της Ένωσης να αξιολογεί μια 
κατάσταση κρίσης και να λαμβάνει 
αποφάσεις με τρόπο αυτόνομο, που 
συνεπάγεται απαραιτήτως μια ανεξάρτητη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
μηχανισμούς αξιολόγησης και ελευθερία 
ανάλυσης και ικανότητα δράσης· θεωρεί 
επίσης ότι η ΚΠΑΑ θα πρέπει να εγγυάται 
την ικανότητα της Ένωσης να ενεργεί 
μόνη της, αλλά μέσω μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης η οποία 
συνδυάζει στρατιωτικά και μη 
στρατιωτικά μέσα με ισόρροπο τρόπο, 
όταν διακυβεύονται καθολικές αρχές και 
κοινά συμφέροντα (σε θέατρα 
επιχειρήσεων τα οποία δεν θεωρούνται 
προτεραιότητας από τους ευρωπαίους 
εταίρους της) ή στο πλαίσιο υφιστάμενων 
συνεργασιών· θεωρεί τέλος, ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
εγγράφεται σε ένα πολυμερές πλαίσιο το 
οποίο σέβεται τις δεσμεύσεις ενώπιον του 
ΟΗΕ, ενώ λειτουργεί συμπληρωματικά με 
τις συμμαχίες (ΝΑΤΟ) και τις εταιρικές 
σχέσεις στις οποίες συμμετέχουν τα 
περισσότερα κράτη μέλη· υπογραμμίζει 
ότι η επιλογή μέσων από την Ένωση 
σύμφωνα με την ολοκληρωμένη 
προσέγγιση εξαρτάται πρωτίστως από τις 
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πραγματικές επί τόπου ανάγκες· τονίζει 
ότι η επιχειρησιακή αυτονομία δεν 
προδιαθέτει την Ένωση να δρα 
συστηματικά μόνη της, οπουδήποτε και 
ανά πάσα στιγμή·

Or. en

Τροπολογία 125
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται 
πρωτίστως στην ικανότητα της Ένωσης 
να αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και να 
λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο αυτόνομο, 
που συνεπάγεται απαραιτήτως μια 
ανεξάρτητη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, μηχανισμούς αξιολόγησης και 
ελευθερία ανάλυσης και δράσης· θεωρεί 
επίσης ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία θεμελιώνεται στην ικανότητα 
της Ένωσης να ενεργεί μόνη της όταν 
διακυβεύονται τα συμφέροντά της (σε 
θέατρα επιχειρήσεων τα οποία δεν 
θεωρούνται προτεραιότητας από τους 
ευρωπαίους εταίρους της) ή στο πλαίσιο 
υφιστάμενων συνεργασιών· θεωρεί τέλος, 
ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
εγγράφεται σε ένα πολυμερές πλαίσιο το 
οποίο σέβεται τις δεσμεύσεις ενώπιον του 
ΟΗΕ, ενώ λειτουργεί συμπληρωματικά με 
τις συμμαχίες (ΝΑΤΟ) και τις εταιρικές 
σχέσεις στις οποίες συμμετέχουν τα 
περισσότερα κράτη μέλη· τονίζει ότι η 
στρατηγική αυτονομία δεν προδιαθέτει 
την Ένωση να δρα συστηματικά μόνη της, 
οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή·

10. εκτιμά πως η ικανότητα της 
Ένωσης να αξιολογεί μια κατάσταση 
κρίσης και να λαμβάνει αποφάσεις με 
τρόπο αυτόνομο πρέπει να βελτιωθεί, που 
συνεπάγεται μια πιο εμπεριστατωμένη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
μηχανισμούς αξιολόγησης και ικανότητες 
ανάλυσης και δράσης· θεωρεί επίσης ότι η 
Ένωση πρέπει να ενεργεί από κοινού με 
εταίρους όπου αυτό είναι δυνατό και μόνη 
της όταν είναι απαραίτητο και 
διακυβεύονται τα συμφέροντά της ή στο 
πλαίσιο υφιστάμενων συνεργασιών· 
θεωρεί τέλος, ότι οι ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες στον τομέα της άμυνας 
σέβονται τις δεσμεύσεις ενώπιον του ΟΗΕ 
και λειτουργούν συμπληρωματικά με το 
ΝΑΤΟ· τονίζει ότι η ιδέα της 
στρατηγικής αυτονομίας δεν προδιαθέτει 
την Ένωση να δρα συστηματικά μόνη της, 
οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή·

Or. en
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Τροπολογία 126
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται 
πρωτίστως στην ικανότητα της Ένωσης να 
αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και να 
λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο αυτόνομο, 
που συνεπάγεται απαραιτήτως μια 
ανεξάρτητη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
μηχανισμούς αξιολόγησης και ελευθερία 
ανάλυσης και δράσης· θεωρεί επίσης ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
θεμελιώνεται στην ικανότητα της Ένωσης 
να ενεργεί μόνη της όταν διακυβεύονται τα 
συμφέροντά της (σε θέατρα επιχειρήσεων 
τα οποία δεν θεωρούνται προτεραιότητας 
από τους ευρωπαίους εταίρους της) ή στο 
πλαίσιο υφιστάμενων συνεργασιών· 
θεωρεί τέλος, ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία εγγράφεται σε ένα πολυμερές 
πλαίσιο το οποίο σέβεται τις δεσμεύσεις 
ενώπιον του ΟΗΕ, ενώ λειτουργεί 
συμπληρωματικά με τις συμμαχίες 
(ΝΑΤΟ) και τις εταιρικές σχέσεις στις 
οποίες συμμετέχουν τα περισσότερα κράτη 
μέλη· τονίζει ότι η στρατηγική αυτονομία 
δεν προδιαθέτει την Ένωση να δρα 
συστηματικά μόνη της, οπουδήποτε και 
ανά πάσα στιγμή·

10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται 
πρωτίστως στην ικανότητα της Ένωσης να 
αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και να 
λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο αυτόνομο, 
που συνεπάγεται απαραιτήτως μια 
ανεξάρτητη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
μηχανισμούς αξιολόγησης και ελευθερία 
ανάλυσης και δράσης· θεωρεί επίσης ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
θεμελιώνεται στην ικανότητα της Ένωσης 
να ενεργεί μόνη της όταν διακυβεύονται τα 
συμφέροντά της (σε θέατρα επιχειρήσεων 
τα οποία δεν θεωρούνται προτεραιότητας 
από τους ευρωπαίους εταίρους της) ή στο 
πλαίσιο υφιστάμενων συνεργασιών· 
θεωρεί τέλος, ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία εγγράφεται σε ένα πολυμερές 
πλαίσιο το οποίο σέβεται τις δεσμεύσεις 
ενώπιον του ΟΗΕ, ενώ λειτουργεί 
συμπληρωματικά με τις συμμαχίες 
(ΝΑΤΟ) και τις εταιρικές σχέσεις στις 
οποίες συμμετέχουν τα περισσότερα κράτη 
μέλη· τονίζει ότι η στρατηγική αυτονομία 
δεν προδιαθέτει την Ένωση να δρα 
συστηματικά μόνη της, οπουδήποτε και 
ανά πάσα στιγμή, αντιθέτως, επισημαίνει 
ότι η Ένωση μπορεί να είναι περισσότερο 
αποτελεσματική όταν οι δράσεις της 
εντάσσονται στους διεθνείς πολυμερείς 
μηχανισμούς και όταν συνεργάζεται 
στενά με τους εταίρους της·

Or. it

Τροπολογία 127
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται 
πρωτίστως στην ικανότητα της Ένωσης να 
αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και να 
λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο αυτόνομο, 
που συνεπάγεται απαραιτήτως μια 
ανεξάρτητη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
μηχανισμούς αξιολόγησης και ελευθερία 
ανάλυσης και δράσης· θεωρεί επίσης ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
θεμελιώνεται στην ικανότητα της Ένωσης 
να ενεργεί μόνη της όταν διακυβεύονται τα 
συμφέροντά της (σε θέατρα επιχειρήσεων 
τα οποία δεν θεωρούνται προτεραιότητας 
από τους ευρωπαίους εταίρους της) ή στο 
πλαίσιο υφιστάμενων συνεργασιών· 
θεωρεί τέλος, ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία εγγράφεται σε ένα πολυμερές 
πλαίσιο το οποίο σέβεται τις δεσμεύσεις 
ενώπιον του ΟΗΕ, ενώ λειτουργεί 
συμπληρωματικά με τις συμμαχίες 
(ΝΑΤΟ) και τις εταιρικές σχέσεις στις 
οποίες συμμετέχουν τα περισσότερα κράτη 
μέλη· τονίζει ότι η στρατηγική αυτονομία 
δεν προδιαθέτει την Ένωση να δρα 
συστηματικά μόνη της, οπουδήποτε και 
ανά πάσα στιγμή·

10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται 
πρωτίστως στην ικανότητα της Ένωσης να 
αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και να 
λαμβάνει αποφάσεις στα πεδία της 
εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής 
ασφάλειας με τρόπο αυτόνομο, που 
συνεπάγεται απαραιτήτως μια ανεξάρτητη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
μηχανισμούς αξιολόγησης και 
προϋποθέτει τις υφιστάμενες ικανότητες 
ανάλυσης και δράσης στο πλαίσιο της 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης· θεωρεί 
επίσης ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία θεμελιώνεται στην ικανότητα 
της Ένωσης να ενεργεί μόνη της όταν 
διακυβεύονται τα συμφέροντά της (σε 
θέατρα επιχειρήσεων τα οποία δεν 
θεωρούνται προτεραιότητας από τα κράτη 
μέλη της ΕΕ) ή στο πλαίσιο υφιστάμενων 
συνεργασιών· θεωρεί τέλος, ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
εγγράφεται σε ένα πολυμερές πλαίσιο το 
οποίο σέβεται τις δεσμεύσεις ενώπιον του 
ΟΗΕ, ενώ λειτουργεί συμπληρωματικά με 
τις συμμαχίες (ΝΑΤΟ) και τις εταιρικές 
σχέσεις στις οποίες συμμετέχουν τα 
περισσότερα κράτη μέλη· τονίζει ότι η 
στρατηγική αυτονομία δεν προδιαθέτει την 
Ένωση να δρα συστηματικά μόνη της, 
οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή·

Or. de

Τροπολογία 128
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
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στρατηγική αυτονομία βασίζεται 
πρωτίστως στην ικανότητα της Ένωσης να 
αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και να 
λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο αυτόνομο, 
που συνεπάγεται απαραιτήτως μια 
ανεξάρτητη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
μηχανισμούς αξιολόγησης και ελευθερία 
ανάλυσης και δράσης· θεωρεί επίσης ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
θεμελιώνεται στην ικανότητα της Ένωσης 
να ενεργεί μόνη της όταν διακυβεύονται τα 
συμφέροντά της (σε θέατρα επιχειρήσεων 
τα οποία δεν θεωρούνται προτεραιότητας 
από τους ευρωπαίους εταίρους της) ή στο 
πλαίσιο υφιστάμενων συνεργασιών· 
θεωρεί τέλος, ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία εγγράφεται σε ένα πολυμερές 
πλαίσιο το οποίο σέβεται τις δεσμεύσεις 
ενώπιον του ΟΗΕ, ενώ λειτουργεί 
συμπληρωματικά με τις συμμαχίες 
(ΝΑΤΟ) και τις εταιρικές σχέσεις στις 
οποίες συμμετέχουν τα περισσότερα κράτη 
μέλη· τονίζει ότι η στρατηγική αυτονομία 
δεν προδιαθέτει την Ένωση να δρα 
συστηματικά μόνη της, οπουδήποτε και 
ανά πάσα στιγμή·

στρατηγική αυτονομία βασίζεται 
πρωτίστως στην ικανότητα της Ένωσης να 
αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και να 
λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο αυτόνομο, 
που συνεπάγεται απαραιτήτως μια 
ανεξάρτητη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
μηχανισμούς αξιολόγησης και ελευθερία 
ανάλυσης και δράσης· θεωρεί επίσης ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
θεμελιώνεται στην ικανότητα της Ένωσης 
να ενεργεί μόνη της όταν διακυβεύονται τα 
συμφέροντά της (σε θέατρα επιχειρήσεων 
τα οποία δεν θεωρούνται προτεραιότητας 
από τους ευρωπαίους εταίρους της) ή στο 
πλαίσιο υφιστάμενων συνεργασιών· 
θεωρεί τέλος, ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία εγγράφεται σε ένα πολυμερές 
πλαίσιο το οποίο σέβεται τις δεσμεύσεις 
ενώπιον του ΟΗΕ και του Οργανισμού για 
την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ενώ λειτουργεί 
συμπληρωματικά με τις συμμαχίες 
(ΝΑΤΟ) και τις εταιρικές σχέσεις στις 
οποίες συμμετέχουν τα περισσότερα κράτη 
μέλη· τονίζει ότι η στρατηγική αυτονομία 
δεν προδιαθέτει την Ένωση να δρα 
συστηματικά μόνη της, οπουδήποτε και 
ανά πάσα στιγμή·

Or. en

Τροπολογία 129
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται 
πρωτίστως στην ικανότητα της Ένωσης να 
αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και να 
λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο αυτόνομο, 
που συνεπάγεται απαραιτήτως μια 
ανεξάρτητη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
μηχανισμούς αξιολόγησης και ελευθερία 

10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται 
πρωτίστως στην ικανότητα της Ένωσης να 
αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και να 
λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο αυτόνομο 
και αποτελεσματικό, που συνεπάγεται 
απαραιτήτως μια ανεξάρτητη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, μηχανισμούς 
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ανάλυσης και δράσης· θεωρεί επίσης ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
θεμελιώνεται στην ικανότητα της Ένωσης 
να ενεργεί μόνη της όταν διακυβεύονται τα 
συμφέροντά της (σε θέατρα επιχειρήσεων 
τα οποία δεν θεωρούνται προτεραιότητας 
από τους ευρωπαίους εταίρους της) ή στο 
πλαίσιο υφιστάμενων συνεργασιών· 
θεωρεί τέλος, ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία εγγράφεται σε ένα πολυμερές 
πλαίσιο το οποίο σέβεται τις δεσμεύσεις 
ενώπιον του ΟΗΕ, ενώ λειτουργεί 
συμπληρωματικά με τις συμμαχίες 
(ΝΑΤΟ) και τις εταιρικές σχέσεις στις 
οποίες συμμετέχουν τα περισσότερα κράτη 
μέλη· τονίζει ότι η στρατηγική αυτονομία 
δεν προδιαθέτει την Ένωση να δρα 
συστηματικά μόνη της, οπουδήποτε και 
ανά πάσα στιγμή·

αξιολόγησης και ελευθερία ανάλυσης και 
δράσης· θεωρεί επίσης ότι η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία θεμελιώνεται στην 
ικανότητα της Ένωσης να ενεργεί μόνη της 
όταν διακυβεύονται τα συμφέροντά της ή 
στο πλαίσιο υφιστάμενων συνεργασιών· 
θεωρεί τέλος, ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία εγγράφεται σε ένα πολυμερές 
πλαίσιο το οποίο σέβεται τις δεσμεύσεις 
ενώπιον του ΟΗΕ, ενώ λειτουργεί 
συμπληρωματικά με τις συμμαχίες 
(ΝΑΤΟ) και τις εταιρικές σχέσεις στις 
οποίες συμμετέχουν τα περισσότερα κράτη 
μέλη· τονίζει ότι η στρατηγική αυτονομία 
δεν προδιαθέτει την Ένωση να δρα 
συστηματικά μόνη της, οπουδήποτε και 
ανά πάσα στιγμή·

Or. en

Τροπολογία 130
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται 
πρωτίστως στην ικανότητα της Ένωσης να 
αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και να 
λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο αυτόνομο, 
που συνεπάγεται απαραιτήτως μια 
ανεξάρτητη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
μηχανισμούς αξιολόγησης και ελευθερία 
ανάλυσης και δράσης· θεωρεί επίσης ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
θεμελιώνεται στην ικανότητα της Ένωσης 
να ενεργεί μόνη της όταν διακυβεύονται τα 
συμφέροντά της (σε θέατρα επιχειρήσεων 
τα οποία δεν θεωρούνται προτεραιότητας 
από τους ευρωπαίους εταίρους της) ή στο 
πλαίσιο υφιστάμενων συνεργασιών· 

10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται 
πρωτίστως στην ικανότητα της Ένωσης να 
αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και να 
λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο αυτόνομο, 
που συνεπάγεται απαραιτήτως μια 
ανεξάρτητη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
μηχανισμούς αξιολόγησης και ελευθερία 
ανάλυσης και δράσης· θεωρεί επίσης ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
θεμελιώνεται στην ικανότητα της Ένωσης 
να ενεργεί μόνη της όταν διακυβεύονται τα 
συμφέροντά της (σε θέατρα επιχειρήσεων 
τα οποία δεν θεωρούνται προτεραιότητας 
από τους ευρωπαίους εταίρους της) ή στο 
πλαίσιο υφιστάμενων συνεργασιών· 
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θεωρεί τέλος, ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία εγγράφεται σε ένα πολυμερές 
πλαίσιο το οποίο σέβεται τις δεσμεύσεις 
ενώπιον του ΟΗΕ, ενώ λειτουργεί 
συμπληρωματικά με τις συμμαχίες 
(ΝΑΤΟ) και τις εταιρικές σχέσεις στις 
οποίες συμμετέχουν τα περισσότερα κράτη 
μέλη· τονίζει ότι η στρατηγική αυτονομία 
δεν προδιαθέτει την Ένωση να δρα 
συστηματικά μόνη της, οπουδήποτε και 
ανά πάσα στιγμή·

θεωρεί τέλος, ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία εγγράφεται σε ένα πολυμερές 
πλαίσιο το οποίο σέβεται τις δεσμεύσεις 
ενώπιον του ΟΗΕ, ενώ λειτουργεί 
συμπληρωματικά με τις συμμαχίες, το 
ΝΑΤΟ, και τις εταιρικές σχέσεις στις 
οποίες συμμετέχουν τα περισσότερα κράτη 
μέλη· τονίζει ότι η στρατηγική αυτονομία 
δεν προδιαθέτει και δεν πρέπει να 
προδιαθέτει την Ένωση να δρα 
συστηματικά μόνη της, οπουδήποτε και 
ανά πάσα στιγμή·

Or. en

Τροπολογία 131
Kris Peeters

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται 
πρωτίστως στην ικανότητα της Ένωσης να 
αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και να 
λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο αυτόνομο, 
που συνεπάγεται απαραιτήτως μια 
ανεξάρτητη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
μηχανισμούς αξιολόγησης και ελευθερία 
ανάλυσης και δράσης· θεωρεί επίσης ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
θεμελιώνεται στην ικανότητα της Ένωσης 
να ενεργεί μόνη της όταν διακυβεύονται τα 
συμφέροντά της (σε θέατρα επιχειρήσεων 
τα οποία δεν θεωρούνται προτεραιότητας 
από τους ευρωπαίους εταίρους της) ή στο 
πλαίσιο υφιστάμενων συνεργασιών· 
θεωρεί τέλος, ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία εγγράφεται σε ένα πολυμερές 
πλαίσιο το οποίο σέβεται τις δεσμεύσεις 
ενώπιον του ΟΗΕ, ενώ λειτουργεί 
συμπληρωματικά με τις συμμαχίες 
(ΝΑΤΟ) και τις εταιρικές σχέσεις στις 
οποίες συμμετέχουν τα περισσότερα κράτη 
μέλη· τονίζει ότι η στρατηγική αυτονομία 

10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται 
πρωτίστως στην ικανότητα της Ένωσης να 
αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και να 
λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο αυτόνομο, 
που συνεπάγεται απαραιτήτως μια 
ανεξάρτητη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
μηχανισμούς αξιολόγησης και ελευθερία 
ανάλυσης και δράσης· θεωρεί επίσης ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
θεμελιώνεται στην ικανότητα της Ένωσης 
να ενεργεί μόνη της όταν διακυβεύονται τα 
συμφέροντά της (σε θέατρα επιχειρήσεων 
τα οποία δεν θεωρούνται προτεραιότητας 
από τους ευρωπαίους εταίρους της) ή στο 
πλαίσιο υφιστάμενων συνεργασιών· 
θεωρεί τέλος, ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία εγγράφεται σε ένα πολυμερές 
πλαίσιο το οποίο σέβεται τις δεσμεύσεις 
ενώπιον του ΟΗΕ, ενώ λειτουργεί 
συμπληρωματικά με το ΝΑΤΟ και άλλες 
συμμαχίες και τις εταιρικές σχέσεις στις 
οποίες συμμετέχουν τα περισσότερα κράτη 
μέλη· τονίζει ότι η στρατηγική αυτονομία 
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δεν προδιαθέτει την Ένωση να δρα 
συστηματικά μόνη της, οπουδήποτε και 
ανά πάσα στιγμή·

δεν προδιαθέτει την Ένωση να δρα 
συστηματικά μόνη της, οπουδήποτε και 
ανά πάσα στιγμή·

Or. en

Τροπολογία 132
Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Λουκάς Φούρλας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται 
πρωτίστως στην ικανότητα της Ένωσης να 
αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και να 
λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο αυτόνομο, 
που συνεπάγεται απαραιτήτως μια 
ανεξάρτητη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
μηχανισμούς αξιολόγησης και ελευθερία 
ανάλυσης και δράσης· θεωρεί επίσης ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
θεμελιώνεται στην ικανότητα της Ένωσης 
να ενεργεί μόνη της όταν διακυβεύονται τα 
συμφέροντά της (σε θέατρα επιχειρήσεων 
τα οποία δεν θεωρούνται προτεραιότητας 
από τους ευρωπαίους εταίρους της) ή στο 
πλαίσιο υφιστάμενων συνεργασιών· 
θεωρεί τέλος, ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία εγγράφεται σε ένα πολυμερές 
πλαίσιο το οποίο σέβεται τις δεσμεύσεις 
ενώπιον του ΟΗΕ, ενώ λειτουργεί 
συμπληρωματικά με τις συμμαχίες 
(ΝΑΤΟ) και τις εταιρικές σχέσεις στις 
οποίες συμμετέχουν τα περισσότερα κράτη 
μέλη· τονίζει ότι η στρατηγική αυτονομία 
δεν προδιαθέτει την Ένωση να δρα 
συστηματικά μόνη της, οπουδήποτε και 
ανά πάσα στιγμή·

10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται 
πρωτίστως στην ικανότητα της Ένωσης να 
αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και να 
λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο αυτόνομο, 
που συνεπάγεται απαραιτήτως μια 
ανεξάρτητη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
μηχανισμούς αξιολόγησης και ελευθερία 
ανάλυσης και δράσης· θεωρεί επίσης ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
θεμελιώνεται στην ικανότητα της Ένωσης 
να ενεργεί μόνη της όταν διακυβεύονται τα 
συμφέροντά της (σε θέατρα επιχειρήσεων 
τα οποία δεν θεωρούνται προτεραιότητας 
από τους ευρωπαίους εταίρους της) ή στο 
πλαίσιο υφιστάμενων συνεργασιών· 
θεωρεί τέλος, ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία εγγράφεται σε ένα πολυμερές 
πλαίσιο το οποίο σέβεται τις δεσμεύσεις 
ενώπιον του ΟΗΕ, ενώ ενισχύει τις 
συμμαχίες (ΝΑΤΟ) και τις εταιρικές 
σχέσεις στις οποίες συμμετέχουν τα 
περισσότερα κράτη μέλη· τονίζει ότι η 
στρατηγική αυτονομία δεν προδιαθέτει την 
Ένωση να δρα συστηματικά μόνη της, 
οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή·

Or. en

Τροπολογία 133
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Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται 
πρωτίστως στην ικανότητα της Ένωσης να 
αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και να 
λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο αυτόνομο, 
που συνεπάγεται απαραιτήτως μια 
ανεξάρτητη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
μηχανισμούς αξιολόγησης και ελευθερία 
ανάλυσης και δράσης· θεωρεί επίσης ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
θεμελιώνεται στην ικανότητα της Ένωσης 
να ενεργεί μόνη της όταν διακυβεύονται τα 
συμφέροντά της (σε θέατρα επιχειρήσεων 
τα οποία δεν θεωρούνται προτεραιότητας 
από τους ευρωπαίους εταίρους της) ή στο 
πλαίσιο υφιστάμενων συνεργασιών· 
θεωρεί τέλος, ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία εγγράφεται σε ένα πολυμερές 
πλαίσιο το οποίο σέβεται τις δεσμεύσεις 
ενώπιον του ΟΗΕ, ενώ λειτουργεί 
συμπληρωματικά με τις συμμαχίες 
(ΝΑΤΟ) και τις εταιρικές σχέσεις στις 
οποίες συμμετέχουν τα περισσότερα κράτη 
μέλη· τονίζει ότι η στρατηγική αυτονομία 
δεν προδιαθέτει την Ένωση να δρα 
συστηματικά μόνη της, οπουδήποτε και 
ανά πάσα στιγμή·

10. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία βασίζεται 
πρωτίστως στην ικανότητα της Ένωσης να 
αξιολογεί μια κατάσταση κρίσης και να 
λαμβάνει αποφάσεις με τρόπο αυτόνομο, 
που συνεπάγεται απαραιτήτως μια 
ανεξάρτητη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
μηχανισμούς αξιολόγησης και ελευθερία 
ανάλυσης και δράσης· θεωρεί επίσης ότι η 
ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία 
θεμελιώνεται στην ικανότητα της Ένωσης 
να ενεργεί μόνη της όταν διακυβεύονται τα 
συμφέροντά της (σε θέατρα επιχειρήσεων 
τα οποία δεν θεωρούνται προτεραιότητας 
από τους ευρωπαίους εταίρους της) ή στο 
πλαίσιο υφιστάμενων συνεργασιών· 
υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική 
αυτονομία εγγράφεται σε ένα πολυμερές 
πλαίσιο το οποίο σέβεται τις δεσμεύσεις 
ενώπιον του ΟΗΕ, ενώ λειτουργεί 
συμπληρωματικά με τις συμμαχίες 
(ΝΑΤΟ) και τις εταιρικές σχέσεις στις 
οποίες συμμετέχουν τα περισσότερα κράτη 
μέλη· τονίζει ότι η στρατηγική αυτονομία 
δεν προδιαθέτει την Ένωση να δρα 
συστηματικά μόνη της, οπουδήποτε και 
ανά πάσα στιγμή·

Or. en

Τροπολογία 134
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. είναι της άποψης ότι η διαγράφεται
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επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας εξαρτάται από 
την καθιέρωση ευρωπαϊκών συνεργασιών 
σε επίπεδο άμυνας στους τομείς της 
τεχνολογίας, της ανάπτυξης ικανοτήτων, 
της βιομηχανίας και των επιχειρησιακών 
δυνατοτήτων· θεωρεί ότι μόνο με 
συγκεκριμένες και ευέλικτες συνεργασίας 
θεμελιωμένες σε ρεαλιστικές 
πρωτοβουλίες θα ξεπεραστούν σταδιακά 
οι δυσκολίες, θα διαμορφωθεί μία 
πραγματική κοινή στρατηγική κουλτούρα 
και θα διαμορφωθούν κοινές απαντήσεις 
προσαρμοσμένες στα βασικότερα 
διακυβεύματα στα ζητήματα ασφάλειας 
και άμυνας της ευρωπαϊκής ηπείρου·

Or. en

Τροπολογία 135
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. είναι της άποψης ότι η επιβεβαίωση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
εξαρτάται από την καθιέρωση ευρωπαϊκών 
συνεργασιών σε επίπεδο άμυνας στους 
τομείς της τεχνολογίας, της ανάπτυξης 
ικανοτήτων, της βιομηχανίας και των 
επιχειρησιακών δυνατοτήτων· θεωρεί ότι 
μόνο με συγκεκριμένες και ευέλικτες 
συνεργασίας θεμελιωμένες σε ρεαλιστικές 
πρωτοβουλίες θα ξεπεραστούν σταδιακά οι 
δυσκολίες, θα διαμορφωθεί μία 
πραγματική κοινή στρατηγική κουλτούρα 
και θα διαμορφωθούν κοινές απαντήσεις 
προσαρμοσμένες στα βασικότερα 
διακυβεύματα στα ζητήματα ασφάλειας 
και άμυνας της ευρωπαϊκής ηπείρου·

11. είναι της άποψης ότι η επιβεβαίωση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
εξαρτάται από την καθιέρωση ευρωπαϊκών 
συνεργασιών σε επίπεδο άμυνας στους 
τομείς της τεχνολογίας, της ανάπτυξης 
ικανοτήτων, της βιομηχανίας και των 
επιχειρησιακών δυνατοτήτων· θεωρεί ότι 
μόνο με συγκεκριμένες και ευέλικτες 
συνεργασίας θεμελιωμένες σε ρεαλιστικές 
πρωτοβουλίες θα ξεπεραστούν σταδιακά οι 
δυσκολίες, θα διαμορφωθεί μία 
πραγματική κοινή στρατηγική κουλτούρα 
και θα διαμορφωθούν κοινές απαντήσεις 
προσαρμοσμένες στα βασικότερα 
διακυβεύματα στα ζητήματα ασφάλειας 
και άμυνας της ευρωπαϊκής ηπείρου· 
υποστηρίζει ότι, καταρχήν, οι 
συνεργασίες αυτές πρέπει να εντάσσονται 
στο πλαίσιο μιας πολιτικής διακρατικής 
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συνεργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 136
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. είναι της άποψης ότι η επιβεβαίωση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
εξαρτάται από την καθιέρωση ευρωπαϊκών 
συνεργασιών σε επίπεδο άμυνας στους 
τομείς της τεχνολογίας, της ανάπτυξης 
ικανοτήτων, της βιομηχανίας και των 
επιχειρησιακών δυνατοτήτων· θεωρεί ότι 
μόνο με συγκεκριμένες και ευέλικτες 
συνεργασίας θεμελιωμένες σε ρεαλιστικές 
πρωτοβουλίες θα ξεπεραστούν σταδιακά οι 
δυσκολίες, θα διαμορφωθεί μία 
πραγματική κοινή στρατηγική κουλτούρα 
και θα διαμορφωθούν κοινές απαντήσεις 
προσαρμοσμένες στα βασικότερα 
διακυβεύματα στα ζητήματα ασφάλειας 
και άμυνας της ευρωπαϊκής ηπείρου·

11. είναι της άποψης ότι η επιβεβαίωση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
εξαρτάται από την ανάπτυξη μια 
ολοκληρωμένης κοινής εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας 
(ΚΕΠΠΑ) και την καθιέρωση 
υποστηρικτικών ευρωπαϊκών 
συνεργασιών σε επίπεδο άμυνας στους 
τομείς της τεχνολογίας, της ανάπτυξης 
ικανοτήτων, της βιομηχανίας και των 
επιχειρησιακών δυνατοτήτων· θεωρεί ότι 
μόνο με συγκεκριμένες και ευέλικτες 
συνεργασίας θεμελιωμένες σε ρεαλιστικές 
πρωτοβουλίες θα ξεπεραστούν σταδιακά οι 
δυσκολίες, θα διαμορφωθεί μία 
πραγματική κοινή στρατηγική κουλτούρα 
και θα διαμορφωθούν κοινές απαντήσεις 
προσαρμοσμένες στα βασικότερα 
διακυβεύματα στα ζητήματα ασφάλειας 
και άμυνας της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 137
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. είναι της άποψης ότι η 
επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής 

11. απορρίπτει την ιδέα της 
εξάρτησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
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αυτονομίας εξαρτάται από την καθιέρωση 
ευρωπαϊκών συνεργασιών σε επίπεδο 
άμυνας στους τομείς της τεχνολογίας, της 
ανάπτυξης ικανοτήτων, της βιομηχανίας 
και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων· 
θεωρεί ότι μόνο με συγκεκριμένες και 
ευέλικτες συνεργασίας θεμελιωμένες σε 
ρεαλιστικές πρωτοβουλίες θα ξεπεραστούν 
σταδιακά οι δυσκολίες, θα διαμορφωθεί 
μία πραγματική κοινή στρατηγική 
κουλτούρα και θα διαμορφωθούν κοινές 
απαντήσεις προσαρμοσμένες στα 
βασικότερα διακυβεύματα στα ζητήματα 
ασφάλειας και άμυνας της ευρωπαϊκής 
ηπείρου·

αυτονομίας από την καθιέρωση 
ευρωπαϊκών συνεργασιών σε επίπεδο 
άμυνας στους τομείς της τεχνολογίας, της 
ανάπτυξης ικανοτήτων, της βιομηχανίας 
και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων· 
θεωρεί ότι μόνο με συγκεκριμένες, 
ευέλικτες, αυστηρώς ειρηνικές και μη 
στρατιωτικές συνεργασίες θεμελιωμένες 
σε ρεαλιστικές πρωτοβουλίες θα 
ξεπεραστούν σταδιακά οι δυσκολίες, θα 
διαμορφωθεί μία πραγματική κοινή 
στρατηγική κουλτούρα και θα 
διαμορφωθούν κοινές απαντήσεις 
προσαρμοσμένες στα βασικότερα 
διακυβεύματα στα ζητήματα ασφάλειας 
της ευρωπαϊκής ηπείρου·

Or. en

Τροπολογία 138
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. είναι της άποψης ότι η επιβεβαίωση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
εξαρτάται από την καθιέρωση 
ευρωπαϊκών συνεργασιών σε επίπεδο 
άμυνας στους τομείς της τεχνολογίας, της 
ανάπτυξης ικανοτήτων, της βιομηχανίας 
και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων· 
θεωρεί ότι μόνο με συγκεκριμένες και 
ευέλικτες συνεργασίας θεμελιωμένες σε 
ρεαλιστικές πρωτοβουλίες θα ξεπεραστούν 
σταδιακά οι δυσκολίες, θα διαμορφωθεί 
μία πραγματική κοινή στρατηγική 
κουλτούρα και θα διαμορφωθούν κοινές 
απαντήσεις προσαρμοσμένες στα 
βασικότερα διακυβεύματα στα ζητήματα 
ασφάλειας και άμυνας της ευρωπαϊκής 
ηπείρου·

11. είναι της άποψης ότι η επιβεβαίωση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
εξαρτάται από την καθιέρωση της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε επίπεδο 
άμυνας στους τομείς της τεχνολογίας, της 
ανάπτυξης ικανοτήτων, της βιομηχανίας 
και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων· 
θεωρεί ότι μόνο με συγκεκριμένες και 
ευέλικτες συνεργασίας θεμελιωμένες σε 
ρεαλιστικές πρωτοβουλίες θα ξεπεραστούν 
σταδιακά οι δυσκολίες, θα διαμορφωθεί 
μία πραγματική κοινή στρατηγική 
κουλτούρα και θα διαμορφωθούν κοινές 
απαντήσεις προσαρμοσμένες στα 
βασικότερα διακυβεύματα στα ζητήματα 
ασφάλειας και άμυνας της ευρωπαϊκής 
ηπείρου·

Or. en
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Τροπολογία 139
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. είναι της άποψης ότι η 
επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας εξαρτάται από 
την καθιέρωση ευρωπαϊκών συνεργασιών 
σε επίπεδο άμυνας στους τομείς της 
τεχνολογίας, της ανάπτυξης ικανοτήτων, 
της βιομηχανίας και των επιχειρησιακών 
δυνατοτήτων· θεωρεί ότι μόνο με 
συγκεκριμένες και ευέλικτες συνεργασίας 
θεμελιωμένες σε ρεαλιστικές 
πρωτοβουλίες θα ξεπεραστούν σταδιακά 
οι δυσκολίες, θα διαμορφωθεί μία 
πραγματική κοινή στρατηγική κουλτούρα 
και θα διαμορφωθούν κοινές απαντήσεις 
προσαρμοσμένες στα βασικότερα 
διακυβεύματα στα ζητήματα ασφάλειας 
και άμυνας της ευρωπαϊκής ηπείρου·

11. είναι της άποψης ότι οι ευρωπαϊκές 
συνεργασίες σε επίπεδο άμυνας στους 
τομείς της τεχνολογίας, της ανάπτυξης 
ικανοτήτων, της βιομηχανίας και των 
επιχειρησιακών δυνατοτήτων είναι 
σημαντικές για την επιβεβαίωση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής φιλοδοξίας· 
θεωρεί ότι με συνεργασίες που 
επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των 
κενών στις ευρωπαϊκές αμυντικές 
δυνατότητες θα ξεπεραστούν σταδιακά οι 
δυσκολίες, θα διαμορφωθεί μία 
πραγματική κοινή στρατηγική κουλτούρα 
και θα διαμορφωθούν κοινές απαντήσεις 
προσαρμοσμένες στις βασικότερες 
ανάγκες ασφάλειας και άμυνας της 
ευρωπαϊκής ηπείρου·

Or. en

Τροπολογία 140
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. είναι της άποψης ότι η 
επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας εξαρτάται από 
την καθιέρωση ευρωπαϊκών συνεργασιών 
σε επίπεδο άμυνας στους τομείς της 
τεχνολογίας, της ανάπτυξης ικανοτήτων, 
της βιομηχανίας και των επιχειρησιακών 
δυνατοτήτων· θεωρεί ότι μόνο με 

11. είναι της άποψης ότι μια 
αποτελεσματική ΚΠΑΑ εξαρτάται επίσης 
από την καθιέρωση ευρωπαϊκών 
συνεργασιών σε επίπεδο άμυνας στους 
τομείς της τεχνολογίας, της ανάπτυξης 
ικανοτήτων, της βιομηχανίας, του 
εμπορίου και των επιχειρησιακών 
δυνατοτήτων· θεωρεί ότι μόνο με 
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συγκεκριμένες και ευέλικτες συνεργασίας 
θεμελιωμένες σε ρεαλιστικές 
πρωτοβουλίες θα ξεπεραστούν σταδιακά οι 
δυσκολίες, θα διαμορφωθεί μία 
πραγματική κοινή στρατηγική κουλτούρα 
και θα διαμορφωθούν κοινές απαντήσεις 
προσαρμοσμένες στα βασικότερα 
διακυβεύματα στα ζητήματα ασφάλειας 
και άμυνας της ευρωπαϊκής ηπείρου·

συγκεκριμένες και ευέλικτες συνεργασίας 
θεμελιωμένες σε ρεαλιστικές 
πρωτοβουλίες θα ξεπεραστούν σταδιακά οι 
δυσκολίες, θα διαμορφωθεί μία 
πραγματική κοινή στρατηγική κουλτούρα 
και θα διαμορφωθούν κοινές απαντήσεις 
προσαρμοσμένες στα βασικότερα 
διακυβεύματα στα ζητήματα ασφάλειας 
και άμυνας της ευρωπαϊκής ηπείρου·

Or. en

Τροπολογία 141
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει ότι, για να αυξηθεί η 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, τα κράτη 
μέλη πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές 
δαπάνες τους και να προσπαθήσουν να 
επιτύχουν τον στόχο του 2 % του ΑΕΠ· 
εκτιμά ότι οι αυξημένες επενδύσεις στην 
ασφάλεια και την άμυνα αποτελούν 
ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας για τα 
κράτη μέλη και την ΕΕ και ότι η 
αλληλεγγύη και η συνεργασία στον τομέα 
της άμυνας θα πρέπει να αποτελέσουν τον 
κανόνα·

Or. en

Τροπολογία 142
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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12. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
αυτονομία είναι πραγματικά εφικτή, μόνο 
εάν τα κράτη μέλη επιδείξουν 
αλληλεγγύη, κάτι που συνεπάγεται βασικά 
την ανάγκη να προτιμάται η αγορά 
ευρωπαϊκών ικανοτήτων όποτε υπάρχει 
εξοπλισμός όντως διαθέσιμος και 
ανταγωνιστικός·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 143
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
αυτονομία είναι πραγματικά εφικτή, μόνο 
εάν τα κράτη μέλη επιδείξουν 
αλληλεγγύη, κάτι που συνεπάγεται βασικά 
την ανάγκη να προτιμάται η αγορά 
ευρωπαϊκών ικανοτήτων όποτε υπάρχει 
εξοπλισμός όντως διαθέσιμος και 
ανταγωνιστικός·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 144
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
αυτονομία είναι πραγματικά εφικτή, μόνο 
εάν τα κράτη μέλη επιδείξουν αλληλεγγύη, 
κάτι που συνεπάγεται βασικά την ανάγκη 
να προτιμάται η αγορά ευρωπαϊκών 
ικανοτήτων όποτε υπάρχει εξοπλισμός 
όντως διαθέσιμος και ανταγωνιστικός·

12. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία είναι πραγματικά 
εφικτή, μόνο εάν τα κράτη μέλη επιδείξουν 
συνεργασία, κάτι που συνεπάγεται βασικά 
τη δυνατότητα να προτιμάται η αγορά 
ευρωπαϊκών ικανοτήτων όποτε υπάρχει 
εξοπλισμός όντως διαθέσιμος και 
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ανταγωνιστικός· υπενθυμίζει ότι το ΔΕΚ 
είχε διευκρινίσει στην απόφασή του της 
10ης Μαρτίου 2005 (Ισπανία κατά 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
ότι η έννοια της κοινοτικής προτίμησης 
αποτελεί πολιτική και όχι νομική αρχή, η 
οποία δεν μπορεί ως εκ τούτου να 
αντιταχθεί στο δόγμα των ελεύθερων 
συναλλαγών το οποίο εξακολουθεί να 
επιβάλλει η ΕΕ· αναγνωρίζει την 
κυριαρχία των κρατών μελών στις 
στρατηγικές και στρατιωτικές επιλογές 
τους, κυρίως όσον αφορά τον εξοπλισμό 
και την παροχή του απαραίτητου υλικού 
στις ένοπλες δυνάμεις τους·

Or. fr

Τροπολογία 145
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
αυτονομία είναι πραγματικά εφικτή, μόνο 
εάν τα κράτη μέλη επιδείξουν αλληλεγγύη, 
κάτι που συνεπάγεται βασικά την ανάγκη 
να προτιμάται η αγορά ευρωπαϊκών 
ικανοτήτων όποτε υπάρχει εξοπλισμός 
όντως διαθέσιμος και ανταγωνιστικός·

12. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
αυτονομία είναι πραγματικά εφικτή, μόνο 
εάν τα κράτη μέλη επιδείξουν αλληλεγγύη, 
κάτι που συνεπάγεται βασικά την ανάγκη 
να προτιμάται η αγορά ευρωπαϊκών 
ικανοτήτων όποτε υπάρχει εξοπλισμός 
όντως διαθέσιμος και ανταγωνιστικός με 
πρωταρχικό στόχο να εξασφαλιστεί η 
διαλειτουργικότητα με σημαντικούς 
συμμάχους και να αποφευχθεί η 
αλληλεπικάλυψη μεταξύ των ευρωπαϊκών 
δυνάμεων, ώστε να διευκολύνεται η 
ταχεία ανάπτυξη με όσο το δυνατόν πιο 
αδιάλειπτο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 146
Michael Gahler
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
αυτονομία είναι πραγματικά εφικτή, μόνο 
εάν τα κράτη μέλη επιδείξουν αλληλεγγύη, 
κάτι που συνεπάγεται βασικά την ανάγκη 
να προτιμάται η αγορά ευρωπαϊκών 
ικανοτήτων όποτε υπάρχει εξοπλισμός 
όντως διαθέσιμος και ανταγωνιστικός·

12. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
αυτονομία είναι πραγματικά εφικτή, μόνο 
εάν τα κράτη μέλη επιδείξουν αλληλεγγύη, 
κάτι που συνεπάγεται βασικά την ανάγκη 
να προτιμάται η αγορά ευρωπαϊκών 
ικανοτήτων όποτε υπάρχει εξοπλισμός 
όντως διαθέσιμος και ανταγωνιστικός, ο 
οποίος ανταποκρίνεται στα υψηλότερα 
πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται 
ταυτόχρονα η αμοιβαία πρόσβαση σε 
περαιτέρω προστατευόμενες αγορές 
εξοπλισμού·

Or. de

Τροπολογία 147
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
αυτονομία είναι πραγματικά εφικτή, μόνο 
εάν τα κράτη μέλη επιδείξουν αλληλεγγύη, 
κάτι που συνεπάγεται βασικά την ανάγκη 
να προτιμάται η αγορά ευρωπαϊκών 
ικανοτήτων όποτε υπάρχει εξοπλισμός 
όντως διαθέσιμος και ανταγωνιστικός·

12. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
αυτονομία είναι πραγματικά εφικτή, μόνο 
εάν τα κράτη μέλη επιδείξουν αλληλεγγύη·

Or. en

Τροπολογία 148
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
αυτονομία είναι πραγματικά εφικτή, μόνο 
εάν τα κράτη μέλη επιδείξουν 
αλληλεγγύη, κάτι που συνεπάγεται βασικά 
την ανάγκη να προτιμάται η αγορά 
ευρωπαϊκών ικανοτήτων όποτε υπάρχει 
εξοπλισμός όντως διαθέσιμος και 
ανταγωνιστικός·

12. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη 
μια καινοτόμα και ανταγωνιστική 
αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη για 
την αποτελεσματική χρήση των 
διαθέσιμων πόρων·

Or. en

Τροπολογία 149
Assita Kanko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
αυτονομία είναι πραγματικά εφικτή, μόνο 
εάν τα κράτη μέλη επιδείξουν αλληλεγγύη, 
κάτι που συνεπάγεται βασικά την ανάγκη 
να προτιμάται η αγορά ευρωπαϊκών 
ικανοτήτων όποτε υπάρχει εξοπλισμός 
όντως διαθέσιμος και ανταγωνιστικός·

12. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
αυτονομία είναι πραγματικά εφικτή, μόνο 
εάν τα κράτη μέλη επιδείξουν αλληλεγγύη, 
κάτι που συνεπάγεται βασικά την ανάγκη 
να προτιμάται η αγορά ευρωπαϊκών 
ικανοτήτων όποτε υπάρχει εξοπλισμός 
όντως διαθέσιμος και ανταγωνιστικός και 
υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται 
δεόντως οι διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων·

Or. nl

Τροπολογία 150
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
αυτονομία είναι πραγματικά εφικτή, μόνο 
εάν τα κράτη μέλη επιδείξουν αλληλεγγύη, 

12. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
αυτονομία είναι πραγματικά εφικτή, μόνο 
εάν τα κράτη μέλη επιδείξουν πολιτική 
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κάτι που συνεπάγεται βασικά την ανάγκη 
να προτιμάται η αγορά ευρωπαϊκών 
ικανοτήτων όποτε υπάρχει εξοπλισμός 
όντως διαθέσιμος και ανταγωνιστικός·

βούληση, συνοχή και αλληλεγγύη, κάτι 
που συνεπάγεται επιπλέον την ανάγκη να 
προτιμάται η αγορά ευρωπαϊκών 
ικανοτήτων όποτε υπάρχει εξοπλισμός 
όντως διαθέσιμος και ανταγωνιστικός·

Or. it

Τροπολογία 151
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
αυτονομία είναι πραγματικά εφικτή, μόνο 
εάν τα κράτη μέλη επιδείξουν αλληλεγγύη, 
κάτι που συνεπάγεται βασικά την ανάγκη 
να προτιμάται η αγορά ευρωπαϊκών 
ικανοτήτων όποτε υπάρχει εξοπλισμός 
όντως διαθέσιμος και ανταγωνιστικός·

12. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία είναι πραγματικά 
εφικτή, μόνο εάν τα κράτη μέλη επιδείξουν 
αλληλεγγύη, κάτι που συνεπάγεται βασικά 
την ανάγκη να προτιμάται η αγορά 
ευρωπαϊκών ικανοτήτων όποτε υπάρχει 
εξοπλισμός όντως διαθέσιμος και 
ανταγωνιστικός·

Or. en

Τροπολογία 152
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
αυτονομία είναι πραγματικά εφικτή, μόνο 
εάν τα κράτη μέλη επιδείξουν αλληλεγγύη, 
κάτι που συνεπάγεται βασικά την ανάγκη 
να προτιμάται η αγορά ευρωπαϊκών 
ικανοτήτων όποτε υπάρχει εξοπλισμός 
όντως διαθέσιμος και ανταγωνιστικός·

12. υπογραμμίζει ότι βασική 
προϋπόθεση για την εφαρμογή της 
έννοιας της στρατηγικής αυτονομίας 
είναι ιδίως τα κράτη μέλη να είναι 
αποφασισμένα να προτιμούν την αγορά 
ευρωπαϊκών ικανοτήτων όποτε υπάρχει 
εξοπλισμός όντως διαθέσιμος και 
ανταγωνιστικός·
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Or. fr

Τροπολογία 153
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
αυτονομία είναι πραγματικά εφικτή, μόνο 
εάν τα κράτη μέλη επιδείξουν αλληλεγγύη, 
κάτι που συνεπάγεται βασικά την ανάγκη 
να προτιμάται η αγορά ευρωπαϊκών 
ικανοτήτων όποτε υπάρχει εξοπλισμός 
όντως διαθέσιμος και ανταγωνιστικός·

12. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
αυτονομία είναι πραγματικά εφικτή, μόνο 
εάν τα κράτη μέλη επιδείξουν αλληλεγγύη, 
κάτι που συνεπάγεται βασικά την ανάγκη 
να εξασφαλιστούν ικανότητες και 
δυνατότητες στην Ευρώπη και η 
διαθεσιμότητα ανταγωνιστικού 
εξοπλισμού·

Or. en

Τροπολογία 154
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκτιμά πως η αρχή της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
αποτελεί θεμιτή και απαραίτητη 
φιλοδοξία και ότι πρέπει να παραμείνει 
πρωταρχικός στόχος της ευρωπαϊκής 
αμυντικής πολιτικής· υπογραμμίζει ότι η 
λειτουργική και επιχειρησιακή της 
εφαρμογή αποτελεί κοινή ευθύνη των 
Ευρωπαίων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 155
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Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκτιμά πως η αρχή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας αποτελεί θεμιτή 
και απαραίτητη φιλοδοξία και ότι πρέπει 
να παραμείνει πρωταρχικός στόχος της 
ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής· 
υπογραμμίζει ότι η λειτουργική και 
επιχειρησιακή της εφαρμογή αποτελεί 
κοινή ευθύνη των Ευρωπαίων·

13. εκτιμά πως η αρχή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας, η οποία έχει 
διατυπωθεί ως φιλοδοξία αύξησης των 
στρατιωτικών δαπανών και προώθησης 
της στρατιωτικοποίησης της ΕΕ, 
αποτελεί ένα αθέμιτο από ηθικής άποψης 
ζήτημα·

Or. en

Τροπολογία 156
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκτιμά πως η αρχή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας αποτελεί θεμιτή 
και απαραίτητη φιλοδοξία και ότι πρέπει 
να παραμείνει πρωταρχικός στόχος της 
ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής· 
υπογραμμίζει ότι η λειτουργική και 
επιχειρησιακή της εφαρμογή αποτελεί 
κοινή ευθύνη των Ευρωπαίων·

13. εκτιμά πως η αρχή μιας κυρίαρχης, 
ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής 
Κοινής Πολιτικής Aσφάλειας και Άμυνας 
αποτελεί θεμιτή και απαραίτητη φιλοδοξία 
και ότι πρέπει να παραμείνει πρωταρχικός 
στόχος της ευρωπαϊκής αμυντικής 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι η λειτουργική 
και επιχειρησιακή της εφαρμογή αποτελεί 
κοινή ευθύνη των Ευρωπαίων·

Or. en

Τροπολογία 157
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκτιμά πως η αρχή της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
αποτελεί θεμιτή και απαραίτητη φιλοδοξία 
και ότι πρέπει να παραμείνει πρωταρχικός 
στόχος της ευρωπαϊκής αμυντικής 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι η λειτουργική 
και επιχειρησιακή της εφαρμογή αποτελεί 
κοινή ευθύνη των Ευρωπαίων·

13. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία αποτελεί θεμιτή 
και απαραίτητη φιλοδοξία και ότι πρέπει 
να παραμείνει πρωταρχικός στόχος της 
κοινής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της 
ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής· 
υπογραμμίζει ότι η λειτουργική και 
επιχειρησιακή της εφαρμογή αποτελεί 
κοινή ευθύνη των Ευρωπαίων·

Or. de

Τροπολογία 158
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκτιμά πως η αρχή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας αποτελεί θεμιτή 
και απαραίτητη φιλοδοξία και ότι πρέπει 
να παραμείνει πρωταρχικός στόχος της 
ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής· 
υπογραμμίζει ότι η λειτουργική και 
επιχειρησιακή της εφαρμογή αποτελεί 
κοινή ευθύνη των Ευρωπαίων·

13. επιβεβαιώνει πως η αρχή της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
αποτελεί θεμιτή και απαραίτητη φιλοδοξία 
και ότι πρέπει να παραμείνει πρωταρχικός 
στόχος της ευρωπαϊκής αμυντικής 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι η λειτουργική 
και επιχειρησιακή της εφαρμογή αποτελεί 
κοινή ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των κρατών μελών της·

Or. fr

Τροπολογία 159
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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13. εκτιμά πως η αρχή της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
αποτελεί θεμιτή και απαραίτητη 
φιλοδοξία και ότι πρέπει να παραμείνει 
πρωταρχικός στόχος της ευρωπαϊκής 
αμυντικής πολιτικής· υπογραμμίζει ότι η 
λειτουργική και επιχειρησιακή της 
εφαρμογή αποτελεί κοινή ευθύνη των 
Ευρωπαίων·

13. εκτιμά πως η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία αποτελεί θεμιτή 
φιλοδοξία και ότι έχει θετικό αντίκτυπο 
στην ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική· 
υπογραμμίζει ότι η λειτουργική και 
επιχειρησιακή της εφαρμογή πρέπει να 
συζητηθεί μεταξύ των Ευρωπαίων·

Or. en

Τροπολογία 160
Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πραγματική πρόοδος για την ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας

Πραγματική πρόοδος για την επίτευξη της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας

Or. en

Τροπολογία 161
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία πρέπει να 
εκφραστεί στα πεδία της βιομηχανίας, 
της ανάπτυξης ικανοτήτων (κοινά 
προγράμματα, επένδυση σε αμυντικές 
τεχνολογίες) και των επιχειρησιακών 
δυνατοτήτων (χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων, ενίσχυση των δυνατοτήτων 
των εταίρων, ικανότητα σχεδίασης και 
διεξαγωγής αποστολών)·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 162
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία πρέπει να 
εκφραστεί στα πεδία της βιομηχανίας, της 
ανάπτυξης ικανοτήτων (κοινά 
προγράμματα, επένδυση σε αμυντικές 
τεχνολογίες) και των επιχειρησιακών 
δυνατοτήτων (χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων, ενίσχυση των δυνατοτήτων 
των εταίρων, ικανότητα σχεδίασης και 
διεξαγωγής αποστολών)·

14. υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία πρέπει να 
εκφραστεί στα πεδία της βιομηχανίας, της 
ανάπτυξης ικανοτήτων (κοινά 
προγράμματα, επένδυση σε αμυντικές 
τεχνολογίες) και των επιχειρησιακών 
δυνατοτήτων (χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων, ενίσχυση των δυνατοτήτων 
των εταίρων, ικανότητα σχεδίασης και 
διεξαγωγής αποστολών) και μπορεί να 
βασιστεί στις επιτυχίες της ομάδας 
συμβουλευτικής σε θέματα βιομηχανίας 
του ΝΑΤΟ και να είναι συμπληρωματική 
προς τις προγενέστερες υποχρεώσεις των 
κρατών μελών που αποτελούν μέρος της 
διατλαντικής τεχνολογικής και 
βιομηχανικής συνεργασίας στον τομέα 
της άμυνας (TADIC)·

Or. en

Τροπολογία 163
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία πρέπει να 
εκφραστεί στα πεδία της βιομηχανίας, της 
ανάπτυξης ικανοτήτων (κοινά 
προγράμματα, επένδυση σε αμυντικές 
τεχνολογίες) και των επιχειρησιακών 
δυνατοτήτων (χρηματοδότηση των 

14. υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία πρέπει να 
εκφραστεί στα πεδία της εξωτερικής 
πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, 
της βιομηχανίας, της ανάπτυξης 
ικανοτήτων (κοινά προγράμματα, 
επένδυση σε αμυντικές τεχνολογίες) και 
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επιχειρήσεων, ενίσχυση των δυνατοτήτων 
των εταίρων, ικανότητα σχεδίασης και 
διεξαγωγής αποστολών)·

των επιχειρησιακών δυνατοτήτων 
(χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, 
ενίσχυση των δυνατοτήτων των εταίρων, 
ικανότητα σχεδίασης και διεξαγωγής 
αποστολών)·

Or. de

Τροπολογία 164
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία πρέπει να 
εκφραστεί στα πεδία της βιομηχανίας, της 
ανάπτυξης ικανοτήτων (κοινά 
προγράμματα, επένδυση σε αμυντικές 
τεχνολογίες) και των επιχειρησιακών 
δυνατοτήτων (χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων, ενίσχυση των δυνατοτήτων 
των εταίρων, ικανότητα σχεδίασης και 
διεξαγωγής αποστολών)·

14. υποστηρίζει ότι μια κυρίαρχη και 
αποτελεσματική ΚΠΑΑ πρέπει να 
εκφραστεί στα πεδία της βιομηχανίας, της 
ανάπτυξης ικανοτήτων (κοινά 
προγράμματα, επένδυση σε αμυντικές 
τεχνολογίες) και των επιχειρησιακών 
δυνατοτήτων (χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων, ενίσχυση των δυνατοτήτων 
των εταίρων, ικανότητα σχεδίασης και 
διεξαγωγής αποστολών) και να 
συνοδεύεται από μια υπεύθυνη πολιτική 
για τον έλεγχο των εξοπλισμών σε επίπεδο 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 165
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία πρέπει να 
εκφραστεί στα πεδία της βιομηχανίας, 
της ανάπτυξης ικανοτήτων (κοινά 

14. θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία πρέπει να 
ακολουθεί μια πολιτική περιορισμού των 
εξαγωγών όπλων για όλους τους τύπους 
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προγράμματα, επένδυση σε αμυντικές 
τεχνολογίες) και των επιχειρησιακών 
δυνατοτήτων (χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων, ενίσχυση των δυνατοτήτων 
των εταίρων, ικανότητα σχεδίασης και 
διεξαγωγής αποστολών)·

όπλων και ζητεί, επομένως, την εφαρμογή 
αυστηρών ευρωπαϊκών κανόνων και 
κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα είδη 
διπλής χρήσης· προτρέπει τα κράτη μέλη 
να συμμορφωθούν με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας της ΕΕ για τις εξαγωγές 
όπλων·

Or. en

Τροπολογία 166
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία πρέπει να 
εκφραστεί στα πεδία της βιομηχανίας, της 
ανάπτυξης ικανοτήτων (κοινά 
προγράμματα, επένδυση σε αμυντικές 
τεχνολογίες) και των επιχειρησιακών 
δυνατοτήτων (χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων, ενίσχυση των δυνατοτήτων 
των εταίρων, ικανότητα σχεδίασης και 
διεξαγωγής αποστολών)·

14. υποστηρίζει ότι οι ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες στον τομέα της άμυνας 
πρέπει να παρέχουν πρακτικά οφέλη στα 
πεδία της βιομηχανίας, της ανάπτυξης 
ικανοτήτων (κοινά προγράμματα, 
επένδυση σε αμυντικές τεχνολογίες) και 
των επιχειρησιακών δυνατοτήτων 
(χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, 
ενίσχυση των δυνατοτήτων των εταίρων, 
ικανότητα σχεδίασης και διεξαγωγής 
αποστολών)·

Or. en

Τροπολογία 167
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία πρέπει να 
εκφραστεί στα πεδία της βιομηχανίας, της 
ανάπτυξης ικανοτήτων (κοινά 
προγράμματα, επένδυση σε αμυντικές 

14. υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή 
στρατηγική αυτονομία θα μπορούσε να 
εκφραστεί σε πεδία όπως: η βιομηχανία, η 
ανάπτυξη ικανοτήτων (κοινά 
προγράμματα, επένδυση σε αμυντικές 
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τεχνολογίες) και των επιχειρησιακών 
δυνατοτήτων (χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων, ενίσχυση των δυνατοτήτων 
των εταίρων, ικανότητα σχεδίασης και 
διεξαγωγής αποστολών)·

τεχνολογίες) και οι επιχειρησιακές 
δυνατότητες (χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων, ενίσχυση των δυνατοτήτων 
των εταίρων, ικανότητα σχεδίασης και 
διεξαγωγής αποστολών)·

Or. en

Τροπολογία 168
Pierfrancesco Majorino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. θεωρεί κατάλληλη την υιοθέτηση 
μιας πολιτικής περιορισμού των 
εξαγωγών όπλων για όλους τους τύπους 
όπλων, συμπεριλαμβανομένων των ειδών 
διπλής χρήσης· προτρέπει τα κράτη μέλη 
να συμμορφωθούν με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας της ΕΕ για τις εξαγωγές 
όπλων· επαναλαμβάνει την ανάγκη 
αυστηρής εφαρμογής από όλα τα κράτη 
μέλη των κανόνων που ορίζονται στην 
κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου για τις εξαγωγές όπλων, 
συμπεριλαμβανομένης της αυστηρής 
εφαρμογής του δεύτερου κριτηρίου 
σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη χώρα τελικού 
προορισμού·

Or. en

Τροπολογία 169
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκτιμά ότι η άμυνα της Ευρώπης διαγράφεται
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βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 
ικανότητα της Ένωσης να επεμβαίνει 
στρατιωτικά, με τρόπο αξιόπιστο, στα 
θέατρα εξωτερικών επιχειρήσεων·

Or. fr

Τροπολογία 170
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκτιμά ότι η άμυνα της Ευρώπης 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 
ικανότητα της Ένωσης να επεμβαίνει 
στρατιωτικά, με τρόπο αξιόπιστο, στα 
θέατρα εξωτερικών επιχειρήσεων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 171
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκτιμά ότι η άμυνα της Ευρώπης 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 
ικανότητα της Ένωσης να επεμβαίνει 
στρατιωτικά, με τρόπο αξιόπιστο, στα 
θέατρα εξωτερικών επιχειρήσεων·

15. εκτιμά ότι η άμυνα της Ευρώπης 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 
ικανότητα της Ένωσης και την πολιτική 
βούληση των κρατών μελών να 
επεμβαίνουν στρατιωτικά, με τρόπο 
αξιόπιστο, στα θέατρα εξωτερικών 
επιχειρήσεων· υποστηρίζει ότι η Ένωση 
διαθέτει σημαντικούς ανθρώπινους, 
οικονομικούς, τεχνικούς και 
στρατιωτικούς πόρους, οι οποίοι της 
προσφέρουν μια μοναδική ικανότητα να 
διεξάγει στρατιωτικές και μη 
στρατιωτικές επιχειρήσεις και να αντιδρά 
άμεσα και προληπτικά στις μελλοντικές 
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προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, 
για παράδειγμα μέσω ενεργών αποστολών 
διατήρησης της ειρήνης·

Or. en

Τροπολογία 172
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκτιμά ότι η άμυνα της Ευρώπης 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 
ικανότητα της Ένωσης να επεμβαίνει 
στρατιωτικά, με τρόπο αξιόπιστο, στα 
θέατρα εξωτερικών επιχειρήσεων·

15. εκτιμά ότι η υπεράσπιση της 
ασφάλειας της Ευρώπης επιτυγχάνεται με 
τον καλύτερο τρόπο μέσω έμφασης στην 
εξάλειψη της φτώχειας, στην άνευ όρων 
ανθρωπιστική βοήθεια, στη βιώσιμη και 
δίκαιη οικονομική ανάπτυξη, στην 
ανάσχεση της ικανότητας των 
παγκόσμιων φορολογικών καθεστώτων 
να διευκολύνουν τη διαφθορά, στην 
ειρηνική και διπλωματική επίλυση των 
συγκρούσεων, στον αφοπλισμό, στην 
αποστράτευση και σε προγράμματα 
επανένταξης· 

Or. en

Τροπολογία 173
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκτιμά ότι η άμυνα της Ευρώπης 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 
ικανότητα της Ένωσης να επεμβαίνει 
στρατιωτικά, με τρόπο αξιόπιστο, στα 
θέατρα εξωτερικών επιχειρήσεων·

15. αναγνωρίζει ότι οι δραστηριότητες 
ΚΠΑΑ αποτελούν επιχειρήσεις μικρής 
κλίμακας εντός της ευρωπαϊκής 
περιφέρειας και έχουν περιορισμένο 
ανθρώπινο δυναμικό και στόχους και 
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αναγνωρίζει ότι η ΕΕ δεν μπορεί να 
αντιγράψει ή να αντικαταστήσει τις 
δομές διοίκησης και αμυντικής 
σχεδίασης του ΝΑΤΟ και τον ρόλο του 
ως ακρογωνιαίου λίθου της ευρωπαϊκής 
άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 174
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκτιμά ότι η άμυνα της Ευρώπης 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 
ικανότητα της Ένωσης να επεμβαίνει 
στρατιωτικά, με τρόπο αξιόπιστο, στα 
θέατρα εξωτερικών επιχειρήσεων·

15. εκτιμά ότι η κοινή πολιτική 
ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) βασίζεται 
σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα των 
κρατών μελών να επεμβαίνουν, με τρόπο 
αξιόπιστο, στο πλαίσιο της πολιτικής 
ασφαλείας, στα θέατρα εξωτερικών 
επιχειρήσεων προβαίνοντας, μεταξύ 
άλλων σε στρατιωτικές ενέργειες, ως 
έσχατο μέτρο·

Or. de

Τροπολογία 175
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκτιμά ότι η άμυνα της Ευρώπης 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 
ικανότητα της Ένωσης να επεμβαίνει 
στρατιωτικά, με τρόπο αξιόπιστο, στα 
θέατρα εξωτερικών επιχειρήσεων·

15. εκτιμά ότι οι αμυντικές 
δυνατότητες της Ευρώπης βασίζονται σε 
μεγάλο βαθμό στην ικανότητα των 
κρατών μελών της, μεμονωμένα ή στο 
πλαίσιο συνεργασιών, και στη βούλησή 
τους να τηρούν το κράτος δικαίου στο 
έδαφός τους, καθώς και να ελέγχουν τα 
σύνορά τους και, ιδίως, τα εξωτερικά 
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σύνορα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 176
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκτιμά ότι η άμυνα της Ευρώπης 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 
ικανότητα της Ένωσης να επεμβαίνει 
στρατιωτικά, με τρόπο αξιόπιστο, στα 
θέατρα εξωτερικών επιχειρήσεων·

15. εκτιμά ότι η άμυνα της Ευρώπης 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 
ικανότητα της Ένωσης να επεμβαίνει 
στρατιωτικά, με τρόπο αξιόπιστο, στα 
θέατρα εξωτερικών επιχειρήσεων· 
επισημαίνει τη σημασία της ανταλλαγής 
πληροφοριών με το ΝΑΤΟ σε αυτό το 
πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 177
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκτιμά ότι η άμυνα της Ευρώπης 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 
ικανότητα της Ένωσης να επεμβαίνει 
στρατιωτικά, με τρόπο αξιόπιστο, στα 
θέατρα εξωτερικών επιχειρήσεων·

15. εκτιμά ότι η υπεράσπιση των 
ευρωπαϊκών αξιών και συμφερόντων 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 
ικανότητα της Ένωσης να επεμβαίνει 
εγκαίρως με όλο το φάσμα των επιλογών 
που διαθέτει στα θέατρα συμφερόντων·

Or. it

Τροπολογία 178
Arnaud Danjean
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκτιμά ότι η άμυνα της Ευρώπης 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 
ικανότητα της Ένωσης να επεμβαίνει 
στρατιωτικά, με τρόπο αξιόπιστο, στα 
θέατρα εξωτερικών επιχειρήσεων·

15. εκτιμά ότι η άμυνα της Ευρώπης 
βασίζεται εν μέρει στην ικανότητά της να 
επεμβαίνει με τρόπο αξιόπιστο στα θέατρα 
εξωτερικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο των 
μη στρατιωτικών και στρατιωτικών 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ·

Or. fr

Τροπολογία 179
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκτιμά ότι η άμυνα της Ευρώπης 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 
ικανότητα της Ένωσης να επεμβαίνει 
στρατιωτικά, με τρόπο αξιόπιστο, στα 
θέατρα εξωτερικών επιχειρήσεων·

15. εκτιμά ότι η άμυνα της Ευρώπης 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 
ικανότητα της Ένωσης να επεμβαίνει 
στρατιωτικά, με τρόπο αξιόπιστο και 
χωρίς περιττή καθυστέρηση, στα θέατρα 
εξωτερικών επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 180
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκτιμά ότι η άμυνα της Ευρώπης 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 
ικανότητα της Ένωσης να επεμβαίνει 
στρατιωτικά, με τρόπο αξιόπιστο, στα 
θέατρα εξωτερικών επιχειρήσεων·

15. εκτιμά ότι η άμυνα της Ευρώπης 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ισχυρή 
διατλαντική συμμαχία, στην ικανότητα 
της Ένωσης να ενεργεί στρατιωτικά, με 
τρόπο αξιόπιστο, στα θέατρα εξωτερικών 
επιχειρήσεων·
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Or. en

Τροπολογία 181
Martin Horwood, Malik Azmani, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει ότι, μετά την έγκριση της 
Συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την 
εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
ασφαλείας του 2016, ο πολλαπλασιασμός 
των περιφερειακών και τοπικών 
συγκρούσεων, μεταξύ άλλων κοντά στις 
άμεσα γειτονικές χώρες μας, εγείρει 
πολλές προκλήσεις για την ασφάλεια της 
Ένωσης, καθώς αυτές έχουν συχνά 
δευτερογενείς επιπτώσεις· θεωρεί, εν 
προκειμένω, ότι η Ένωση θα πρέπει να 
καταστεί ισχυρότερος παράγοντας σε 
θέματα διαχείρισης κρίσεων, επίλυσης 
συγκρούσεων και διατήρησης της 
ειρήνης, όταν είναι δυνατό σε συνεργασία 
με άλλους περιφερειακούς και διεθνείς 
οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και η 
Αφρικανική Ένωση, σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις της για την προώθηση της 
πολυμέρειας, αλλά και μόνη της, όταν το 
απαιτούν οι καταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 182
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ και τα 
κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια 
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περισσότερο διορατική προσέγγιση για 
τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
ικανοτήτων και να προβλέψουν τις 
μελλοντικές ανάγκες για την ισχυρή 
αντιμετώπιση των κρίσεων και των 
προκλήσεων από την ΕΕ με στόχο την 
ενίσχυση των μη στρατιωτικών 
αποστολών μακροπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 183
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. διαπιστώνει ότι η Ένωση είναι 
σήμερα παρούσα σε τρεις ηπείρους όπου 
αναπτύσσονται δέκα έξι στρατιωτικές ή μη 
στρατιωτικές αποστολές (δέκα μη 
στρατιωτικές και έξι στρατιωτικές, εκ των 
οποίων τρεις εκτελεστικές και τρεις μη 
εκτελεστικές)· αναγνωρίζει τη συμβολή 
των αποστολών αυτών στην ειρήνη, την 
ασφάλεια και τη διεθνή σταθερότητα· 
υπογραμμίζει ότι η εκτέλεσή τους πρέπει 
να συνοδευθεί από μια αλλαγή των 
κειμένων που είναι εγγεγραμμένα στη 
συνθήκη της Λισαβόνας και που 
εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, ώστε 
να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους·

16. διαπιστώνει ότι η Ένωση είναι 
σήμερα παρούσα σε τρεις ηπείρους όπου 
αναπτύσσονται δέκα έξι στρατιωτικές ή μη 
στρατιωτικές αποστολές (δέκα μη 
στρατιωτικές και έξι στρατιωτικές, εκ των 
οποίων τρεις εκτελεστικές και τρεις μη 
εκτελεστικές)· αναγνωρίζει τη συμβολή 
των αποστολών αυτών στην ειρήνη, την 
ασφάλεια και τη διεθνή σταθερότητα· 
υπογραμμίζει ότι η εκτέλεσή τους πρέπει 
να συνοδευθεί από μια σημαντική αλλαγή 
των κειμένων που είναι εγγεγραμμένα στη 
συνθήκη της Λισαβόνας και που 
εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, ώστε 
να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους και 
να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής τους 
και ο αριθμός τους, καθώς αυτό θα δώσει 
τη δυνατότητα στους ευρωπαϊκούς 
εταίρους να παρεμβαίνουν μόνο όπου 
αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και θα 
επιτρέψει να δημιουργηθούν οι καλύτερες 
δυνατές προϋποθέσεις για την 
επιτυχημένη διεξαγωγή των αποστολών·

Or. en
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Τροπολογία 184
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. διαπιστώνει ότι η Ένωση είναι 
σήμερα παρούσα σε τρεις ηπείρους όπου 
αναπτύσσονται δέκα έξι στρατιωτικές ή μη 
στρατιωτικές αποστολές (δέκα μη 
στρατιωτικές και έξι στρατιωτικές, εκ των 
οποίων τρεις εκτελεστικές και τρεις μη 
εκτελεστικές)· αναγνωρίζει τη συμβολή 
των αποστολών αυτών στην ειρήνη, την 
ασφάλεια και τη διεθνή σταθερότητα· 
υπογραμμίζει ότι η εκτέλεσή τους πρέπει 
να συνοδευθεί από μια αλλαγή των 
κειμένων που είναι εγγεγραμμένα στη 
συνθήκη της Λισαβόνας και που 
εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, ώστε 
να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους·

16. διαπιστώνει ότι η Ένωση είναι 
σήμερα παρούσα σε τρεις ηπείρους όπου 
αναπτύσσονται δέκα έξι στρατιωτικές ή μη 
στρατιωτικές αποστολές (δέκα μη 
στρατιωτικές και έξι στρατιωτικές, εκ των 
οποίων τρεις εκτελεστικές και τρεις μη 
εκτελεστικές)· επαναλαμβάνει τη σημασία 
της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την επιβολή του κράτους δικαίου στο 
Κοσσυφοπέδιο, της μεγαλύτερης μη 
στρατιωτικής αποστολής της ΚΠΑΑ, 
καθώς και της αποστολής δυνάμεων υπό 
την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ως σημαντικούς 
παράγοντες που συμβάλλουν στην 
ασφάλεια στα Δυτικά Βαλκάνια· 
αναγνωρίζει τη συμβολή των αποστολών 
αυτών στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη 
διεθνή σταθερότητα· υπογραμμίζει ότι η 
εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδευθεί από 
μια αλλαγή των κειμένων που είναι 
εγγεγραμμένα στη συνθήκη της Λισαβόνας 
και που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, 
ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 185
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. διαπιστώνει ότι η Ένωση είναι 
σήμερα παρούσα σε τρεις ηπείρους όπου 

16. διαπιστώνει ότι η Ένωση είναι 
σήμερα παρούσα σε τρεις ηπείρους όπου 
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αναπτύσσονται δέκα έξι στρατιωτικές ή μη 
στρατιωτικές αποστολές (δέκα μη 
στρατιωτικές και έξι στρατιωτικές, εκ των 
οποίων τρεις εκτελεστικές και τρεις μη 
εκτελεστικές)· αναγνωρίζει τη συμβολή 
των αποστολών αυτών στην ειρήνη, την 
ασφάλεια και τη διεθνή σταθερότητα· 
υπογραμμίζει ότι η εκτέλεσή τους πρέπει 
να συνοδευθεί από μια αλλαγή των 
κειμένων που είναι εγγεγραμμένα στη 
συνθήκη της Λισαβόνας και που 
εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, ώστε 
να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους·

αναπτύσσονται δέκα έξι στρατιωτικές ή μη 
στρατιωτικές αποστολές (δέκα μη 
στρατιωτικές και έξι στρατιωτικές, εκ των 
οποίων τρεις εκτελεστικές και τρεις μη 
εκτελεστικές)· αναγνωρίζει τη συμβολή 
των αποστολών αυτών στην ειρήνη, την 
ασφάλεια και τη διεθνή σταθερότητα· 
υπογραμμίζει ότι η εκτέλεσή τους πρέπει 
να συνοδευθεί από μια αλλαγή των 
κειμένων που είναι εγγεγραμμένα στη 
συνθήκη της Λισαβόνας και που 
εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, ώστε 
να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους· 
προωθεί ένα υψηλότερο επίπεδο 
αποτελεσματικότητας των αποστολών 
ΚΠΑΑ μέσω της επίτευξης του στόχου 
του 70 τοις εκατό όσον αφορά το 
αποσπασμένο προσωπικό και ζητεί από 
τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 
συνεισφορές τους·

Or. en

Τροπολογία 186
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. διαπιστώνει ότι η Ένωση είναι 
σήμερα παρούσα σε τρεις ηπείρους όπου 
αναπτύσσονται δέκα έξι στρατιωτικές ή μη 
στρατιωτικές αποστολές (δέκα μη 
στρατιωτικές και έξι στρατιωτικές, εκ των 
οποίων τρεις εκτελεστικές και τρεις μη 
εκτελεστικές)· αναγνωρίζει τη συμβολή 
των αποστολών αυτών στην ειρήνη, την 
ασφάλεια και τη διεθνή σταθερότητα· 
υπογραμμίζει ότι η εκτέλεσή τους πρέπει 
να συνοδευθεί από μια αλλαγή των 
κειμένων που είναι εγγεγραμμένα στη 
συνθήκη της Λισαβόνας και που 
εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, ώστε 
να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους·

16. διαπιστώνει ότι η Ένωση είναι 
σήμερα παρούσα σε τρεις ηπείρους όπου 
αναπτύσσονται δέκα έξι στρατιωτικές ή μη 
στρατιωτικές αποστολές (δέκα μη 
στρατιωτικές και έξι στρατιωτικές, εκ των 
οποίων τρεις εκτελεστικές και τρεις μη 
εκτελεστικές)· αναγνωρίζει τη συμβολή 
των αποστολών αυτών στην ειρήνη, την 
ασφάλεια και τη διεθνή σταθερότητα·
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Or. fr

Τροπολογία 187
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. διαπιστώνει ότι η Ένωση είναι 
σήμερα παρούσα σε τρεις ηπείρους όπου 
αναπτύσσονται δέκα έξι στρατιωτικές ή μη 
στρατιωτικές αποστολές (δέκα μη 
στρατιωτικές και έξι στρατιωτικές, εκ των 
οποίων τρεις εκτελεστικές και τρεις μη 
εκτελεστικές)· αναγνωρίζει τη συμβολή 
των αποστολών αυτών στην ειρήνη, την 
ασφάλεια και τη διεθνή σταθερότητα· 
υπογραμμίζει ότι η εκτέλεσή τους πρέπει 
να συνοδευθεί από μια αλλαγή των 
κειμένων που είναι εγγεγραμμένα στη 
συνθήκη της Λισαβόνας και που 
εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, ώστε 
να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους·

16. διαπιστώνει ότι η Ένωση είναι 
σήμερα παρούσα σε τρεις ηπείρους όπου 
αναπτύσσονται δέκα έξι στρατιωτικές ή μη 
στρατιωτικές αποστολές (δέκα μη 
στρατιωτικές και έξι στρατιωτικές, εκ των 
οποίων τρεις εκτελεστικές και τρεις μη 
εκτελεστικές)· αναγνωρίζει ότι καμία από 
αυτές τις αποστολές δεν έχει συμβάλει 
ουσιαστικά στην ειρήνη, τη διεθνή 
ασφάλεια και τη σταθερότητα·

Or. en

Τροπολογία 188
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. διαπιστώνει ότι η Ένωση είναι 
σήμερα παρούσα σε τρεις ηπείρους όπου 
αναπτύσσονται δέκα έξι στρατιωτικές ή μη 
στρατιωτικές αποστολές (δέκα μη 
στρατιωτικές και έξι στρατιωτικές, εκ των 
οποίων τρεις εκτελεστικές και τρεις μη 
εκτελεστικές)· αναγνωρίζει τη συμβολή 
των αποστολών αυτών στην ειρήνη, την 
ασφάλεια και τη διεθνή σταθερότητα· 

16. διαπιστώνει ότι η Ένωση είναι 
σήμερα παρούσα σε τρεις ηπείρους όπου 
αναπτύσσονται δέκα έξι στρατιωτικές ή μη 
στρατιωτικές αποστολές (δέκα μη 
στρατιωτικές και έξι στρατιωτικές, εκ των 
οποίων τρεις εκτελεστικές και τρεις μη 
εκτελεστικές)· αναγνωρίζει τη συμβολή 
των αποστολών αυτών στην ειρήνη, την 
ασφάλεια και τη διεθνή σταθερότητα· 
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υπογραμμίζει ότι η εκτέλεσή τους πρέπει 
να συνοδευθεί από μια αλλαγή των 
κειμένων που είναι εγγεγραμμένα στη 
συνθήκη της Λισαβόνας και που 
εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, ώστε 
να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους·

υπογραμμίζει ότι η εκτέλεσή τους πρέπει 
να συνοδευθεί από μια αλλαγή 
επιλεγμένων κειμένων που είναι 
εγγεγραμμένα στη συνθήκη της Λισαβόνας 
και που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, 
ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά 
τους και η ασφάλεια των Ευρωπαίων 
πολιτών·

Or. de

Τροπολογία 189
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. χαιρετίζει την παρέμβαση του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στο 
πλαίσιο του ελέγχου των αποστολών και 
των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ και ζητεί 
την εκπόνηση περαιτέρω ειδικών 
εκθέσεων σχετικά με άλλες αποστολές και 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 190
Radosław Sikorski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι 
σε θέση να αναπτύσσει δυνατότητες 
διατήρησης της ειρήνης στις 
υποβόσκουσες συγκρούσεις στις 
μετασοβιετικές περιοχές·

Or. en
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Τροπολογία 191
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. προτρέπει τα κράτη μέλη και τις 
ευρωπαϊκές δομές να διατηρήσουν την 
προτεραιότητα και τον υψηλό βαθμό της 
δέσμευσής τους απέναντι στην Αφρική· 
χαιρετίζει κατά συνέπεια την απόφαση του 
Συμβουλίου, του Ιουλίου 2018, να 
παρατείνει την εντολή της στρατιωτικής 
εκπαιδευτικής αποστολής EUTM RCA για 
δύο χρόνια, καθώς και την βούληση του 
Συμβουλίου να δρομολογήσει μια μη 
στρατιωτική αποστολή συμπληρωματικά 
προς το στρατιωτικό σκέλος· διαπιστώνει 
ότι αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις είναι μια 
θετική ένδειξη της εκ νέου δέσμευσης των 
κρατών μελών·

17. προτρέπει τα κράτη μέλη και τις 
ευρωπαϊκές δομές να διατηρήσουν την 
προτεραιότητα και τον υψηλό βαθμό της 
δέσμευσής τους απέναντι στην Αφρική· 
χαιρετίζει κατά συνέπεια την απόφαση του 
Συμβουλίου, του Ιουλίου 2018, να 
παρατείνει την εντολή της στρατιωτικής 
εκπαιδευτικής αποστολής EUTM RCA για 
δύο χρόνια, καθώς και την βούληση του 
Συμβουλίου να δρομολογήσει μια μη 
στρατιωτική αποστολή συμπληρωματικά 
προς το στρατιωτικό σκέλος· διαπιστώνει 
ότι αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις είναι μια 
θετική ένδειξη της εκ νέου δέσμευσης των 
κρατών μελών· αναγνωρίζει ότι η 
στενότερη συνεργασία με υπάρχουσες 
περιφερειακές δυνάμεις, όπως η 
Αφρικανική Ένωση, η ομάδα των 5 για 
το Σαχέλ (G5 Σαχέλ) και η Οικονομική 
Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών 
Κρατών (ECOWAS), καθώς και οι ΗΠΑ, 
είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη 
έκβαση των επιχειρήσεων στην Αφρική·

Or. en

Τροπολογία 192
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. προτρέπει τα κράτη μέλη και τις 
ευρωπαϊκές δομές να διατηρήσουν την 

17. προτρέπει τα κράτη μέλη και τις 
ευρωπαϊκές δομές να διατηρήσουν την 
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προτεραιότητα και τον υψηλό βαθμό της 
δέσμευσής τους απέναντι στην Αφρική· 
χαιρετίζει κατά συνέπεια την απόφαση του 
Συμβουλίου, του Ιουλίου 2018, να 
παρατείνει την εντολή της στρατιωτικής 
εκπαιδευτικής αποστολής EUTM RCA για 
δύο χρόνια, καθώς και την βούληση του 
Συμβουλίου να δρομολογήσει μια μη 
στρατιωτική αποστολή συμπληρωματικά 
προς το στρατιωτικό σκέλος· διαπιστώνει 
ότι αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις είναι μια 
θετική ένδειξη της εκ νέου δέσμευσης των 
κρατών μελών·

προτεραιότητα και τον υψηλό βαθμό της 
δέσμευσής τους απέναντι στην Αφρική· 
χαιρετίζει κατά συνέπεια την απόφαση του 
Συμβουλίου, του Ιουλίου 2018, να 
παρατείνει την εντολή της στρατιωτικής 
εκπαιδευτικής αποστολής EUTM RCA για 
δύο χρόνια, καθώς και την βούληση του 
Συμβουλίου να δρομολογήσει μια μη 
στρατιωτική αποστολή συμπληρωματικά 
προς το στρατιωτικό σκέλος· διαπιστώνει 
ότι αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις είναι μια 
θετική ένδειξη της εκ νέου δέσμευσης των 
κρατών μελών, αλλά τονίζει ότι η 
κατάσταση στη χώρα όσον αφορά την 
ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
παραμένει ιδιαιτέρως προβληματική·

Or. en

Τροπολογία 193
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. προτρέπει τα κράτη μέλη και τις 
ευρωπαϊκές δομές να διατηρήσουν την 
προτεραιότητα και τον υψηλό βαθμό της 
δέσμευσής τους απέναντι στην Αφρική· 
χαιρετίζει κατά συνέπεια την απόφαση 
του Συμβουλίου, του Ιουλίου 2018, να 
παρατείνει την εντολή της στρατιωτικής 
εκπαιδευτικής αποστολής EUTM RCA για 
δύο χρόνια, καθώς και την βούληση του 
Συμβουλίου να δρομολογήσει μια μη 
στρατιωτική αποστολή συμπληρωματικά 
προς το στρατιωτικό σκέλος· διαπιστώνει 
ότι αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις είναι μια 
θετική ένδειξη της εκ νέου δέσμευσης των 
κρατών μελών·

17. προτρέπει τα κράτη μέλη και τις 
ευρωπαϊκές δομές να διατηρήσουν τη 
σωστή γεωγραφική ισορροπία, να 
εξασφαλίσουν την αποτελεσματική χρήση 
των πόρων· σε αυτό το πνεύμα, 
αναγνωρίζει την απόφαση του 
Συμβουλίου, του Ιουλίου 2018, να 
παρατείνει την εντολή της στρατιωτικής 
εκπαιδευτικής αποστολής EUTM RCA για 
δύο χρόνια, καθώς και την βούληση του 
Συμβουλίου να δρομολογήσει μια μη 
στρατιωτική αποστολή συμπληρωματικά 
προς το στρατιωτικό σκέλος· διαπιστώνει 
ότι αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις είναι μια 
θετική ένδειξη της εκ νέου δέσμευσης των 
κρατών μελών·

Or. en
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Τροπολογία 194
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. προτρέπει τα κράτη μέλη και τις 
ευρωπαϊκές δομές να διατηρήσουν την 
προτεραιότητα και τον υψηλό βαθμό της 
δέσμευσής τους απέναντι στην Αφρική· 
χαιρετίζει κατά συνέπεια την απόφαση 
του Συμβουλίου, του Ιουλίου 2018, να 
παρατείνει την εντολή της στρατιωτικής 
εκπαιδευτικής αποστολής EUTM RCA για 
δύο χρόνια, καθώς και την βούληση του 
Συμβουλίου να δρομολογήσει μια μη 
στρατιωτική αποστολή συμπληρωματικά 
προς το στρατιωτικό σκέλος· διαπιστώνει 
ότι αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις είναι μια 
θετική ένδειξη της εκ νέου δέσμευσης των 
κρατών μελών·

17. προτρέπει τα κράτη μέλη και τις 
ευρωπαϊκές δομές να διατηρήσουν την 
προτεραιότητα και τον υψηλό βαθμό της 
δέσμευσής τους απέναντι στην Αφρική· 
εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση 
του Συμβουλίου, του Ιουλίου 2018, να 
παρατείνει την εντολή της στρατιωτικής 
εκπαιδευτικής αποστολής EUTM RCA για 
δύο χρόνια, καθώς και την βούληση του 
Συμβουλίου να δρομολογήσει μια μη 
στρατιωτική αποστολή συμπληρωματικά 
προς το στρατιωτικό σκέλος· διαπιστώνει 
ότι αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις είναι μια 
ένδειξη της εκ νέου δέσμευσης των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 195
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επισημαίνει το γεγονός ότι, στη 
Μέση Ανατολή, μια περιοχή ζωτικής 
σημασίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, η 
Ένωση διαθέτει τρεις αποστολές ΚΠΑΑ, 
την αποστολή συνοριακής συνδρομής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σημείο 
διέλευσης της Ράφα (Τελ Αβίβ), την 
Αστυνομική Αποστολή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τα Παλαιστινιακά Εδάφη 
(Ραμάλα) και τη συμβουλευτική 
αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς 
στήριξη της μεταρρύθμισης του τομέα 
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της ασφάλειας στο Ιράκ (Βαγδάτη)· 
εκφράζει τη λύπη του για την έκρηξη βίας 
στο Ιράκ και τα πυρά του προσωπικού 
ασφαλείας κατά διαδηλωτών· προτρέπει 
την ΕΕ και, ιδίως, τη συμβουλευτική 
αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς 
στήριξη της μεταρρύθμισης του τομέα 
της ασφάλειας στο Ιράκ να 
επανεξετάσουν τη δέσμευσή τους όσον 
αφορά τη μεταρρύθμιση του τομέα της 
ασφάλειας υπό το φως του απαράδεκτου 
φόρου αίματος των διαδηλωτών·

Or. en

Τροπολογία 196
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει τη συνολική 
δέσμευση της Ένωσης απέναντι στο Σαχέλ 
και το Κέρας της Αφρικής μέσω έξι μη 
στρατιωτικών (EUCAP Μαλί, EUCAP 
Νίγηρας, EUCAP Σομαλία) και 
στρατιωτικών αποστολών (EUTM Μαλί, 
EUTM Σομαλία, ATALANTA)· επικροτεί 
και ενθαρρύνει την προσπάθεια 
περιφερειοποίησης της λειτουργίας των μη 
στρατιωτικών αποστολών στο Σαχέλ 
απέναντι σε ζητήματα ασφάλειας που 
υπερβαίνουν το πλαίσιο των κρατών στα 
οποία έχουν αναπτυχθεί οι ευρωπαϊκές 
αποστολές·

18. υπογραμμίζει τη συνολική 
δέσμευση της Ένωσης απέναντι στο Σαχέλ 
και το Κέρας της Αφρικής μέσω έξι μη 
στρατιωτικών (EUCAP Μαλί, EUCAP 
Νίγηρας, EUCAP Σομαλία) και 
στρατιωτικών αποστολών (EUTM Μαλί, 
EUTM Σομαλία, ATALANTA)· επικροτεί 
και ενθαρρύνει την προσπάθεια 
περιφερειοποίησης της λειτουργίας των μη 
στρατιωτικών αποστολών στο Σαχέλ 
απέναντι σε ζητήματα ασφάλειας που 
υπερβαίνουν το πλαίσιο των κρατών στα 
οποία έχουν αναπτυχθεί οι ευρωπαϊκές 
αποστολές· επικρίνει, στο πλαίσιο αυτό, 
το γεγονός ότι ΕΥΕΔ δεν καθόρισε 
κατάλληλους δείκτες για την 
παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των 
αποστολών EUCAP στον Νίγηρα και στο 
Μάλι και ότι η παρακολούθηση και η 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των 
αποστολών ήταν ανεπαρκείς και δεν 
προσανατολίζονταν στις επιπτώσεις·

Or. de
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Τροπολογία 197
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Malik 
Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπογραμμίζει τη συνολική 
δέσμευση της Ένωσης απέναντι στο Σαχέλ 
και το Κέρας της Αφρικής μέσω έξι μη 
στρατιωτικών (EUCAP Μαλί, EUCAP 
Νίγηρας, EUCAP Σομαλία) και 
στρατιωτικών αποστολών (EUTM Μαλί, 
EUTM Σομαλία, ATALANTA)· επικροτεί 
και ενθαρρύνει την προσπάθεια 
περιφερειοποίησης της λειτουργίας των μη 
στρατιωτικών αποστολών στο Σαχέλ 
απέναντι σε ζητήματα ασφάλειας που 
υπερβαίνουν το πλαίσιο των κρατών στα 
οποία έχουν αναπτυχθεί οι ευρωπαϊκές 
αποστολές·

18. υπογραμμίζει τη συνολική 
δέσμευση της Ένωσης απέναντι στο Σαχέλ 
και το Κέρας της Αφρικής μέσω έξι μη 
στρατιωτικών (EUCAP Μαλί, EUCAP 
Νίγηρας, EUCAP Σομαλία) και 
στρατιωτικών αποστολών (EUTM Μαλί, 
EUTM Σομαλία, ATALANTA)· επικροτεί 
και ενθαρρύνει την προσπάθεια 
περιφερειοποίησης της λειτουργίας των μη 
στρατιωτικών αποστολών στο Σαχέλ 
απέναντι σε ζητήματα ασφάλειας που 
υπερβαίνουν το πλαίσιο των κρατών στα 
οποία έχουν αναπτυχθεί οι ευρωπαϊκές 
αποστολές και επικροτεί τη στήριξη που 
παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στην επιχείρηση της Ομάδας των Πέντε 
για το Σαχέλ (G5)·

Or. fr

Τροπολογία 198
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με τις περιπτώσεις που 
διερευνήθηκαν και καταγγέλθηκαν από 
την ειρηνευτική αποστολή των 
Ηνωμένων Εθνών στο Μάλι 
(UN/MINUSMA) για δεκάδες πολύ 
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σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από τις 
δυνάμεις ασφαλείας του Μάλι, οι οποίες 
ενδέχεται να ισοδυναμούν με εγκλήματα 
πολέμου δυνάμει του ανθρωπιστικού 
δικαίου· ζητεί επιτακτικά από την ΑΠ/ΥΕ 
να διασφαλίσει την αυστηρή 
συμμόρφωση των εταίρων της ΕΕ με το 
διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το 
δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
καθώς και με τις νομικά δεσμευτικές 
διατάξεις της ΕΕ, και την άμεση 
παραπομπή αυτών των υποθέσεων στη 
δικαιοσύνη· καλεί την ΕΥΕΔ να υποβάλει 
επειγόντως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
έκθεση σχετικά με τις περιπτώσεις αυτές·

Or. en

Τροπολογία 199
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. διερωτάται εάν αποστολές όπως η 
στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που θα συμβάλει στην 
εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του 
Μάλι (EUTM Mali) βοηθούν την περιοχή 
ή επιδεινώνουν την κατάσταση· 
επισημαίνει ότι έχουν σημειωθεί πολλές 
επιθέσεις κατά στρατιωτών της EUTM 
Mali, στρατιωτών της πολυδιάστατης 
ολοκληρωμένης αποστολής 
σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών 
στο Μάλι, στρατιωτών του Μάλι και της 
επιχείρησης Barkhane από το 2013·

Or. en

Τροπολογία 200
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ανησυχεί για την επιδείνωση της 
κατάστασης στην Μπουρκίνα Φάσο· 
προβληματίζεται ως προς τη 
σκοπιμότητα της ανάπτυξης μιας μη 
στρατιωτικής και/ή μιας στρατιωτικής 
αποστολής με σκοπό την ενίσχυση της 
διακυβέρνησης στον τομέα της 
ασφάλειας, τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του 
πληθυσμού προς τις δυνάμεις ασφαλείας·

19. ανησυχεί για την επιδείνωση της 
κατάστασης στην Μπουρκίνα Φάσο·

Or. en

Τροπολογία 201
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ανησυχεί για την επιδείνωση της 
κατάστασης στην Μπουρκίνα Φάσο· 
προβληματίζεται ως προς τη σκοπιμότητα 
της ανάπτυξης μιας μη στρατιωτικής και/ή 
μιας στρατιωτικής αποστολής με σκοπό 
την ενίσχυση της διακυβέρνησης στον 
τομέα της ασφάλειας, τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του 
πληθυσμού προς τις δυνάμεις ασφαλείας·

19. ανησυχεί για την επιδείνωση της 
κατάστασης στην Μπουρκίνα Φάσο· 
προβληματίζεται ως προς τη σκοπιμότητα 
της ανάπτυξης μιας μη στρατιωτικής και/ή 
μιας στρατιωτικής αποστολής με σκοπό 
την ενίσχυση της διακυβέρνησης στον 
τομέα της ασφάλειας, τον δημοκρατικό 
έλεγχο των ενόπλων δυνάμει και τον μη 
στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρου του τομέα 
της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης 
της ισχυρής λογοδοσίας, τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του 
πληθυσμού προς τις δυνάμεις ασφαλείας·

Or. en
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Τροπολογία 202
Assita Kanko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ανησυχεί για την επιδείνωση της 
κατάστασης στην Μπουρκίνα Φάσο· 
προβληματίζεται ως προς τη 
σκοπιμότητα της ανάπτυξης μιας μη 
στρατιωτικής και/ή μιας στρατιωτικής 
αποστολής με σκοπό την ενίσχυση της 
διακυβέρνησης στον τομέα της ασφάλειας, 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης του πληθυσμού προς τις 
δυνάμεις ασφαλείας·

19. ανησυχεί για την επιδείνωση της 
κατάστασης στην Μπουρκίνα Φάσο και 
για τις γεωπολιτικές της επιπτώσεις στην 
περιοχή του Σαχέλ και στη δύση, οι 
οποίες μπορούν να δικαιολογήσουν μια μη 
στρατιωτική και/ή μια στρατιωτική 
αποστολή με σκοπό την ενίσχυση της 
διακυβέρνησης στον τομέα της ασφάλειας, 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης του πληθυσμού προς τις 
δυνάμεις ασφαλείας·

Or. nl

Τροπολογία 203
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ανησυχεί για την επιδείνωση της 
κατάστασης στην Μπουρκίνα Φάσο· 
προβληματίζεται ως προς τη σκοπιμότητα 
της ανάπτυξης μιας μη στρατιωτικής και/ή 
μιας στρατιωτικής αποστολής με σκοπό 
την ενίσχυση της διακυβέρνησης στον 
τομέα της ασφάλειας, τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του 
πληθυσμού προς τις δυνάμεις ασφαλείας·

19. ανησυχεί για την επιδείνωση της 
κατάστασης στην Μπουρκίνα Φάσο· 
προβληματίζεται ως προς τη σκοπιμότητα 
της ανάπτυξης μιας μη στρατιωτικής 
αποστολής με σκοπό την ενίσχυση της 
διακυβέρνησης στον τομέα της ασφάλειας, 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης του πληθυσμού προς τις 
δυνάμεις ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία 204
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ανησυχεί για την επιδείνωση της 
κατάστασης στην Μπουρκίνα Φάσο· 
προβληματίζεται ως προς τη σκοπιμότητα 
της ανάπτυξης μιας μη στρατιωτικής και/ή 
μιας στρατιωτικής αποστολής με σκοπό 
την ενίσχυση της διακυβέρνησης στον 
τομέα της ασφάλειας, τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του 
πληθυσμού προς τις δυνάμεις ασφαλείας·

19. ανησυχεί για την επιδείνωση της 
κατάστασης στην Μπουρκίνα Φάσο· 
προβληματίζεται ως προς τη σκοπιμότητα 
της ανάπτυξης μιας μη στρατιωτικής 
αποστολής με σκοπό την ενίσχυση της 
διακυβέρνησης στον τομέα της ασφάλειας, 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης του πληθυσμού προς τις 
δυνάμεις ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία 205
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επαναλαμβάνει τη στρατηγική 
σημασία των Δυτικών Βαλκανίων για την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα της ΕΕ· 
τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η 
δέσμευση της ΕΕ, η ολοκλήρωση και ο 
συντονισμός στην περιοχή, μεταξύ άλλων 
μέσω της εντολής των αποστολών ΚΠΑΑ 
της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι στόχος της 
πολιτικής της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια 
είναι η ευθυγράμμιση των χωρών στην 
περιοχή με το κεκτημένο της ΕΕ και η 
υποστήριξή τους στην πορεία τους προς 
την προσχώρηση, με την αύξηση της 
διαχείρισης της ειρήνης και της 
σταθερότητας για την Ευρώπη συνολικά·

Or. en

Τροπολογία 206
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Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επαναλαμβάνει τη στρατηγική 
σημασία της περιοχής της Ανατολικής 
Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων 
για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της 
ΕΕ και την ανάγκη να επικεντρωθεί και 
να ενισχυθεί η πολιτική δέσμευση της ΕΕ 
προς αυτές τις περιοχές, μεταξύ άλλων με 
μια ισχυρή εντολή των αποστολών ΚΠΑΑ 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 207
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. τονίζει τον καθοριστικό ρόλο της 
στρατιωτικής επιχείρησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη για τις εξελίξεις στον τομέα 
της επίτευξης ειρήνης και ασφάλειας στη 
χώρα και την ευρύτερη περιοχή και για 
τη διατήρησή της· επικροτεί τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου, του 
Οκτωβρίου 2019, που υποστηρίζουν τη 
συνεχιζόμενη παρουσία των ευρωπαϊκών 
στρατιωτικών δυνάμεων στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη·

Or. en

Τροπολογία 208
Hannah Neumann
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εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί την ταχεία εφαρμογή του 
Συμφώνου για τις μη στρατιωτικές 
αποστολές το οποίο εγκρίθηκε τον 
Νοέμβριο 2018 από το Συμβούλιο και τα 
κράτη μέλη και έχει ως στόχο την 
ενίσχυση των μέσων της μη στρατιωτικής 
ΚΠΑΑ προκειμένου οι αποστολές να 
γίνουν πιο ευέλικτες και πιο 
επιχειρησιακές, ως προϋπόθεση για την 
αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της επί 
τόπου δράσης της Ένωσης·

20. ζητεί την ταχεία εφαρμογή του 
Συμφώνου για τις μη στρατιωτικές 
αποστολές το οποίο εγκρίθηκε τον 
Νοέμβριο 2018 από το Συμβούλιο και τα 
κράτη μέλη και έχει ως στόχο την 
ενίσχυση των μέσων της μη στρατιωτικής 
ΚΠΑΑ προκειμένου οι αποστολές να 
γίνουν πιο ευέλικτες και πιο 
επιχειρησιακές, ως προϋπόθεση για την 
αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της επί 
τόπου δράσης της Ένωσης· προτρέπει τα 
κράτη μέλη να διαμορφώσουν μια 
αξιόπιστη ετήσια αναθεώρηση που 
συμβάλλει στον απολογισμό της προόδου 
στην υλοποίηση του συμφώνου μη 
στρατιωτικής ΚΠΑΑ και μπορεί να 
υποστηρίξει τον περαιτέρω 
επαγγελματισμό της μη στρατιωτικής 
ΚΠΑΑ μετά το 2023, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
εξασφάλιση της λογοδοσίας όλων των 
εμπλεκόμενων παραγόντων για τις 
επιδόσεις· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
δοκιμάσουν τη νέα ιδέα των 
εξειδικευμένων ομάδων επιτόπιας 
δράσης το συντομότερο δυνατό μέσω 
ενός πιλοτικού σχεδίου, το οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί ως μέσο για τη 
διαθεσιμότητα εξειδικευμένων 
δυνατοτήτων για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα και την κάλυψη τρεχόντων 
κενών στις δυνατότητες, και να 
αξιολογήσουν τα διδάγματα που 
αντλούνται από την ανάπτυξη των 
πρώτων ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 209
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg



PE643.150v01-00 116/187 AM\1192395EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί την ταχεία εφαρμογή του 
Συμφώνου για τις μη στρατιωτικές 
αποστολές το οποίο εγκρίθηκε τον 
Νοέμβριο 2018 από το Συμβούλιο και τα 
κράτη μέλη και έχει ως στόχο την 
ενίσχυση των μέσων της μη 
στρατιωτικής ΚΠΑΑ προκειμένου οι 
αποστολές να γίνουν πιο ευέλικτες και πιο 
επιχειρησιακές, ως προϋπόθεση για την 
αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της 
επί τόπου δράσης της Ένωσης·

20. ζητεί να διακοπεί η εφαρμογή του 
Συμφώνου για τις μη στρατιωτικές 
αποστολές το οποίο εγκρίθηκε τον 
Νοέμβριο 2018 από το Συμβούλιο έως την 
πλήρη επανεξέταση μιας μείζονος 
αναθεώρησης της ευρωπαϊκής ιδέας των 
μη στρατιωτικών αποστολών υπό τη 
διαχείριση της ΕΕ και τη διεξαγωγή 
πλήρους αξιολόγησης όσον αφορά τις 
αποστολές ΚΠΑΑ που έχουν ήδη 
αναληφθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μια μείζονα αλλαγή στον τρόπο έναρξης, 
σχεδίασης και υλοποίησής τους, ώστε οι 
αποστολές αυτές να χαρακτηρίζονται από 
διαφάνεια και λογοδοσία και να 
εξασφαλιστεί ότι έχουν την ικανότητα να 
επιχειρούν σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα, 
όπως τα ευρωπαϊκά ιδανικά του κράτους 
δικαίου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που έχουν οριστεί να 
υλοποιήσουν·

Or. en

Τροπολογία 210
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί την ταχεία εφαρμογή του 
Συμφώνου για τις μη στρατιωτικές 
αποστολές το οποίο εγκρίθηκε τον 
Νοέμβριο 2018 από το Συμβούλιο και τα 
κράτη μέλη και έχει ως στόχο την 
ενίσχυση των μέσων της μη στρατιωτικής 
ΚΠΑΑ προκειμένου οι αποστολές να 
γίνουν πιο ευέλικτες και πιο 
επιχειρησιακές, ως προϋπόθεση για την 

20. ζητεί την ταχεία εφαρμογή του 
Συμφώνου για τις μη στρατιωτικές 
αποστολές το οποίο εγκρίθηκε τον 
Νοέμβριο 2018 από το Συμβούλιο και τα 
κράτη μέλη και έχει ως στόχο την 
ενίσχυση των μέσων της μη στρατιωτικής 
ΚΠΑΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι 
συμφωνημένοι ανθρώπινοι πόροι και οι 
αποστολές να γίνουν πιο ευέλικτες και πιο 
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αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της επί 
τόπου δράσης της Ένωσης·

επιχειρησιακές, ως προϋπόθεση για την 
αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της επί 
τόπου δράσης της Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 211
Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Λουκάς Φούρλας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί την ταχεία εφαρμογή του 
Συμφώνου για τις μη στρατιωτικές 
αποστολές το οποίο εγκρίθηκε τον 
Νοέμβριο 2018 από το Συμβούλιο και τα 
κράτη μέλη και έχει ως στόχο την 
ενίσχυση των μέσων της μη στρατιωτικής 
ΚΠΑΑ προκειμένου οι αποστολές να 
γίνουν πιο ευέλικτες και πιο 
επιχειρησιακές, ως προϋπόθεση για την 
αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της επί 
τόπου δράσης της Ένωσης·

20. ζητεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή του Συμφώνου για τις μη 
στρατιωτικές αποστολές το οποίο 
εγκρίθηκε τον Νοέμβριο 2018 από το 
Συμβούλιο και τα κράτη μέλη και έχει ως 
στόχο την ενίσχυση των μέσων της μη 
στρατιωτικής ΚΠΑΑ προκειμένου οι 
αποστολές να γίνουν πιο ευέλικτες και πιο 
επιχειρησιακές, ως προϋπόθεση για την 
αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της επί 
τόπου δράσης της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 212
Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. υπογραμμίζει ότι 10 μη 
στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ με υψηλή 
προστιθέμενη αξία για την ειρήνη και την 
ασφάλεια είναι αναπτυγμένες σήμερα 
στην εγγύς περιοχή της ΕΕ: στην Αφρική 
και τη Μέση Ανατολή, τα Δυτικά 
Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη·

Or. en
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Τροπολογία 213
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση του 
συμφώνου μη στρατιωτικής ΚΠΑΑ δεν 
θα πρέπει να αποτελεί το τελευταίο 
στάδιο της ενίσχυσης της μη 
στρατιωτικής ΚΠΑΑ·

Or. en

Τροπολογία 214
Javier Nart, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. διαπιστώνει εντούτοις ότι η 
αποτελεσματικότητα των αποστολών και 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ αντιμετωπίζει εν 
γένει την αυξανόμενη απροθυμία των 
κρατών μελών και των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων να καταστήσουν τις 
αποστολές και επιχειρήσεις αυτές πιο 
αποφασιστικές σε επίπεδο τόσο 
ανθρώπινων πόρων όσο και εντολής· 
διαπιστώνει έτσι ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ επικεντρώνονται 
όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση των 
ενόπλων δυνάμεων (EUTM), χωρίς 
εκτελεστική διάσταση·

21. διαπιστώνει εντούτοις ότι η 
αποτελεσματικότητα των αποστολών και 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ αντιμετωπίζει εν 
γένει την αυξανόμενη απροθυμία των 
κρατών μελών και των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων να καταστήσουν τις 
αποστολές και επιχειρήσεις αυτές πιο 
αποφασιστικές σε επίπεδο τόσο 
ανθρώπινων πόρων όσο και εντολής· 
διαπιστώνει έτσι ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ επικεντρώνονται 
όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση των 
ενόπλων δυνάμεων (EUTM), χωρίς 
εκτελεστική διάσταση, ενώ παράλληλα 
διαπιστώνει, αναγνωρίζοντας το έργο του 
προσωπικού της EUTM, ότι τα όρια στην 
εκπαίδευση και η έλλειψη εξοπλισμού 
οδηγούν σε ανεπαρκή λειτουργία των 
μονάδων που εκπαιδεύονται, οι οποίες 
δεν είναι σε θέση να περιορίσουν την 
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άνοδο της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας 
και των ένοπλων εξεγέρσεων·

Or. fr

Τροπολογία 215
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. διαπιστώνει εντούτοις ότι η 
αποτελεσματικότητα των αποστολών και 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ αντιμετωπίζει εν 
γένει την αυξανόμενη απροθυμία των 
κρατών μελών και των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων να καταστήσουν τις 
αποστολές και επιχειρήσεις αυτές πιο 
αποφασιστικές σε επίπεδο τόσο 
ανθρώπινων πόρων όσο και εντολής· 
διαπιστώνει έτσι ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ επικεντρώνονται 
όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση των 
ενόπλων δυνάμεων (EUTM), χωρίς 
εκτελεστική διάσταση·

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ επικεντρώνονται 
όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση των 
ενόπλων δυνάμεων (EUTM), χωρίς 
εκτελεστική διάσταση·

Or. fr

Τροπολογία 216
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. διαπιστώνει εντούτοις ότι η 
αποτελεσματικότητα των αποστολών και 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ αντιμετωπίζει εν 
γένει την αυξανόμενη απροθυμία των 
κρατών μελών και των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων να καταστήσουν τις 

21. διαπιστώνει εντούτοις ότι η 
αποτελεσματικότητα των αποστολών και 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ αντιμετωπίζει εν 
γένει την αυξανόμενη απροθυμία των 
κρατών μελών και των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων να καταστήσουν τις 
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αποστολές και επιχειρήσεις αυτές πιο 
αποφασιστικές σε επίπεδο τόσο 
ανθρώπινων πόρων όσο και εντολής· 
διαπιστώνει έτσι ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ επικεντρώνονται 
όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση των 
ενόπλων δυνάμεων (EUTM), χωρίς 
εκτελεστική διάσταση·

αποστολές και επιχειρήσεις αυτές πιο 
αποφασιστικές σε επίπεδο τόσο 
ανθρώπινων πόρων όσο και εντολής· 
διαπιστώνει έτσι ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ επικεντρώνονται 
όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση των 
ενόπλων δυνάμεων (EUTM), χωρίς 
εκτελεστική διάσταση, γεγονός που 
υπονομεύει την ετοιμότητα επένδυσης σε 
επιχειρήσεις σταθεροποίησης μετά τις 
συγκρούσεις, διατήρησης της ειρήνης, 
επιβολής της ειρήνης και άλλες 
απαιτητικές στρατιωτικές επιχειρήσεις με 
στόχο τη διασφάλιση της διεθνούς 
ειρήνης και σταθερότητας·

Or. en

Τροπολογία 217
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. διαπιστώνει εντούτοις ότι η 
αποτελεσματικότητα των αποστολών και 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ αντιμετωπίζει εν 
γένει την αυξανόμενη απροθυμία των 
κρατών μελών και των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων να καταστήσουν τις 
αποστολές και επιχειρήσεις αυτές πιο 
αποφασιστικές σε επίπεδο τόσο 
ανθρώπινων πόρων όσο και εντολής· 
διαπιστώνει έτσι ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ επικεντρώνονται 
όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση των 
ενόπλων δυνάμεων (EUTM), χωρίς 
εκτελεστική διάσταση·

21. διαπιστώνει ότι η 
αποτελεσματικότητα των αποστολών και 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ αντιμετωπίζει εν 
γένει, σε ορισμένο βαθμό. την αυξανόμενη 
απροθυμία των κρατών μελών και των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να 
καταστήσουν τις αποστολές και 
επιχειρήσεις αυτές πιο αποφασιστικές σε 
επίπεδο ανθρώπινων πόρων και εντολής, 
ιδίως όσον αφορά τη λογοδοσία του 
προσωπικού και τη διαφάνεια· 
διαπιστώνει έτσι ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ επικεντρώνονται 
όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση των 
ενόπλων δυνάμεων (EUTM), χωρίς 
εκτελεστική διάσταση·

Or. en
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Τροπολογία 218
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. διαπιστώνει εντούτοις ότι η 
αποτελεσματικότητα των αποστολών και 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ αντιμετωπίζει εν 
γένει την αυξανόμενη απροθυμία των 
κρατών μελών και των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων να καταστήσουν τις 
αποστολές και επιχειρήσεις αυτές πιο 
αποφασιστικές σε επίπεδο τόσο 
ανθρώπινων πόρων όσο και εντολής· 
διαπιστώνει έτσι ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ επικεντρώνονται 
όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση των 
ενόπλων δυνάμεων (EUTM), χωρίς 
εκτελεστική διάσταση·

21. διαπιστώνει εντούτοις ότι η 
αποτελεσματικότητα των αποστολών και 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ επηρεάζεται εν 
γένει από την κατάσταση ασφάλειας στις 
περιοχές κρίσεων και τα περιορισμένα 
μέσα των κρατών μελών και των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να 
καταστήσουν τις αποστολές και 
επιχειρήσεις αυτές πιο αποφασιστικές σε 
επίπεδο τόσο ανθρώπινων πόρων όσο και 
εντολής· διαπιστώνει έτσι ότι οι 
στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ 
επικεντρώνονται όλο και περισσότερο 
στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων 
(EUTM), χωρίς εκτελεστική διάσταση·

Or. en

Τροπολογία 219
Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Λουκάς Φούρλας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. διαπιστώνει εντούτοις ότι η 
αποτελεσματικότητα των αποστολών και 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ αντιμετωπίζει εν 
γένει την αυξανόμενη απροθυμία των 
κρατών μελών και των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων να καταστήσουν τις 
αποστολές και επιχειρήσεις αυτές πιο 
αποφασιστικές σε επίπεδο τόσο 
ανθρώπινων πόρων όσο και εντολής· 
διαπιστώνει έτσι ότι οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ επικεντρώνονται 
όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση των 
ενόπλων δυνάμεων (EUTM), χωρίς 

21. διαπιστώνει εντούτοις ότι η 
αποτελεσματικότητα των αποστολών και 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ δοκιμάζεται εν 
γένει από περιορισμούς που επιβάλλουν 
τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα στην προσπάθειά τους να 
καταστήσουν τις αποστολές και 
επιχειρήσεις αυτές πιο αποφασιστικές σε 
επίπεδο τόσο ανθρώπινων πόρων όσο και 
εντολής· διαπιστώνει έτσι ότι οι 
στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ 
επικεντρώνονται όλο και περισσότερο 
στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων 
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εκτελεστική διάσταση· (EUTM), χωρίς εκτελεστική διάσταση·

Or. en

Τροπολογία 220
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. διαπιστώνει με ανησυχία ότι η 
αποτελεσματικότητα των τελευταίων μη 
στρατιωτικών αλλά και στρατιωτικών 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ προσκρούει σε 
μόνιμες δομικές αδυναμίες·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 221
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. διαπιστώνει με ανησυχία ότι η 
αποτελεσματικότητα των τελευταίων μη 
στρατιωτικών αλλά και στρατιωτικών 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ προσκρούει σε 
μόνιμες δομικές αδυναμίες·

22. διαπιστώνει με ανησυχία ότι η 
αποτελεσματικότητα των τελευταίων μη 
στρατιωτικών αλλά και στρατιωτικών 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ προσκρούει σε 
μόνιμες δομικές αδυναμίες, την 
αναπάντεχη έλλειψη δέσμευσης του 
προσωπικού και λογοδοσίας, ιδίως των 
ανώτερων στελεχών, από έναν μη 
αμελητέο αριθμό μελών προσωπικού των 
μη στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ·

Or. en

Τροπολογία 222
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
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Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. διαπιστώνει με ανησυχία ότι η 
αποτελεσματικότητα των τελευταίων μη 
στρατιωτικών αλλά και στρατιωτικών 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ προσκρούει σε 
μόνιμες δομικές αδυναμίες·

22. διαπιστώνει με ανησυχία ότι η 
αποτελεσματικότητα των τελευταίων μη 
στρατιωτικών αλλά και στρατιωτικών 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ προσκρούει σε 
μόνιμες δομικές αδυναμίες και ζητεί να 
δημιουργηθεί μια κοινή ενωσιακή λύση 
για την αντιμετώπισή τους·

Or. en

Τροπολογία 223
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. διαπιστώνει με ανησυχία ότι η 
αποτελεσματικότητα των τελευταίων μη 
στρατιωτικών αλλά και στρατιωτικών 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ προσκρούει σε 
μόνιμες δομικές αδυναμίες·

22. διαπιστώνει με ανησυχία ότι η 
αποτελεσματικότητα των τελευταίων μη 
στρατιωτικών αλλά και στρατιωτικών 
αποστολών της ΚΠΑΑ προσκρούει σε 
μόνιμες δομικές αδυναμίες·

Or. de

Τροπολογία 224
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. θεωρεί λυπηρές τις μακρόχρονες 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 
υλοποίησης· υπενθυμίζει ότι μέχρι 
πρόσφατα ελάχιστες στρατιωτικές 

διαγράφεται
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επιχειρήσεις διέθεταν εκτελεστική εντολή, 
λόγω διαφορετικής ταχύτητας στη λήψη 
αποφάσεων εμπλοκής και, για τον λόγο 
αυτό, ζητά αναπροσαρμογή των δομών 
και διαδικασιών της ΚΠΑΑ, ώστε η 
ανάπτυξη αποστολών να γίνεται 
ταχύτερα, πιο ευέλικτα και πιο συνεκτικά· 
διαπιστώνει τη χρήση ενός νέου 
μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων, τη 
δρομολόγηση μίνι αποστολών βάσει του 
άρθρου 28 της ΣΕΕ, προκειμένου να 
υπάρχει ταχύτερη και πιο ευέλικτη 
απόκριση στις κρίσεις·

Or. fr

Τροπολογία 225
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. θεωρεί λυπηρές τις μακρόχρονες 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 
υλοποίησης· υπενθυμίζει ότι μέχρι 
πρόσφατα ελάχιστες στρατιωτικές 
επιχειρήσεις διέθεταν εκτελεστική εντολή, 
λόγω διαφορετικής ταχύτητας στη λήψη 
αποφάσεων εμπλοκής και, για τον λόγο 
αυτό, ζητά αναπροσαρμογή των δομών και 
διαδικασιών της ΚΠΑΑ, ώστε η ανάπτυξη 
αποστολών να γίνεται ταχύτερα, πιο 
ευέλικτα και πιο συνεκτικά· διαπιστώνει 
τη χρήση ενός νέου μηχανισμού 
διαχείρισης κρίσεων, τη δρομολόγηση μίνι 
αποστολών βάσει του άρθρου 28 της ΣΕΕ, 
προκειμένου να υπάρχει ταχύτερη και πιο 
ευέλικτη απόκριση στις κρίσεις·

23. θεωρεί λυπηρές τις μακρόχρονες 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 
υλοποίησης· υπενθυμίζει ότι μέχρι 
πρόσφατα ελάχιστες στρατιωτικές 
επιχειρήσεις διέθεταν εκτελεστική εντολή, 
λόγω διαφορετικής ταχύτητας στη λήψη 
αποφάσεων εμπλοκής και, για τον λόγο 
αυτό, ζητά αναπροσαρμογή των δομών και 
διαδικασιών της ΚΠΑΑ, ώστε η ανάπτυξη 
αποστολών να γίνεται ταχύτερα, πιο 
ευέλικτα και πιο συνεκτικά· διαπιστώνει 
τη χρήση ενός νέου μηχανισμού 
διαχείρισης κρίσεων, τη δρομολόγηση μίνι 
αποστολών βάσει του άρθρου 28 της ΣΕΕ, 
προκειμένου να υπάρχει ταχύτερη και πιο 
ευέλικτη απόκριση στις κρίσεις· ζητεί η 
δομή των αποστολών να είναι 
συμπληρωματική προς το Σχέδιο Δράσης 
του ΝΑΤΟ για την Ετοιμότητα (RAP) και 
τη Μικτή Ομάδα Πολύ Υψηλής 
Ετοιμότητας (VTJF) ώστε να 
αποφεύγονται επικαλύψεις και να 
υποστηρίζονται καλύτερα οι κοινοί 
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στόχοι των αποστολών·

Or. en

Τροπολογία 226
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. θεωρεί λυπηρές τις μακρόχρονες 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 
υλοποίησης· υπενθυμίζει ότι μέχρι 
πρόσφατα ελάχιστες στρατιωτικές 
επιχειρήσεις διέθεταν εκτελεστική εντολή, 
λόγω διαφορετικής ταχύτητας στη λήψη 
αποφάσεων εμπλοκής και, για τον λόγο 
αυτό, ζητά αναπροσαρμογή των δομών 
και διαδικασιών της ΚΠΑΑ, ώστε η 
ανάπτυξη αποστολών να γίνεται ταχύτερα, 
πιο ευέλικτα και πιο συνεκτικά· 
διαπιστώνει τη χρήση ενός νέου 
μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων, τη 
δρομολόγηση μίνι αποστολών βάσει του 
άρθρου 28 της ΣΕΕ, προκειμένου να 
υπάρχει ταχύτερη και πιο ευέλικτη 
απόκριση στις κρίσεις·

23. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 
υλοποίησης·που εξαρτώνται από την 
πολιτική βούληση διεξάγονται με 
διαφορετική ταχύτητα· υπενθυμίζει ότι 
μέχρι πρόσφατα ελάχιστες στρατιωτικές 
επιχειρήσεις διέθεταν εκτελεστική εντολή, 
καθώς η διαδικασία λήψης αποφάσεων 
εμπλοκής δεν μπορεί να υποκαταστήσει 
την έλλειψη πολιτικής βούλησης και, για 
τον λόγο αυτό, ζητά από τα κράτη μέλη να 
επιδεικνύουν επαρκή πολιτική βούληση, 
ενόψει κρίσης, προκειμένου να 
χρησιμοποιούν ενεργά τις υφιστάμενες 
δομές και διαδικασίες της ΚΠΑΑ, ώστε η 
ανάπτυξη αποστολών να γίνεται ταχύτερα, 
πιο ευέλικτα και πιο συνεκτικά· καλεί την 
ΑΠ/ΥΕ να εξηγήσει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τον νέο, καθώς φαίνεται, 
μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων, τη 
δρομολόγηση μίνι αποστολών βάσει του 
άρθρου 28 της ΣΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 227
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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23. θεωρεί λυπηρές τις μακρόχρονες 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 
υλοποίησης· υπενθυμίζει ότι μέχρι 
πρόσφατα ελάχιστες στρατιωτικές 
επιχειρήσεις διέθεταν εκτελεστική εντολή, 
λόγω διαφορετικής ταχύτητας στη λήψη 
αποφάσεων εμπλοκής και, για τον λόγο 
αυτό, ζητά αναπροσαρμογή των δομών και 
διαδικασιών της ΚΠΑΑ, ώστε η ανάπτυξη 
αποστολών να γίνεται ταχύτερα, πιο 
ευέλικτα και πιο συνεκτικά· διαπιστώνει 
τη χρήση ενός νέου μηχανισμού 
διαχείρισης κρίσεων, τη δρομολόγηση μίνι 
αποστολών βάσει του άρθρου 28 της ΣΕΕ, 
προκειμένου να υπάρχει ταχύτερη και πιο 
ευέλικτη απόκριση στις κρίσεις·

23. επισημαίνει τις μακρόχρονες 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 
υλοποίησης· υπενθυμίζει ότι μέχρι 
πρόσφατα ελάχιστες στρατιωτικές 
επιχειρήσεις διέθεταν εκτελεστική εντολή, 
λόγω διαφορετικής ταχύτητας στη λήψη 
αποφάσεων εμπλοκής και, για τον λόγο 
αυτό, ζητά αναπροσαρμογή των δομών και 
διαδικασιών της ΚΠΑΑ, ώστε η ανάπτυξη 
αποστολών να γίνεται ταχύτερα, πιο 
ευέλικτα και πιο συνεκτικά· διαπιστώνει 
τη χρήση ενός νέου μηχανισμού 
διαχείρισης κρίσεων, τη δρομολόγηση μίνι 
αποστολών βάσει του άρθρου 28 της ΣΕΕ, 
προκειμένου να υπάρχει ταχύτερη και πιο 
ευέλικτη απόκριση στις κρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 228
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Νίκος 
Ανδρουλάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. χαιρετίζει την αναγνώριση ότι δεν 
υφίσταται ασφάλεια χωρίς τις γυναίκες 
και τονίζει τη σημασία της συμμετοχής 
των γυναικών στις διαπραγματεύσεις και 
τις αποστολές·

Or. en

Τροπολογία 229
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπογραμμίζει την ανελαστικότητα 
των διοικητικών και δημοσιονομικών 
διαδικασιών, που είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυντική για το προσωπικό που 
αποστέλλεται επί τόπου·

24. υπογραμμίζει ότι στόχος των 
διοικητικών και δημοσιονομικών 
διαδικασιών που ισχύουν για τις 
αποστολές της ΚΠΑΑ είναι η διασφάλιση 
αυστηρότητας στη διαχείριση των 
αποστολών αυτών, η οποία δεν πρέπει, 
ωστόσο, να θίγει, λόγω υπερβολικής 
ακαμψίας, τη διεξαγωγή και την 
αποτελεσματικότητα αυτών των 
αποστολών·

Or. fr

Τροπολογία 230
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υποστηρίζει την ανάγκη τακτικής 
αξιολόγησης των αποστολών και 
επιχειρήσεων, για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητά τους· καλεί ΕΥΕΔ 
και Επιτροπή να καταρτίσουν εντολές και 
προϋπολογισμούς που να αντιστοιχούν 
στις επιχειρήσεις, και να προβλέπουν μια 
στρατηγική αποχώρησης· ζητεί, για τον 
λόγο αυτό, πιο τακτικές διαβουλεύσεις με 
τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, 
τις οποίες καλεί να εστιάζουν τις 
αποστολές και τις αντιπροσωπείες τους 
στις ζώνες ανάπτυξης αποστολών και 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ·

25. υποστηρίζει την ανάγκη τακτικής 
αξιολόγησης των αποστολών και 
επιχειρήσεων, για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητά τους· καλεί ΕΥΕΔ 
και Επιτροπή να καταρτίσουν εντολές και 
προϋπολογισμούς που να αντιστοιχούν 
στις επιχειρήσεις, και να προβλέπουν μια 
στρατηγική αποχώρησης· ζητεί, για τον 
λόγο αυτό, πιο τακτικές διαβουλεύσεις με 
τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, 
τις οποίες καλεί να εστιάζουν τις 
αποστολές και τις αντιπροσωπείες τους 
στις ζώνες ανάπτυξης αποστολών και 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ· ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να 
προβεί σε επανεξέταση όλων των εν 
εξελίξει αποστολών ΚΠΑΑ, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματική αξιοποίηση των 
προϋπολογισμών τους και ανάπτυξη των 
δυνάμεών τους· ζητεί επίσης να οριστεί 
επίσημη ημερομηνία λήξης για όλες τις εν 
εξελίξει αποστολές ΚΠΑΑ, η οποία θα 
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υπόκειται σε πλήρη και ολοκληρωμένη 
επανεξέταση πριν να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο οποιασδήποτε παράτασής 
της·

Or. en

Τροπολογία 231
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Joachim Schuster, Νίκος Ανδρουλάκης, Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υποστηρίζει την ανάγκη τακτικής 
αξιολόγησης των αποστολών και 
επιχειρήσεων, για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητά τους· καλεί ΕΥΕΔ 
και Επιτροπή να καταρτίσουν εντολές και 
προϋπολογισμούς που να αντιστοιχούν 
στις επιχειρήσεις, και να προβλέπουν μια 
στρατηγική αποχώρησης· ζητεί, για τον 
λόγο αυτό, πιο τακτικές διαβουλεύσεις με 
τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, 
τις οποίες καλεί να εστιάζουν τις 
αποστολές και τις αντιπροσωπείες τους 
στις ζώνες ανάπτυξης αποστολών και 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ·

25. υποστηρίζει την ανάγκη τακτικής 
αξιολόγησης των αποστολών και 
επιχειρήσεων, για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητά τους· καλεί ΕΥΕΔ 
και Επιτροπή να καταρτίσουν εντολές και 
προϋπολογισμούς που να αντιστοιχούν 
στις επιχειρήσεις, και να προβλέπουν μια 
στρατηγική αποχώρησης· ζητεί, για τον 
λόγο αυτό, πιο τακτική ανταλλαγή 
πληροφοριών και πιο τακτικές 
διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές, πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά τις αποστολές και τις 
επιχειρήσεις, και τις καλεί να εστιάζουν 
τις αποστολές και τις αντιπροσωπείες τους 
στις ζώνες ανάπτυξης αποστολών και 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ· απαιτεί να 
ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, παράλληλα με τα εθνικά 
κοινοβούλια, όσον αφορά την ΚΠΑΑ, 
ώστε να διασφαλιστεί η κοινοβουλευτική 
εποπτεία της Κοινής Πολιτικής 
Aσφάλειας και Άμυνας της ΕΕ και του 
προϋπολογισμού της·

Or. en

Τροπολογία 232
Joachim Schuster
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υποστηρίζει την ανάγκη τακτικής 
αξιολόγησης των αποστολών και 
επιχειρήσεων, για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητά τους· καλεί ΕΥΕΔ 
και Επιτροπή να καταρτίσουν εντολές και 
προϋπολογισμούς που να αντιστοιχούν 
στις επιχειρήσεις, και να προβλέπουν μια 
στρατηγική αποχώρησης· ζητεί, για τον 
λόγο αυτό, πιο τακτικές διαβουλεύσεις με 
τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, 
τις οποίες καλεί να εστιάζουν τις 
αποστολές και τις αντιπροσωπείες τους 
στις ζώνες ανάπτυξης αποστολών και 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ·

25. υποστηρίζει την ανάγκη τακτικής 
αξιολόγησης των αποστολών και 
επιχειρήσεων, για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητά τους· καλεί ΕΥΕΔ 
και Επιτροπή να καταρτίσουν εντολές και 
προϋπολογισμούς που να αντιστοιχούν 
στις επιχειρήσεις, και να προβλέπουν μια 
στρατηγική αποχώρησης· ζητεί, για τον 
λόγο αυτό, πιο τακτικές διαβουλεύσεις με 
τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές·

Or. en

Τροπολογία 233
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. υποστηρίζει την ανάγκη τακτικής 
αξιολόγησης των αποστολών και 
επιχειρήσεων, για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητά τους· καλεί ΕΥΕΔ 
και Επιτροπή να καταρτίσουν εντολές και 
προϋπολογισμούς που να αντιστοιχούν 
στις επιχειρήσεις, και να προβλέπουν μια 
στρατηγική αποχώρησης· ζητεί, για τον 
λόγο αυτό, πιο τακτικές διαβουλεύσεις με 
τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, 
τις οποίες καλεί να εστιάζουν τις 
αποστολές και τις αντιπροσωπείες τους 
στις ζώνες ανάπτυξης αποστολών και 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ·

25. υποστηρίζει την ανάγκη τακτικής 
αξιολόγησης των αποστολών και 
επιχειρήσεων, για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητά τους· καλεί ΕΥΕΔ 
και Επιτροπή να καταρτίσουν εντολές, 
προϋπολογισμούς, κανόνες εμπλοκής και 
επιχειρησιακές διαδικασίες που να 
αντιστοιχούν στις επιχειρήσεις, και να 
προβλέπουν μια στρατηγική αποχώρησης· 
ζητεί, για τον λόγο αυτό, πιο τακτικές 
διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές, τις οποίες 
καλεί να εστιάζουν τις αποστολές και τις 
αντιπροσωπείες τους στις ζώνες ανάπτυξης 
αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ·
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Or. en

Τροπολογία 234
Νίκος Ανδρουλάκης, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υπογραμμίζει τη σημασία του να 
οργανώνονται κοινή εκπαίδευση και 
ασκήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών 
ενόπλων δυνάμεων, ώστε να προαχθεί η 
διαλειτουργικότητα με σκοπό την 
καλύτερη προετοιμασία των αποστολών 
και την αντιμετώπιση ενός ευρέος 
φάσματος απειλών, συμβατικών και μη·

26. υπογραμμίζει τη σημασία του να 
οργανώνονται κοινή εκπαίδευση και 
ασκήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών 
ενόπλων δυνάμεων, ώστε να προαχθεί η 
διαλειτουργικότητα με σκοπό την 
καλύτερη προετοιμασία των αποστολών 
και την αντιμετώπιση ενός ευρέος 
φάσματος απειλών, συμβατικών και μη· 
επικροτεί σχετικά την ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία για την ανταλλαγή νέων 
αξιωματικών (Military Erasmus - 
EMILYO) την οποία διαχειρίζεται η 
Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασφάλειας και 
Άμυνας, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα 
σε εθνικά ιδρύματα στρατιωτικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες για 
ποιοτική και ποσοτική ανταλλαγή 
γνώσεων και τεχνογνωσίας·

Or. en

Τροπολογία 235
Kris Peeters

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υπογραμμίζει τη σημασία του να 
οργανώνονται κοινή εκπαίδευση και 
ασκήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών 
ενόπλων δυνάμεων, ώστε να προαχθεί η 
διαλειτουργικότητα με σκοπό την 

26. υπογραμμίζει τη σημασία του να 
οργανώνονται κοινή εκπαίδευση και 
ασκήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών 
ενόπλων δυνάμεων, καθώς και ασκήσεις 
ΕΕ και ΝΑΤΟ που οργανώνονται 
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καλύτερη προετοιμασία των αποστολών 
και την αντιμετώπιση ενός ευρέος 
φάσματος απειλών, συμβατικών και μη·

παράλληλα και σε συντονισμό μεταξύ 
τους, ώστε να προαχθεί η 
διαλειτουργικότητα και η στρατιωτική 
κινητικότητα με σκοπό την καλύτερη 
προετοιμασία των αποστολών, την 
εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας, 
την αποφυγή περιττών επικαλύψεων και 
την αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος 
απειλών, συμβατικών και μη·

Or. en

Τροπολογία 236
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υπογραμμίζει τη σημασία του να 
οργανώνονται κοινή εκπαίδευση και 
ασκήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών 
ενόπλων δυνάμεων, ώστε να προαχθεί η 
διαλειτουργικότητα με σκοπό την 
καλύτερη προετοιμασία των αποστολών 
και την αντιμετώπιση ενός ευρέος 
φάσματος απειλών, συμβατικών και μη·

26. υπογραμμίζει τη σημασία του να 
οργανώνονται κοινή εκπαίδευση και 
ασκήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών 
ενόπλων δυνάμεων, ώστε να προαχθεί η 
διαλειτουργικότητα με σκοπό την 
καλύτερη προετοιμασία των αποστολών 
και την αντιμετώπιση ενός ευρέος 
φάσματος απειλών, συμβατικών και μη· 
τονίζει ότι αυτή η κοινή εκπαίδευση και 
οι κοινές ασκήσεις δεν θα πρέπει να 
διεξάγονται ποτέ με σκοπό την ανάπτυξη 
του πολύ αμφιλεγόμενου «στρατού της 
ΕΕ»·

Or. en

Τροπολογία 237
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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26. υπογραμμίζει τη σημασία του να 
οργανώνονται κοινή εκπαίδευση και 
ασκήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών 
ενόπλων δυνάμεων, ώστε να προαχθεί η 
διαλειτουργικότητα με σκοπό την 
καλύτερη προετοιμασία των αποστολών 
και την αντιμετώπιση ενός ευρέος 
φάσματος απειλών, συμβατικών και μη·

26. υπογραμμίζει τη σημασία του να 
οργανώνονται και να εκτελούνται κοινή 
εκπαίδευση και ασκήσεις μεταξύ των 
ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων, ώστε να 
προαχθεί η οργανωτική, διαδικαστική και 
τεχνική διαλειτουργικότητα με σκοπό την 
καλύτερη προετοιμασία των αποστολών 
και την αντιμετώπιση ενός ευρέος 
φάσματος απειλών, συμβατικών και μη·

Or. en

Τροπολογία 238
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υπογραμμίζει τη σημασία του να 
οργανώνονται κοινή εκπαίδευση και 
ασκήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών 
ενόπλων δυνάμεων, ώστε να προαχθεί η 
διαλειτουργικότητα με σκοπό την 
καλύτερη προετοιμασία των αποστολών 
και την αντιμετώπιση ενός ευρέος 
φάσματος απειλών, συμβατικών και μη·

26. υπογραμμίζει τη σημασία του να 
οργανώνονται κοινή εκπαίδευση και 
ασκήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών και 
αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ώστε 
να προαχθεί η διαλειτουργικότητα με 
σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των 
αποστολών και την αντιμετώπιση ενός 
ευρέος φάσματος απειλών, συμβατικών και 
μη·

Or. en

Τροπολογία 239
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υπογραμμίζει τη σημασία του να 
οργανώνονται κοινή εκπαίδευση και 
ασκήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών 
ενόπλων δυνάμεων, ώστε να προαχθεί η 

26. υπογραμμίζει τη σημασία του να 
ενθαρρύνονται κοινή εκπαίδευση και 
ασκήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών 
ενόπλων δυνάμεων, ώστε να προαχθεί η 
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διαλειτουργικότητα με σκοπό την 
καλύτερη προετοιμασία των αποστολών 
και την αντιμετώπιση ενός ευρέος 
φάσματος απειλών, συμβατικών και μη·

διαλειτουργικότητα με σκοπό την 
καλύτερη προετοιμασία των αποστολών 
και την αντιμετώπιση ενός ευρέος 
φάσματος απειλών, συμβατικών και μη·

Or. en

Τροπολογία 240
Javier Nart, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπογραμμίζει το 
επαναλαμβανόμενο έλλειμμα εξοπλισμού 
των ενόπλων δυνάμεων, που συνιστά 
τροχοπέδη για την επιτυχία των 
εκπαιδευτικών αποστολών· διαπιστώνει τη 
δυσκολία έγκαιρης προμήθειας του 
κατάλληλου εξοπλισμού (δεσμευτικές 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, κ.λπ.)· 
εκτιμά πως η επίτευξη θετικών 
αποτελεσμάτων στην κατάρτιση και την 
παροχή συμβουλών σε ένοπλες δυνάμεις 
τρίτων χωρών είναι μακροπρόθεσμα 
εξαιρετικά δύσκολη εάν δεν υπάρχει 
δυνατότητα να συνοδεύονται οι 
προσπάθειες αυτές από χρήσιμα και 
συντονισμένα προγράμματα εξοπλισμού· 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία «Ανάπτυξη 
ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας 
και της ανάπτυξης» (CBSD) η οποία 
οδήγησε στην αναθεώρηση του 
μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα 
και την ειρήνη (ICSP+) το 2017, γεγονός 
που επέτρεψε τη χρηματοδότηση 
εκπαιδευτικών δράσεων καθώς και την 
παροχή μη θανατηφόρου εξοπλισμού στις 
ένοπλες δυνάμεις τρίτων χωρών· 
διαπιστώνει ότι μέχρι σήμερα έχουν 
εγκριθεί τρία σχέδια στο Μαλί, στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στην 
Μπουρκίνα Φάσο· τονίζει την έντονη 
ζήτηση από τους τοπικούς πληθυσμούς 
για στήριξη στον τομέα της εκπαίδευσης 

27. υπογραμμίζει το 
επαναλαμβανόμενο έλλειμμα εξοπλισμού 
των ενόπλων δυνάμεων, που συνιστά 
τροχοπέδη για την επιτυχία των 
εκπαιδευτικών αποστολών· διαπιστώνει τη 
δυσκολία έγκαιρης προμήθειας του 
κατάλληλου εξοπλισμού (δεσμευτικές 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, κ.λπ.)· 
εκτιμά πως η επίτευξη θετικών 
αποτελεσμάτων στην κατάρτιση και την 
παροχή συμβουλών σε ένοπλες δυνάμεις 
τρίτων χωρών είναι μακροπρόθεσμα 
εξαιρετικά δύσκολη χωρίς την παροχή 
χρήσιμου και απαραίτητου στρατιωτικού 
εξοπλισμού για τη συμπλήρωση της 
θεωρητικής εκπαίδευσης· υπογραμμίζει 
ότι μια στρατιωτική εκπαίδευση χωρίς 
όπλα καταδικάζει τους αποδέκτες της σε 
βέβαιο θάνατο σε περίπτωση μάχης· 
υπενθυμίζει ότι οι ένοπλες απειλές με τις 
οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες οι χώρες 
αυτές απαιτούν ένοπλες απαντήσεις· 
υποστηρίζει την έντονη ζήτηση από τους 
τοπικούς πληθυσμούς, τις διοικήσεις και 
τις κυβερνήσεις για αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της αποσταθεροποίησης 
και της τρομοκρατίας· υπογραμμίζει ότι η 
Ρωσία εισήλθε και επέβαλε την παρουσία 
της στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, 
ανταποκρινόμενη με απτό τρόπο στην 
έντονη αυτή ζήτηση, και ότι όλο και 
περισσότερο οι χώρες του Σαχέλ τείνουν 
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και της παροχής εξοπλισμού· να στρέφονται σε αυτήν· εάν δεν υπάρχει 
δυνατότητα να συνοδεύονται οι 
προσπάθειες αυτές από χρήσιμα και 
συντονισμένα προγράμματα εξοπλισμού· 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία «Ανάπτυξη 
ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας 
και της ανάπτυξης» (CBSD) η οποία 
οδήγησε στην αναθεώρηση του 
μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα 
και την ειρήνη (ICSP+) το 2017, γεγονός 
που επέτρεψε τη χρηματοδότηση 
εκπαιδευτικών δράσεων καθώς και την 
παροχή μη θανατηφόρου εξοπλισμού στις 
ένοπλες δυνάμεις τρίτων χωρών· 
διαπιστώνει ότι μέχρι σήμερα έχουν 
εγκριθεί τρία σχέδια στο Μαλί, στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στην 
Μπουρκίνα Φάσο·

Or. fr

Τροπολογία 241
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπογραμμίζει το 
επαναλαμβανόμενο έλλειμμα εξοπλισμού 
των ενόπλων δυνάμεων, που συνιστά 
τροχοπέδη για την επιτυχία των 
εκπαιδευτικών αποστολών· διαπιστώνει τη 
δυσκολία έγκαιρης προμήθειας του 
κατάλληλου εξοπλισμού (δεσμευτικές 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, κ.λπ.)· 
εκτιμά πως η επίτευξη θετικών 
αποτελεσμάτων στην κατάρτιση και την 
παροχή συμβουλών σε ένοπλες δυνάμεις 
τρίτων χωρών είναι μακροπρόθεσμα 
εξαιρετικά δύσκολη εάν δεν υπάρχει 
δυνατότητα να συνοδεύονται οι 
προσπάθειες αυτές από χρήσιμα και 
συντονισμένα προγράμματα εξοπλισμού· 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία «Ανάπτυξη 

27. υπογραμμίζει το 
επαναλαμβανόμενο έλλειμμα εξοπλισμού 
των ενόπλων δυνάμεων, που συνιστά 
τροχοπέδη για την επιτυχία των 
εκπαιδευτικών αποστολών· διαπιστώνει τη 
δυσκολία έγκαιρης προμήθειας του 
κατάλληλου εξοπλισμού (δεσμευτικές 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, κ.λπ.)· 
εκτιμά πως η επίτευξη θετικών 
αποτελεσμάτων στην κατάρτιση και την 
παροχή συμβουλών σε ένοπλες δυνάμεις 
τρίτων χωρών είναι μακροπρόθεσμα 
εξαιρετικά δύσκολη εάν δεν υπάρχει 
δυνατότητα να συνοδεύονται οι 
προσπάθειες αυτές από χρήσιμα και 
συντονισμένα προγράμματα εξοπλισμού 
και ισχυρούς μηχανισμούς δημοκρατικής 
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ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας 
και της ανάπτυξης» (CBSD) η οποία 
οδήγησε στην αναθεώρηση του 
μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα 
και την ειρήνη (ICSP+) το 2017, γεγονός 
που επέτρεψε τη χρηματοδότηση 
εκπαιδευτικών δράσεων καθώς και την 
παροχή μη θανατηφόρου εξοπλισμού στις 
ένοπλες δυνάμεις τρίτων χωρών· 
διαπιστώνει ότι μέχρι σήμερα έχουν 
εγκριθεί τρία σχέδια στο Μαλί, στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στην 
Μπουρκίνα Φάσο· τονίζει την έντονη 
ζήτηση από τους τοπικούς πληθυσμούς για 
στήριξη στον τομέα της εκπαίδευσης και 
της παροχής εξοπλισμού·

εποπτείας και λογοδοσίας οι οποίοι 
αποτρέπουν την ανάρμοστη 
συμπεριφορά, τη διαφθορά και την 
ατιμωρησία· επισημαίνει την 
πρωτοβουλία «Ανάπτυξη ικανοτήτων για 
τη στήριξη της ασφάλειας και της 
ανάπτυξης» (CBSD) η οποία οδήγησε στην 
αναθεώρηση του μηχανισμού συμβολής 
στη σταθερότητα και την ειρήνη (ICSP+) 
το 2017, γεγονός που επέτρεψε τη 
χρηματοδότηση εκπαιδευτικών δράσεων 
καθώς και την παροχή μη θανατηφόρου 
εξοπλισμού στις ένοπλες δυνάμεις τρίτων 
χωρών· διαπιστώνει ότι μέχρι σήμερα 
έχουν εγκριθεί τρία σχέδια στο Μαλί, στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στην 
Μπουρκίνα Φάσο· τονίζει την έντονη 
ζήτηση από τους τοπικούς πληθυσμούς για 
στήριξη στον τομέα της εκπαίδευσης και 
της παροχής εξοπλισμού· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι όλες οι 
μεταφορές σέβονται αυστηρά τα οκτώ 
κριτήρια της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων·

Or. en

Τροπολογία 242
Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπογραμμίζει το 
επαναλαμβανόμενο έλλειμμα εξοπλισμού 
των ενόπλων δυνάμεων, που συνιστά 
τροχοπέδη για την επιτυχία των 
εκπαιδευτικών αποστολών· διαπιστώνει τη 
δυσκολία έγκαιρης προμήθειας του 
κατάλληλου εξοπλισμού (δεσμευτικές 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, κ.λπ.)· 
εκτιμά πως η επίτευξη θετικών 
αποτελεσμάτων στην κατάρτιση και την 
παροχή συμβουλών σε ένοπλες δυνάμεις 
τρίτων χωρών είναι μακροπρόθεσμα 
εξαιρετικά δύσκολη εάν δεν υπάρχει 

27. υπογραμμίζει το 
επαναλαμβανόμενο έλλειμμα εξοπλισμού 
των ενόπλων δυνάμεων, που συνιστά 
τροχοπέδη για την επιτυχία των 
εκπαιδευτικών αποστολών· διαπιστώνει τη 
δυσκολία έγκαιρης προμήθειας του 
κατάλληλου εξοπλισμού (δεσμευτικές 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, κ.λπ.)· 
εκτιμά πως η επίτευξη θετικών 
αποτελεσμάτων στην κατάρτιση και την 
παροχή συμβουλών σε ένοπλες δυνάμεις 
τρίτων χωρών είναι μακροπρόθεσμα 
εξαιρετικά δύσκολη εάν δεν υπάρχει 
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δυνατότητα να συνοδεύονται οι 
προσπάθειες αυτές από χρήσιμα και 
συντονισμένα προγράμματα εξοπλισμού· 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία «Ανάπτυξη 
ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας 
και της ανάπτυξης» (CBSD) η οποία 
οδήγησε στην αναθεώρηση του 
μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα 
και την ειρήνη (ICSP+) το 2017, γεγονός 
που επέτρεψε τη χρηματοδότηση 
εκπαιδευτικών δράσεων καθώς και την 
παροχή μη θανατηφόρου εξοπλισμού στις 
ένοπλες δυνάμεις τρίτων χωρών· 
διαπιστώνει ότι μέχρι σήμερα έχουν 
εγκριθεί τρία σχέδια στο Μαλί, στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στην 
Μπουρκίνα Φάσο· τονίζει την έντονη 
ζήτηση από τους τοπικούς πληθυσμούς για 
στήριξη στον τομέα της εκπαίδευσης και 
της παροχής εξοπλισμού·

δυνατότητα να συνοδεύονται οι 
προσπάθειες αυτές από χρήσιμα και 
συντονισμένα προγράμματα εξοπλισμού· 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία «Ανάπτυξη 
ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας 
και της ανάπτυξης» (CBSD) η οποία 
οδήγησε στην αναθεώρηση του 
μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα 
και την ειρήνη (ICSP+) το 2017, γεγονός 
που επέτρεψε τη χρηματοδότηση 
εκπαιδευτικών δράσεων καθώς και την 
παροχή μη θανατηφόρου εξοπλισμού στις 
ένοπλες δυνάμεις τρίτων χωρών· 
χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να 
υπαχθεί η πρωτοβουλία CBSD στον 
ευρωπαϊκό μηχανισμό για την ειρήνη· 
διαπιστώνει ότι μέχρι σήμερα έχουν 
εγκριθεί τρία σχέδια στο Μαλί, στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στην 
Μπουρκίνα Φάσο· τονίζει την έντονη 
ζήτηση από τους τοπικούς πληθυσμούς για 
στήριξη στον τομέα της εκπαίδευσης και 
της παροχής εξοπλισμού·

Or. en

Τροπολογία 243
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπογραμμίζει το 
επαναλαμβανόμενο έλλειμμα εξοπλισμού 
των ενόπλων δυνάμεων, που συνιστά 
τροχοπέδη για την επιτυχία των 
εκπαιδευτικών αποστολών· διαπιστώνει τη 
δυσκολία έγκαιρης προμήθειας του 
κατάλληλου εξοπλισμού (δεσμευτικές 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, κ.λπ.)· 
εκτιμά πως η επίτευξη θετικών 
αποτελεσμάτων στην κατάρτιση και την 
παροχή συμβουλών σε ένοπλες δυνάμεις 
τρίτων χωρών είναι μακροπρόθεσμα 

27. υπογραμμίζει το 
επαναλαμβανόμενο έλλειμμα εξοπλισμού 
των ενόπλων δυνάμεων των κρατών υπέρ 
των οποίων επεμβαίνουν οι αποστολές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνιστά 
τροχοπέδη για την επιτυχία των 
εκπαιδευτικών αποστολών· διαπιστώνει τη 
δυσκολία έγκαιρης προμήθειας του 
κατάλληλου εξοπλισμού λόγω ιδίως των 
επαχθών διαδικασιών των δημόσιων 
συμβάσεων· εκτιμά πως η επίτευξη 
θετικών αποτελεσμάτων στην κατάρτιση 
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εξαιρετικά δύσκολη εάν δεν υπάρχει 
δυνατότητα να συνοδεύονται οι 
προσπάθειες αυτές από χρήσιμα και 
συντονισμένα προγράμματα εξοπλισμού· 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία «Ανάπτυξη 
ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας 
και της ανάπτυξης» (CBSD) η οποία 
οδήγησε στην αναθεώρηση του 
μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα 
και την ειρήνη (ICSP+) το 2017, γεγονός 
που επέτρεψε τη χρηματοδότηση 
εκπαιδευτικών δράσεων καθώς και την 
παροχή μη θανατηφόρου εξοπλισμού στις 
ένοπλες δυνάμεις τρίτων χωρών· 
διαπιστώνει ότι μέχρι σήμερα έχουν 
εγκριθεί τρία σχέδια στο Μαλί, στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στην 
Μπουρκίνα Φάσο· τονίζει την έντονη 
ζήτηση από τους τοπικούς πληθυσμούς για 
στήριξη στον τομέα της εκπαίδευσης και 
της παροχής εξοπλισμού·

και την παροχή συμβουλών σε ένοπλες 
δυνάμεις τρίτων χωρών δεν θα είναι 
μακροπρόθεσμα εφικτή εάν δεν υπάρχει 
δυνατότητα να συνοδεύονται οι 
προσπάθειες αυτές από χρήσιμα και 
συντονισμένα προγράμματα παροχής 
εξοπλισμού· χαιρετίζει την πρωτοβουλία 
«Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της 
ασφάλειας και της ανάπτυξης» (CBSD) η 
οποία οδήγησε στην αναθεώρηση του 
μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα 
και την ειρήνη (ICSP+) το 2017, γεγονός 
που επέτρεψε τη χρηματοδότηση 
εκπαιδευτικών δράσεων καθώς και την 
παροχή μη θανατηφόρου εξοπλισμού στις 
ένοπλες δυνάμεις τρίτων χωρών· 
διαπιστώνει ότι μέχρι σήμερα έχουν 
εγκριθεί τρία σχέδια στο Μαλί, στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στην 
Μπουρκίνα Φάσο· τονίζει την έντονη 
ζήτηση από τους τοπικούς πληθυσμούς για 
στήριξη στον τομέα της εκπαίδευσης και 
της παροχής εξοπλισμού·

Or. fr

Τροπολογία 244
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπογραμμίζει το 
επαναλαμβανόμενο έλλειμμα εξοπλισμού 
των ενόπλων δυνάμεων, που συνιστά 
τροχοπέδη για την επιτυχία των 
εκπαιδευτικών αποστολών· διαπιστώνει τη 
δυσκολία έγκαιρης προμήθειας του 
κατάλληλου εξοπλισμού (δεσμευτικές 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, κ.λπ.)· 
εκτιμά πως η επίτευξη θετικών 
αποτελεσμάτων στην κατάρτιση και την 
παροχή συμβουλών σε ένοπλες δυνάμεις 
τρίτων χωρών είναι μακροπρόθεσμα 
εξαιρετικά δύσκολη εάν δεν υπάρχει 

27. υπογραμμίζει το 
επαναλαμβανόμενο έλλειμμα εξοπλισμού 
των ενόπλων δυνάμεων τρίτων χωρών, 
που συνιστά τροχοπέδη για την επιτυχία 
των εκπαιδευτικών αποστολών· 
διαπιστώνει τη δυσκολία έγκαιρης 
προμήθειας του κατάλληλου εξοπλισμού 
(δεσμευτικές διαδικασίες δημόσιων 
συμβάσεων, κ.λπ.)· εκτιμά πως η επίτευξη 
θετικών αποτελεσμάτων στην κατάρτιση 
και την παροχή συμβουλών σε ένοπλες 
δυνάμεις τρίτων χωρών είναι 
μακροπρόθεσμα εξαιρετικά δύσκολη εάν 
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δυνατότητα να συνοδεύονται οι 
προσπάθειες αυτές από χρήσιμα και 
συντονισμένα προγράμματα εξοπλισμού· 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία «Ανάπτυξη 
ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας 
και της ανάπτυξης» (CBSD) η οποία 
οδήγησε στην αναθεώρηση του 
μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα 
και την ειρήνη (ICSP+) το 2017, γεγονός 
που επέτρεψε τη χρηματοδότηση 
εκπαιδευτικών δράσεων καθώς και την 
παροχή μη θανατηφόρου εξοπλισμού στις 
ένοπλες δυνάμεις τρίτων χωρών· 
διαπιστώνει ότι μέχρι σήμερα έχουν 
εγκριθεί τρία σχέδια στο Μαλί, στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στην 
Μπουρκίνα Φάσο· τονίζει την έντονη 
ζήτηση από τους τοπικούς πληθυσμούς για 
στήριξη στον τομέα της εκπαίδευσης και 
της παροχής εξοπλισμού·

δεν υπάρχει δυνατότητα να συνοδεύονται 
οι προσπάθειες αυτές από χρήσιμα και 
συντονισμένα προγράμματα εξοπλισμού· 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία «Ανάπτυξη 
ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας 
και της ανάπτυξης» (CBSD) η οποία 
οδήγησε στην αναθεώρηση του 
μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα 
και την ειρήνη (ICSP+) το 2017, γεγονός 
που επέτρεψε τη χρηματοδότηση 
εκπαιδευτικών δράσεων καθώς και την 
παροχή μη θανατηφόρου εξοπλισμού στις 
ένοπλες δυνάμεις τρίτων χωρών· 
διαπιστώνει ότι μέχρι σήμερα έχουν 
εγκριθεί τρία σχέδια στο Μαλί, στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στην 
Μπουρκίνα Φάσο· τονίζει την έντονη 
ζήτηση από τους τοπικούς πληθυσμούς για 
στήριξη στον τομέα της εκπαίδευσης και 
της παροχής εξοπλισμού·

Or. de

Τροπολογία 245
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί λυπηρό το πρόβλημα της 
συγκρότησης των στρατευμάτων, ιδίως 
κατά την έναρξη στρατιωτικών 
αποστολών· τονίζει ότι η EUTM Σομαλία 
δυσκολεύεται να συγκεντρώσει τις 
απαραίτητες δυνάμεις· διαπιστώνει ότι 
στην τελευταία γενική σύσκεψη της 4ης 
Ιουνίου 2019 για τη συγκρότηση 
δυνάμεων, έγινε αναφορά στην πιθανή 
αποτυχία της αποστολής λόγω έλλειψης 
προσωπικού· διαπιστώνει ότι οι τρέχουσες 
στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ένωσης 
αφορούν κατά μέσο όρο μόνο μια δεκαριά 
κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η ικανότητα, 
ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση του επί 
τόπου προσωπικού αποτελούν τα βασικά 

28. θεωρεί λυπηρό το πρόβλημα της 
συγκρότησης των στρατευμάτων, ιδίως 
κατά την έναρξη στρατιωτικών 
αποστολών· τονίζει ότι η EUTM Σομαλία 
δυσκολεύεται να συγκεντρώσει τις 
απαραίτητες δυνάμεις· διαπιστώνει ότι 
στην τελευταία γενική σύσκεψη της 4ης 
Ιουνίου 2019 για τη συγκρότηση 
δυνάμεων, έγινε αναφορά στην πιθανή 
αποτυχία της αποστολής λόγω έλλειψης 
προσωπικού· διαπιστώνει ότι οι τρέχουσες 
στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ένωσης 
αφορούν κατά μέσο όρο μόνο μια δεκαριά 
κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η ικανότητα, 
ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση του επί 
τόπου προσωπικού αποτελούν τα βασικά 
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στοιχεία για την επιτυχία μιας αποστολής· 
καλεί τα μεν κράτη μέλη να αναλάβουν 
ισχυρότερη δέσμευση για την ποιότητα του 
προσωπικού που στέλνουν στις αποστολές, 
τις δε ΕΥΕΔ και Επιτροπή να αυξήσουν 
τον συντελεστή πλήρωσης των θέσεων που 
προορίζονται για τις αποστολές·

στοιχεία για την επιτυχία μιας αποστολής· 
καλεί τα μεν κράτη μέλη να αναλάβουν 
ισχυρότερη δέσμευση για την ποιότητα του 
προσωπικού που στέλνουν στις αποστολές, 
τa δε κράτη μέλη να αυξήσουν τον 
συντελεστή πλήρωσης των θέσεων που 
προορίζονται για τις αποστολές·

Or. de

Τροπολογία 246
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. αμφιβάλλει ως προς τη 
σκοπιμότητα διατήρησης ορισμένων 
αποστολών· εκτιμά πως η ΕΕ πρέπει να 
επικεντρώσει τις προσπάθειές της στις 
αποστολές στις οποίες έχει τον υψηλότερο 
βαθμό προστιθέμενης αξίας·

29. αμφιβάλλει ως προς τη 
σκοπιμότητα διατήρησης ορισμένων 
αποστολών· εκτιμά πως η ΕΕ πρέπει να 
επικεντρώσει τις προσπάθειές της στις 
αποστολές στις οποίες έχει τον υψηλότερο 
βαθμό προστιθέμενης αξίας· τάσσεται 
υπέρ της κατάρτισης και της τήρησης 
αντικειμενικών κριτηρίων που καθιστούν 
δυνατή τη μέτρηση αυτής της 
προστιθέμενης αξίας και τη λήψη 
απόφασης για διεξαγωγή μιας αποστολής·

Or. fr

Τροπολογία 247
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. αμφιβάλλει ως προς τη 
σκοπιμότητα διατήρησης ορισμένων 
αποστολών· εκτιμά πως η ΕΕ πρέπει να 

29. καλεί το Συμβούλιο να 
διευκρινίσει για ποιον λόγο ορισμένες 
αποστολές διατηρούνται αν και έχει ήδη 
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επικεντρώσει τις προσπάθειές της στις 
αποστολές στις οποίες έχει τον υψηλότερο 
βαθμό προστιθέμενης αξίας·

επιτευχθεί ο περιορισμένος στρατιωτικός 
ή μη στρατιωτικός σκοπός της 
αποστολής και εκτιμά πως η ΕΕ πρέπει να 
επικεντρώσει τις προσπάθειές της στις 
αποστολές στις οποίες έχει τον υψηλότερο 
βαθμό προστιθέμενης αξίας·

Or. de

Τροπολογία 248
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. αμφιβάλλει ως προς τη 
σκοπιμότητα διατήρησης ορισμένων 
αποστολών· εκτιμά πως η ΕΕ πρέπει να 
επικεντρώσει τις προσπάθειές της στις 
αποστολές στις οποίες έχει τον υψηλότερο 
βαθμό προστιθέμενης αξίας·

29. κρίνει ότι θα πρέπει να διενεργηθεί 
αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων 
αποστολών προκειμένου να καθοριστεί 
ποιες από αυτές εξακολουθούν να είναι 
σκόπιμες· εκτιμά πως η ΕΕ πρέπει να 
επικεντρώσει τις προσπάθειές της στις 
αποστολές στις οποίες έχει τον υψηλότερο 
βαθμό προστιθέμενης αξίας·

Or. it

Τροπολογία 249
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. αμφιβάλλει ως προς τη 
σκοπιμότητα διατήρησης ορισμένων 
αποστολών· εκτιμά πως η ΕΕ πρέπει να 
επικεντρώσει τις προσπάθειές της στις 
αποστολές στις οποίες έχει τον υψηλότερο 
βαθμό προστιθέμενης αξίας·

29. αμφιβάλλει ως προς τη 
σκοπιμότητα διατήρησης ορισμένων 
αποστολών· εκτιμά πως η ΕΕ πρέπει να 
επικεντρώσει τις προσπάθειές της στις 
αποστολές οι οποίες παράγουν τον 
υψηλότερο βαθμό προστιθέμενης αξίας για 
τους πολίτες της Ευρώπης·

Or. en
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Τροπολογία 250
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. λαμβάνει υπό σημείωση την 
απόφαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2019 για 
την κατά έξι μήνες παράταση της 
θαλάσσιας επιχείρησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη Μεσόγειο 
(EUNAVFORMED Sophia) μέχρι την 
31η Μαρτίου 2020· θεωρεί εξαιρετικά 
λυπηρό το προσωρινό πάγωμα της 
ναυτικής παρουσίας· υπογραμμίζει την 
επείγουσα ανάγκη να επιτευχθεί 
συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών και 
ζητεί να επιστρέψουν οι ναυτικοί πόροι 
και εκτελεστεί πλήρως η εντολή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 251
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. λαμβάνει υπό σημείωση την 
απόφαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2019 για 
την κατά έξι μήνες παράταση της 
θαλάσσιας επιχείρησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη Μεσόγειο (EUNAVFORMED 
Sophia) μέχρι την 31η Μαρτίου 2020· 
θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το προσωρινό 
πάγωμα της ναυτικής παρουσίας· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των κρατών 
μελών και ζητεί να επιστρέψουν οι 
ναυτικοί πόροι και εκτελεστεί πλήρως η 
εντολή·

30. λαμβάνει υπό σημείωση την 
απόφαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2019 για 
την κατά έξι μήνες παράταση της 
θαλάσσιας επιχείρησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη Μεσόγειο (EUNAVFORMED 
Sophia) μέχρι την 31η Μαρτίου 2020· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των κρατών 
μελών· ζητεί να ενσωματωθεί στην 
επιχείρηση ο στόχος της παρεμπόδισης 
των αναχωρήσεων και, ενδεχομένως, του 
επαναπατρισμού των μεταναστών προς 
το σημείο αναχώρησής τους, εάν δεν είναι 
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γνωστή η χώρα καταγωγής τους, η μόνη 
στρατηγική με την οποία μπορούν να 
αποτραπούν οι αναχωρήσεις, να 
αντιμετωπιστούν οι μαφίες των 
διακινητών και να σωθούν ζωές· ζητεί να 
εφαρμοστεί μια ευρωπαϊκή πολιτική 
τύπου No Way κατά τα πρότυπα του 
δοκιμασμένου μοντέλου της Αυστραλίας·

Or. fr

Τροπολογία 252
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. λαμβάνει υπό σημείωση την 
απόφαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2019 για 
την κατά έξι μήνες παράταση της 
θαλάσσιας επιχείρησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη Μεσόγειο (EUNAVFORMED 
Sophia) μέχρι την 31η Μαρτίου 2020· 
θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το προσωρινό 
πάγωμα της ναυτικής παρουσίας· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των κρατών 
μελών και ζητεί να επιστρέψουν οι 
ναυτικοί πόροι και εκτελεστεί πλήρως η 
εντολή·

30. λαμβάνει υπό σημείωση την 
απόφαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2019 για 
την κατά έξι μήνες παράταση της 
θαλάσσιας επιχείρησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη Μεσόγειο (EUNAVFORMED 
Sophia) μέχρι την 31η Μαρτίου 2020· 
θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το προσωρινό 
πάγωμα της ναυτικής παρουσίας· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των κρατών 
μελών και ζητεί να επιστρέψουν οι 
ναυτικοί πόροι και εκτελεστεί πλήρως η 
εντολή, καθώς και να μετατραπεί η 
αποστολή σε μια πραγματική αποστολή 
έρευνας και διάσωσης·

Or. en

Τροπολογία 253
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. λαμβάνει υπό σημείωση την 
απόφαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2019 για 
την κατά έξι μήνες παράταση της 
θαλάσσιας επιχείρησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη Μεσόγειο (EUNAVFORMED 
Sophia) μέχρι την 31η Μαρτίου 2020· 
θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το προσωρινό 
πάγωμα της ναυτικής παρουσίας· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των κρατών 
μελών και ζητεί να επιστρέψουν οι 
ναυτικοί πόροι και εκτελεστεί πλήρως η 
εντολή·

30. χαιρετίζει την απόφαση της 26ης 
Σεπτεμβρίου 2019 για την κατά έξι μήνες 
παράταση της θαλάσσιας επιχείρησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο 
(EUNAVFORMED Sophia) μέχρι την 31η 
Μαρτίου 2020· θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό 
το προσωρινό πάγωμα της ναυτικής 
παρουσίας· υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ 
των κρατών μελών και ζητεί να 
επιστρέψουν οι ναυτικοί πόροι και 
εκτελεστεί πλήρως η εντολή·

Or. en

Τροπολογία 254
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. λαμβάνει υπό σημείωση την 
απόφαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2019 για 
την κατά έξι μήνες παράταση της 
θαλάσσιας επιχείρησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη Μεσόγειο (EUNAVFORMED 
Sophia) μέχρι την 31η Μαρτίου 2020· 
θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το προσωρινό 
πάγωμα της ναυτικής παρουσίας· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των κρατών 
μελών και ζητεί να επιστρέψουν οι 
ναυτικοί πόροι και εκτελεστεί πλήρως η 
εντολή·

30. λαμβάνει υπό σημείωση την 
απόφαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2019 για 
την κατά έξι μήνες παράταση της 
θαλάσσιας επιχείρησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη Μεσόγειο (EUNAVFORMED 
Sophia) μέχρι την 31η Μαρτίου 2020· 
θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το συνεχιζόμενο 
πάγωμα της ναυτικής παρουσίας· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των κρατών 
μελών και ζητεί να επιστρέψουν οι 
ναυτικοί πόροι και εκτελεστεί πλήρως η 
εντολή·

Or. fr

Τροπολογία 255
Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Λουκάς Φούρλας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. λαμβάνει υπό σημείωση την 
απόφαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2019 για 
την κατά έξι μήνες παράταση της 
θαλάσσιας επιχείρησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη Μεσόγειο (EUNAVFORMED 
Sophia) μέχρι την 31η Μαρτίου 2020· 
θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το προσωρινό 
πάγωμα της ναυτικής παρουσίας· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των κρατών 
μελών και ζητεί να επιστρέψουν οι 
ναυτικοί πόροι και εκτελεστεί πλήρως η 
εντολή·

30. λαμβάνει υπό σημείωση την 
απόφαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2019 για 
την κατά έξι μήνες παράταση της 
θαλάσσιας επιχείρησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη Μεσόγειο (EUNAVFORMED 
Sophia) μέχρι την 31η Μαρτίου 2020· 
θεωρεί λυπηρό το προσωρινό πάγωμα της 
ναυτικής παρουσίας· υπογραμμίζει την 
επείγουσα ανάγκη να επιτευχθεί συμφωνία 
μεταξύ των κρατών μελών και ζητεί να 
επιστρέψουν οι ναυτικοί πόροι και 
εκτελεστεί πλήρως η εντολή·

Or. en

Τροπολογία 256
Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. λαμβάνει υπό σημείωση την 
απόφαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2019 για 
την κατά έξι μήνες παράταση της 
θαλάσσιας επιχείρησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη Μεσόγειο (EUNAVFORMED 
Sophia) μέχρι την 31η Μαρτίου 2020· 
θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το προσωρινό 
πάγωμα της ναυτικής παρουσίας· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των κρατών 
μελών και ζητεί να επιστρέψουν οι 
ναυτικοί πόροι και εκτελεστεί πλήρως η 
εντολή·

30. λαμβάνει υπό σημείωση την 
απόφαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2019 για 
την κατά έξι μήνες παράταση της 
θαλάσσιας επιχείρησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη Μεσόγειο (EUNAVFORMED 
Sophia) μέχρι την 31η Μαρτίου 2020· 
επισημαίνει το προσωρινό πάγωμα της 
ναυτικής παρουσίας· υπογραμμίζει την 
επείγουσα ανάγκη να επιτευχθεί συμφωνία 
μεταξύ των κρατών μελών και ζητεί να 
επιστρέψουν οι ναυτικοί πόροι και 
εκτελεστεί πλήρως η εντολή·

Or. en
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Τροπολογία 257
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. θεωρεί ότι η χρηματοδότηση των 
αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ είναι 
απαραίτητη για τη βιωσιμότητα αυτής της 
πολιτικής· τονίζει τη σημασία 
αναθεώρησης του μηχανισμού Athena, 
ώστε να καλύπτει το πλήρες κόστος των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων και 
αποστολών της ΚΠΑΑ· στηρίζει επομένως 
την πρόταση της ΑΠ/ΥΕ, την οποία 
υποστηρίζει η Επιτροπή, περί δημιουργίας 
ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού για την 
ειρήνη, που θα χρηματοδοτεί εν μέρει το 
κόστος των αμυντικών δραστηριοτήτων 
της ΕΕ, και κυρίως τις κοινές δαπάνες 
των στρατιωτικών επιχειρήσεων της 
ΚΠΑΑ και τις σχετιζόμενες με την 
ενίσχυση των στρατιωτικών 
δυνατοτήτων των εταίρων· ελπίζει ότι τα 
κράτη μέλη θα καταλήξουν γρήγορα σε 
συμφωνία για τη δημιουργία του 
μηχανισμού αυτού· τονίζει ότι έχει 
σημασία να καταστούν λιγότερο αυστηροί 
οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ένωσης, 
ώστε να βελτιωθούν η ικανότητα 
απόκρισης της Ένωσης στις κρίσεις και η 
εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης 
της Λισαβόνας· ζητεί από τα κράτη μέλη 
και από την Επιτροπή να εξετάσουν τη 
δημιουργία ενός ευέλικτου μηχανισμού 
που θα βοηθά όσα κράτη μέλη επιθυμούν 
να συμμετάσχουν σε αποστολή ΚΠΑΑ να 
καλύψουν το κόστος, διευκολύνοντας έτσι 
την απόφασή τους να δρομολογήσουν ή να 
ενισχύσουν μια αποστολή· σημειώνει ότι ο 
μηχανισμός αυτός θα συνάδει πλήρως με 
τους στόχους της στρατηγικής 
αυτονομίας της Ένωσης στο επιχειρησιακό 
πεδίο·

31. θεωρεί ότι η χρηματοδότηση των 
αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ είναι 
απαραίτητη για τη βιωσιμότητα αυτής της 
πολιτικής· τονίζει τη σημασία 
αναθεώρησης του μηχανισμού Athena, 
ώστε να καλύπτει το πλήρες κόστος των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων και 
αποστολών της ΚΠΑΑ· στηρίζει επομένως 
το μέρος της πρότασης της ΑΠ/ΥΕ, την 
οποία υποστηρίζει η Επιτροπή, περί 
δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού 
για την ειρήνη, που εστιάζεται στη 
χρηματοδότηση των κοινών δαπανών 
των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ και τη 
συγχρηματοδότηση επιχειρήσεων τρίτων 
χωρών για τη διατήρηση της ειρήνης· 
απορρίπτει, ωστόσο, το σχέδιο αγοράς σε 
επίπεδο ΕΕ θανατηφόρου εξοπλισμού και 
πυρομαχικών για χρήση από τρίτες 
χώρες· τονίζει ότι η πρόταση για έναν 
ευρωπαϊκό μηχανισμό για την ειρήνη 
(EPF) δεν ορίζει σαφώς τον τρόπο και τα 
πρόσωπα που θα ελέγχουν τις εν λόγω 
μεταφορές στρατιωτικού εξοπλισμού με 
βάση τα οκτώ κριτήρια της ΕΕ για τις 
εξαγωγές όπλων· ελπίζει ότι τα κράτη 
μέλη θα καταλήξουν γρήγορα σε 
συμφωνία για τη δημιουργία του 
μηχανισμού αυτού· τονίζει ότι έχει 
σημασία να καταστούν λιγότερο αυστηροί 
οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ένωσης, 
ώστε να βελτιωθούν η ικανότητα 
απόκρισης της Ένωσης στις κρίσεις και η 
εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης 
της Λισαβόνας· ζητεί από τα κράτη μέλη 
και από την Επιτροπή να εξετάσουν τη 
δημιουργία ενός ευέλικτου μηχανισμού 
που θα βοηθά όσα κράτη μέλη επιθυμούν 
να συμμετάσχουν σε αποστολή ΚΠΑΑ να 
καλύψουν το κόστος, διευκολύνοντας έτσι 
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την απόφασή τους να δρομολογήσουν ή να 
ενισχύσουν μια αποστολή· σημειώνει ότι ο 
μηχανισμός αυτός θα συνάδει πλήρως με 
τον στόχο της Ένωσης να καταστεί ένας 
περισσότερο αξιόπιστος και 
αποτελεσματικός παράγοντας ασφάλειας 
στο επιχειρησιακό πεδίο·

Or. en

Τροπολογία 258
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. θεωρεί ότι η χρηματοδότηση των 
αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ είναι 
απαραίτητη για τη βιωσιμότητα αυτής της 
πολιτικής· τονίζει τη σημασία 
αναθεώρησης του μηχανισμού Athena, 
ώστε να καλύπτει το πλήρες κόστος των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων και 
αποστολών της ΚΠΑΑ· στηρίζει επομένως 
την πρόταση της ΑΠ/ΥΕ, την οποία 
υποστηρίζει η Επιτροπή, περί δημιουργίας 
ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού για την 
ειρήνη, που θα χρηματοδοτεί εν μέρει το 
κόστος των αμυντικών δραστηριοτήτων 
της ΕΕ, και κυρίως τις κοινές δαπάνες των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ 
και τις σχετιζόμενες με την ενίσχυση των 
στρατιωτικών δυνατοτήτων των εταίρων· 
ελπίζει ότι τα κράτη μέλη θα καταλήξουν 
γρήγορα σε συμφωνία για τη δημιουργία 
του μηχανισμού αυτού· τονίζει ότι έχει 
σημασία να καταστούν λιγότερο αυστηροί 
οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ένωσης, 
ώστε να βελτιωθούν η ικανότητα 
απόκρισης της Ένωσης στις κρίσεις και η 
εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης 
της Λισαβόνας· ζητεί από τα κράτη μέλη 
και από την Επιτροπή να εξετάσουν τη 
δημιουργία ενός ευέλικτου μηχανισμού 
που θα βοηθά όσα κράτη μέλη επιθυμούν 

31. θεωρεί ότι η χρηματοδότηση των 
αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ είναι 
απαραίτητη για τη βιωσιμότητα αυτής της 
πολιτικής· τονίζει τη σημασία 
αναθεώρησης του μηχανισμού Athena, με 
στόχο να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα του μηχανισμού 
χρηματοδότησης των στρατιωτικών 
επιχειρήσεων και αποστολών της ΚΠΑΑ· 
στηρίζει επομένως την πρόταση της 
ΑΠ/ΥΕ, την οποία υποστηρίζει η 
Επιτροπή, περί δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού μηχανισμού για την ειρήνη, 
που θα χρηματοδοτεί εν μέρει το κόστος 
των αμυντικών δραστηριοτήτων της ΕΕ, 
και κυρίως τις κοινές δαπάνες των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ 
και τις σχετιζόμενες με την ενίσχυση των 
στρατιωτικών δυνατοτήτων των εταίρων· 
ελπίζει ότι τα κράτη μέλη θα καταλήξουν 
γρήγορα σε συμφωνία για τη δημιουργία 
του μηχανισμού αυτού· τονίζει ότι έχει 
σημασία να καταστούν λιγότερο αυστηροί 
οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ένωσης, 
ώστε να βελτιωθούν η ικανότητα 
απόκρισης της Ένωσης στις κρίσεις και η 
εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης 
της Λισαβόνας· ζητεί από τα κράτη μέλη 
και από την Επιτροπή να εξετάσουν τη 
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να συμμετάσχουν σε αποστολή ΚΠΑΑ να 
καλύψουν το κόστος, διευκολύνοντας έτσι 
την απόφασή τους να δρομολογήσουν ή να 
ενισχύσουν μια αποστολή· σημειώνει ότι ο 
μηχανισμός αυτός θα συνάδει πλήρως με 
τους στόχους της στρατηγικής αυτονομίας 
της Ένωσης στο επιχειρησιακό πεδίο·

δημιουργία ενός ευέλικτου μηχανισμού 
που θα βοηθά όσα κράτη μέλη επιθυμούν 
να συμμετάσχουν σε αποστολή ΚΠΑΑ να 
καλύψουν το κόστος, διευκολύνοντας έτσι 
την απόφασή τους να δρομολογήσουν ή να 
ενισχύσουν μια αποστολή· σημειώνει ότι ο 
μηχανισμός αυτός θα συνάδει πλήρως με 
τους στόχους της στρατηγικής αυτονομίας 
της Ένωσης στο επιχειρησιακό πεδίο·

Or. en

Τροπολογία 259
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. θεωρεί ότι η χρηματοδότηση των 
αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ είναι 
απαραίτητη για τη βιωσιμότητα αυτής της 
πολιτικής· τονίζει τη σημασία 
αναθεώρησης του μηχανισμού Athena, 
ώστε να καλύπτει το πλήρες κόστος των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων και 
αποστολών της ΚΠΑΑ· στηρίζει 
επομένως την πρόταση της ΑΠ/ΥΕ, την 
οποία υποστηρίζει η Επιτροπή, περί 
δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού 
για την ειρήνη, που θα χρηματοδοτεί εν 
μέρει το κόστος των αμυντικών 
δραστηριοτήτων της ΕΕ, και κυρίως τις 
κοινές δαπάνες των στρατιωτικών 
επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ και τις 
σχετιζόμενες με την ενίσχυση των 
στρατιωτικών δυνατοτήτων των 
εταίρων· ελπίζει ότι τα κράτη μέλη θα 
καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία για τη 
δημιουργία του μηχανισμού αυτού· 
τονίζει ότι έχει σημασία να καταστούν 
λιγότερο αυστηροί οι δημοσιονομικοί 
κανόνες της Ένωσης, ώστε να 
βελτιωθούν η ικανότητα απόκρισης της 
Ένωσης στις κρίσεις και η εφαρμογή των 

31. θεωρεί ότι η χρηματοδότηση των 
στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ δεν 
εμπίπτει στις δυνατότητες που 
παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 41 
παράγραφος 2 ΣΕΕ, σύμφωνα με το 
οποίο δαπάνες που οφείλονται σε 
ενέργειες που έχουν στρατιωτικές 
συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της 
άμυνας δεν χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης· εκφράζει 
επομένως τη λύπη του για την πρόταση 
της ΑΠ/ΥΕ, την οποία υποστηρίζει η 
Επιτροπή, περί δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού μηχανισμού για την ειρήνη, 
που θα χρηματοδοτεί εν μέρει το κόστος 
των αμυντικών δραστηριοτήτων της ΕΕ, 
και κυρίως τις κοινές δαπάνες των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ 
και τις δαπάνες για οπλισμό και 
στρατιωτικό εξοπλισμό· ζητεί από τα 
κράτη μέλη και από την Επιτροπή να 
εξετάσουν τη δημιουργία ενός ευέλικτου 
μηχανισμού που θα βοηθά όσα κράτη μέλη 
επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αποστολή 
ΚΠΑΑ να καλύψουν το κόστος, 
διευκολύνοντας έτσι την απόφασή τους να 
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διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας· 
ζητεί από τα κράτη μέλη και από την 
Επιτροπή να εξετάσουν τη δημιουργία ενός 
ευέλικτου μηχανισμού που θα βοηθά όσα 
κράτη μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν 
σε αποστολή ΚΠΑΑ να καλύψουν το 
κόστος, διευκολύνοντας έτσι την απόφασή 
τους να δρομολογήσουν ή να ενισχύσουν 
μια αποστολή· σημειώνει ότι ο 
μηχανισμός αυτός θα συνάδει πλήρως με 
τους στόχους της στρατηγικής 
αυτονομίας της Ένωσης στο 
επιχειρησιακό πεδίο·

δρομολογήσουν ή να ενισχύσουν μια 
αποστολή· υπενθυμίζει ότι έχει αποδειχθεί 
εμπειρικά ότι η αποτελεσματικότερη 
μέθοδος διατήρησης και προώθησης της 
ειρήνης και της σταθερότητας είναι η 
έμφαση στην εξάλειψη της φτώχειας, 
στην άνευ όρων ανθρωπιστική βοήθεια, 
στη βιώσιμη και δίκαιη οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη, στην ανάσχεση της 
ικανότητας των παγκόσμιων 
φορολογικών καθεστώτων να 
διευκολύνουν τη διαφθορά, στην ειρηνική 
και διπλωματική επίλυση των 
συγκρούσεων, στον αφοπλισμό και σε 
προγράμματα αποστράτευσης και 
επανένταξης·

Or. en

Τροπολογία 260
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. θεωρεί ότι η χρηματοδότηση των 
αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ είναι 
απαραίτητη για τη βιωσιμότητα αυτής της 
πολιτικής· τονίζει τη σημασία 
αναθεώρησης του μηχανισμού Athena, 
ώστε να καλύπτει το πλήρες κόστος των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων και 
αποστολών της ΚΠΑΑ· στηρίζει επομένως 
την πρόταση της ΑΠ/ΥΕ, την οποία 
υποστηρίζει η Επιτροπή, περί δημιουργίας 
ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού για την 
ειρήνη, που θα χρηματοδοτεί εν μέρει το 
κόστος των αμυντικών δραστηριοτήτων 
της ΕΕ, και κυρίως τις κοινές δαπάνες των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ 
και τις σχετιζόμενες με την ενίσχυση των 
στρατιωτικών δυνατοτήτων των εταίρων· 
ελπίζει ότι τα κράτη μέλη θα καταλήξουν 

31. θεωρεί ότι η χρηματοδότηση των 
αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ είναι 
απαραίτητη για τη βιωσιμότητα αυτής της 
πολιτικής· τονίζει τη σημασία 
αναθεώρησης του μηχανισμού Athena, 
ώστε να καλύπτει το πλήρες κόστος των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων και 
αποστολών της ΚΠΑΑ· στηρίζει επομένως 
την πρόταση της ΑΠ/ΥΕ, την οποία 
υποστηρίζει η Επιτροπή, περί δημιουργίας 
ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού για την 
ειρήνη, που θα χρηματοδοτεί εν μέρει το 
κόστος των αμυντικών δραστηριοτήτων 
της ΕΕ, και κυρίως τις κοινές δαπάνες των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ 
και τις σχετιζόμενες με την ενίσχυση των 
στρατιωτικών δυνατοτήτων των εταίρων· 
ελπίζει ότι τα κράτη μέλη θα καταλήξουν 
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γρήγορα σε συμφωνία για τη δημιουργία 
του μηχανισμού αυτού· τονίζει ότι έχει 
σημασία να καταστούν λιγότερο αυστηροί 
οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ένωσης, 
ώστε να βελτιωθούν η ικανότητα 
απόκρισης της Ένωσης στις κρίσεις και η 
εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης 
της Λισαβόνας· ζητεί από τα κράτη μέλη 
και από την Επιτροπή να εξετάσουν τη 
δημιουργία ενός ευέλικτου μηχανισμού 
που θα βοηθά όσα κράτη μέλη επιθυμούν 
να συμμετάσχουν σε αποστολή ΚΠΑΑ να 
καλύψουν το κόστος, διευκολύνοντας έτσι 
την απόφασή τους να δρομολογήσουν ή να 
ενισχύσουν μια αποστολή· σημειώνει ότι ο 
μηχανισμός αυτός θα συνάδει πλήρως με 
τους στόχους της στρατηγικής αυτονομίας 
της Ένωσης στο επιχειρησιακό πεδίο·

γρήγορα σε συμφωνία για τη δημιουργία 
του μηχανισμού αυτού· τονίζει ότι έχει 
σημασία να προσαρμοστούν οι 
δημοσιονομικοί κανόνες της Ένωσης, ώστε 
να βελτιωθούν η ικανότητα απόκρισης της 
Ένωσης στις κρίσεις και η εφαρμογή των 
διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας· 
ζητεί από τα κράτη μέλη και από την 
Επιτροπή να εξετάσουν τη δημιουργία ενός 
ευέλικτου μηχανισμού που θα βοηθά όσα 
κράτη μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν 
σε αποστολή ΚΠΑΑ να καλύψουν το 
κόστος, διευκολύνοντας έτσι την απόφασή 
τους να δρομολογήσουν ή να ενισχύσουν 
μια αποστολή· σημειώνει ότι ο μηχανισμός 
αυτός θα συνάδει πλήρως με τους στόχους 
της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης 
στο επιχειρησιακό πεδίο·

Or. fr

Τροπολογία 261
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. καλεί την ΑΠ/ΥΕ να 
διαβουλεύεται τακτικά με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με το σύνολο των 
πτυχών και των θεμελιωδών επιλογών 
της κοινής πολιτικής ασφάλειας και 
άμυνας· εκτιμά εν προκειμένω ότι το 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να καλείται να 
γνωμοδοτεί εκ των προτέρων σχετικά με 
τον στρατηγικό σχεδιασμό των 
αποστολών ΚΠΑΑ, την τροποποίηση της 
εντολής τους και τη δυνατότητα 
τερματισμού της·

Or. fr
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Τροπολογία 262
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. στηρίζει τη δημιουργία της 
στρατιωτικής δυνατότητας σχεδίασης 
και διεξαγωγής επιχειρήσεων (MPCC) για 
εκτελεστικές αποστολές, ώστε να γίνει 
δυνατή η διεξαγωγή όλων των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· ζητεί 
να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της 
MPCC και της μη στρατιωτικής 
ικανότητας σχεδίασης και διεξαγωγής 
επιχειρήσεων· θέτει το πρόβλημα της 
στρατολόγησης και της διάθεσης πόρων 
που θα καταστήσουν την MPCC πλήρως 
αποτελεσματική· καλεί την ΕΥΕΔ να 
μετατρέψει την MPCC από εικονική 
οντότητα, με θέσεις προοριζόμενες για 
ποικιλία καθηκόντων, σε εύρωστη 
πολιτικοστρατιωτική οντότητα 
σχεδίασης και διεξαγωγής επιχειρήσεων·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 263
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. στηρίζει τη δημιουργία της 
στρατιωτικής δυνατότητας σχεδίασης και 
διεξαγωγής επιχειρήσεων (MPCC) για 
εκτελεστικές αποστολές, ώστε να γίνει 
δυνατή η διεξαγωγή όλων των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· ζητεί 
να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της 
MPCC και της μη στρατιωτικής 
ικανότητας σχεδίασης και διεξαγωγής 
επιχειρήσεων· θέτει το πρόβλημα της 

32. αντιτίθεται στη δημιουργία της 
στρατιωτικής δυνατότητας σχεδίασης και 
διεξαγωγής επιχειρήσεων (MPCC) για 
εκτελεστικές αποστολές, ώστε να γίνει 
δυνατή η διεξαγωγή όλων των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· 
απορρίπτει κάθε στρατιωτική – μη 
στρατιωτική επιχείρηση και κάθε 
υποταγή τομέων μη στρατιωτικής 
αρμοδιότητας στην στρατιωτική εξουσία·
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στρατολόγησης και της διάθεσης πόρων 
που θα καταστήσουν την MPCC πλήρως 
αποτελεσματική· καλεί την ΕΥΕΔ να 
μετατρέψει την MPCC από εικονική 
οντότητα, με θέσεις προοριζόμενες για 
ποικιλία καθηκόντων, σε εύρωστη 
πολιτικοστρατιωτική οντότητα 
σχεδίασης και διεξαγωγής επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 264
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. στηρίζει τη δημιουργία της 
στρατιωτικής δυνατότητας σχεδίασης και 
διεξαγωγής επιχειρήσεων (MPCC) για 
εκτελεστικές αποστολές, ώστε να γίνει 
δυνατή η διεξαγωγή όλων των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· ζητεί 
να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της 
MPCC και της μη στρατιωτικής 
ικανότητας σχεδίασης και διεξαγωγής 
επιχειρήσεων· θέτει το πρόβλημα της 
στρατολόγησης και της διάθεσης πόρων 
που θα καταστήσουν την MPCC πλήρως 
αποτελεσματική· καλεί την ΕΥΕΔ να 
μετατρέψει την MPCC από εικονική 
οντότητα, με θέσεις προοριζόμενες για 
ποικιλία καθηκόντων, σε εύρωστη 
πολιτικοστρατιωτική οντότητα σχεδίασης 
και διεξαγωγής επιχειρήσεων·

32. στηρίζει τη δημιουργία της 
στρατιωτικής δυνατότητας σχεδίασης και 
διεξαγωγής επιχειρήσεων (MPCC) για 
εκτελεστικές αποστολές, ώστε να γίνει 
δυνατή η διεξαγωγή όλων των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· ζητεί 
να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της 
MPCC και της μη στρατιωτικής 
ικανότητας σχεδίασης και διεξαγωγής 
επιχειρήσεων· θέτει το πρόβλημα της 
στρατολόγησης και της διάθεσης πόρων 
που θα καταστήσουν την MPCC πλήρως 
αποτελεσματική· καλεί τα κράτη μέλη και 
την ΕΥΕΔ να άρουν τον τεχνητό 
περιορισμό βάσει του οποίου η MPCC 
αφορά μόνο μη-εκτελεστικές αποστολές, 
με θέσεις προοριζόμενες για ποικιλία 
καθηκόντων, και να τη μετατρέψει σε 
εύρωστη πολιτικοστρατιωτική οντότητα 
σχεδίασης και διεξαγωγής επιχειρήσεων·

Or. de

Τροπολογία 265
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. στηρίζει τη δημιουργία της 
στρατιωτικής δυνατότητας σχεδίασης και 
διεξαγωγής επιχειρήσεων (MPCC) για 
εκτελεστικές αποστολές, ώστε να γίνει 
δυνατή η διεξαγωγή όλων των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· ζητεί 
να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της 
MPCC και της μη στρατιωτικής 
ικανότητας σχεδίασης και διεξαγωγής 
επιχειρήσεων· θέτει το πρόβλημα της 
στρατολόγησης και της διάθεσης πόρων 
που θα καταστήσουν την MPCC πλήρως 
αποτελεσματική· καλεί την ΕΥΕΔ να 
μετατρέψει την MPCC από εικονική 
οντότητα, με θέσεις προοριζόμενες για 
ποικιλία καθηκόντων, σε εύρωστη 
πολιτικοστρατιωτική οντότητα σχεδίασης 
και διεξαγωγής επιχειρήσεων·

32. στηρίζει τη δημιουργία της 
στρατιωτικής δυνατότητας σχεδίασης και 
διεξαγωγής επιχειρήσεων (MPCC) για 
εκτελεστικές αποστολές, ώστε να γίνει 
δυνατή η διεξαγωγή όλων των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· ζητεί 
να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της 
MPCC και της μη στρατιωτικής 
ικανότητας σχεδίασης και διεξαγωγής 
επιχειρήσεων· θέτει το πρόβλημα της 
στρατολόγησης και της διάθεσης πόρων 
που θα καταστήσουν την MPCC πλήρως 
αποτελεσματική· καλεί την ΕΥΕΔ να 
μετατρέψει την MPCC από εικονική 
οντότητα, με θέσεις προοριζόμενες για 
ποικιλία καθηκόντων, σε εύρωστη 
στρατιωτική οντότητα σχεδίασης και 
διεξαγωγής του πλήρους φάσματος των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 
1 ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 266
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. στηρίζει τη δημιουργία της 
στρατιωτικής δυνατότητας σχεδίασης και 
διεξαγωγής επιχειρήσεων (MPCC) για 
εκτελεστικές αποστολές, ώστε να γίνει 
δυνατή η διεξαγωγή όλων των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· ζητεί 
να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της 
MPCC και της μη στρατιωτικής 
ικανότητας σχεδίασης και διεξαγωγής 

32. στηρίζει τη δημιουργία της 
στρατιωτικής δυνατότητας σχεδίασης και 
διεξαγωγής επιχειρήσεων (MPCC) για 
εκτελεστικές αποστολές, ώστε να γίνει 
δυνατή η διεξαγωγή ορισμένων 
στρατιωτικών επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· ζητεί 
να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της 
MPCC και της μη στρατιωτικής 
ικανότητας σχεδίασης και διεξαγωγής 
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επιχειρήσεων· θέτει το πρόβλημα της 
στρατολόγησης και της διάθεσης πόρων 
που θα καταστήσουν την MPCC πλήρως 
αποτελεσματική· καλεί την ΕΥΕΔ να 
μετατρέψει την MPCC από εικονική 
οντότητα, με θέσεις προοριζόμενες για 
ποικιλία καθηκόντων, σε εύρωστη 
πολιτικοστρατιωτική οντότητα σχεδίασης 
και διεξαγωγής επιχειρήσεων·

επιχειρήσεων· θέτει το πρόβλημα της 
στρατολόγησης και της διάθεσης πόρων 
που θα καταστήσουν την MPCC πλήρως 
αποτελεσματική· καλεί την ΕΥΕΔ να 
μετατρέψει την MPCC από εικονική 
οντότητα, με θέσεις προοριζόμενες για 
ποικιλία καθηκόντων, σε εύρωστη 
πολιτικοστρατιωτική οντότητα σχεδίασης 
και διεξαγωγής επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 267
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. διαπιστώνει την αποτυχία των 
συγκροτημάτων μάχης της ΕΕ που, από 
το 2007 που δημιουργήθηκαν, δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ, λόγω ιδίως της 
έλλειψης εποικοδομητικής στάσης εκ 
μέρους όλων των κρατών μελών, της 
πολυπλοκότητας στην υλοποίησή τους 
και στη χρηματοδότησή τους, σε 
αντίθεση με τον αρχικό στόχο της 
ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 268
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. διαπιστώνει την αποτυχία των 
συγκροτημάτων μάχης της ΕΕ που, από το 
2007 που δημιουργήθηκαν, δεν έχουν 

33. διαπιστώνει την αποτυχία των 
συγκροτημάτων μάχης της ΕΕ που, από το 
2007 που δημιουργήθηκαν, δεν έχουν 
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χρησιμοποιηθεί ποτέ, λόγω ιδίως της 
έλλειψης εποικοδομητικής στάσης εκ 
μέρους όλων των κρατών μελών, της 
πολυπλοκότητας στην υλοποίησή τους και 
στη χρηματοδότησή τους, σε αντίθεση με 
τον αρχικό στόχο της ταχύτητας και της 
αποτελεσματικότητας·

χρησιμοποιηθεί ποτέ, λόγω ιδίως της 
έλλειψης εποικοδομητικής στάσης εκ 
μέρους όλων των κρατών μελών, της 
πολυπλοκότητας στην υλοποίησή τους και 
στη χρηματοδότησή τους, σε αντίθεση με 
τον αρχικό στόχο της ταχύτητας και της 
αποτελεσματικότητας· προτείνει τη 
μετατροπή των συγκροτημάτων μάχης σε 
ένα περισσότερο αξιόπιστο σύνολο 
πολυεθνικών αλλά μόνιμων μονάδων που 
είναι σε θέση να εκτελέσουν όλες τις 
πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις ΚΠΑΑ 
που προβλέπονται από τη Συνθήκη·

Or. en

Τροπολογία 269
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. διαπιστώνει την αποτυχία των 
συγκροτημάτων μάχης της ΕΕ που, από το 
2007 που δημιουργήθηκαν, δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ, λόγω ιδίως της 
έλλειψης εποικοδομητικής στάσης εκ 
μέρους όλων των κρατών μελών, της 
πολυπλοκότητας στην υλοποίησή τους και 
στη χρηματοδότησή τους, σε αντίθεση με 
τον αρχικό στόχο της ταχύτητας και της 
αποτελεσματικότητας·

33. διαπιστώνει την αποτυχία των 
συγκροτημάτων μάχης της ΕΕ που, από το 
2007 που δημιουργήθηκαν, δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ, λόγω ιδίως της 
έλλειψης εποικοδομητικής στάσης εκ 
μέρους όλων των κρατών μελών, της 
πολυπλοκότητας στην υλοποίησή τους και 
στη χρηματοδότησή τους, σε αντίθεση με 
τον αρχικό στόχο της ταχύτητας και της 
αποτελεσματικότητας· ζητεί την 
επαναξιολόγηση και αναθέρμανση του 
σχεδίου για τα συγκροτήματα μάχης με 
βάση τα διδάγματα του παρελθόντος·

Or. en

Τροπολογία 270
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. διαπιστώνει την αποτυχία των 
συγκροτημάτων μάχης της ΕΕ που, από το 
2007 που δημιουργήθηκαν, δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ, λόγω ιδίως της 
έλλειψης εποικοδομητικής στάσης εκ 
μέρους όλων των κρατών μελών, της 
πολυπλοκότητας στην υλοποίησή τους και 
στη χρηματοδότησή τους, σε αντίθεση με 
τον αρχικό στόχο της ταχύτητας και της 
αποτελεσματικότητας·

33. διαπιστώνει την ελάχιστη συμβολή 
των συγκροτημάτων μάχης της ΕΕ στον 
μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών 
ενόπλων δυνάμεων καθώς, από το 2007 
που δημιουργήθηκαν, δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ, λόγω ιδίως της 
έλλειψης εποικοδομητικής στάσης εκ 
μέρους όλων των κρατών μελών, της 
πολυπλοκότητας στην υλοποίησή τους και 
στη χρηματοδότησή τους, σε αντίθεση με 
τον αρχικό στόχο της ταχύτητας και της 
αποτελεσματικότητας·

Or. de

Τροπολογία 271
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. διαπιστώνει την αποτυχία των 
συγκροτημάτων μάχης της ΕΕ που, από το 
2007 που δημιουργήθηκαν, δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ, λόγω ιδίως της 
έλλειψης εποικοδομητικής στάσης εκ 
μέρους όλων των κρατών μελών, της 
πολυπλοκότητας στην υλοποίησή τους και 
στη χρηματοδότησή τους, σε αντίθεση με 
τον αρχικό στόχο της ταχύτητας και της 
αποτελεσματικότητας·

33. διαπιστώνει την αποτυχία των 
συγκροτημάτων μάχης της ΕΕ που, από το 
2007 που δημιουργήθηκαν, δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ, λόγω ιδίως της 
έλλειψης εποικοδομητικής στάσης εκ 
μέρους όλων των κρατών μελών, της 
πολυπλοκότητας στην υλοποίησή τους και 
στη χρηματοδότησή τους, σε αντίθεση με 
τον αρχικό στόχο της ταχύτητας και της 
αποτελεσματικότητας· τονίζει ότι τα 
συγκροτήματα μάχης πρέπει να 
διαλυθούν αμέσως·

Or. en

Τροπολογία 272
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. διαπιστώνει την αποτυχία των 
συγκροτημάτων μάχης της ΕΕ που, από το 
2007 που δημιουργήθηκαν, δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ, λόγω ιδίως της 
έλλειψης εποικοδομητικής στάσης εκ 
μέρους όλων των κρατών μελών, της 
πολυπλοκότητας στην υλοποίησή τους και 
στη χρηματοδότησή τους, σε αντίθεση με 
τον αρχικό στόχο της ταχύτητας και της 
αποτελεσματικότητας·

33. διαπιστώνει την αποτυχία των 
συγκροτημάτων μάχης της ΕΕ που, από το 
2007 που δημιουργήθηκαν, δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ, λόγω ιδίως της 
πολυπλοκότητας στην υλοποίησή τους και 
στη χρηματοδότησή τους, σε αντίθεση με 
τον αρχικό στόχο της ταχύτητας και της 
αποτελεσματικότητας·

Or. fr

Τροπολογία 273
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. διαπιστώνει την αποτυχία των 
συγκροτημάτων μάχης της ΕΕ που, από το 
2007 που δημιουργήθηκαν, δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ, λόγω ιδίως της 
έλλειψης εποικοδομητικής στάσης εκ 
μέρους όλων των κρατών μελών, της 
πολυπλοκότητας στην υλοποίησή τους και 
στη χρηματοδότησή τους, σε αντίθεση με 
τον αρχικό στόχο της ταχύτητας και της 
αποτελεσματικότητας·

33. διαπιστώνει την αποτυχία των 
συγκροτημάτων μάχης της ΕΕ που, από το 
2007 που δημιουργήθηκαν, δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ, λόγω ιδίως της 
απροθυμίας των κρατών μελών, της 
πολυπλοκότητας στην υλοποίησή τους και 
στη χρηματοδότησή τους, σε αντίθεση με 
τον αρχικό στόχο της ταχύτητας και της 
αποτελεσματικότητας·

Or. fr

Τροπολογία 274
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. διαπιστώνει την αποτυχία των 
συγκροτημάτων μάχης της ΕΕ που, από το 
2007 που δημιουργήθηκαν, δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποτέ, λόγω ιδίως της 
έλλειψης εποικοδομητικής στάσης εκ 
μέρους όλων των κρατών μελών, της 
πολυπλοκότητας στην υλοποίησή τους 
και στη χρηματοδότησή τους, σε 
αντίθεση με τον αρχικό στόχο της 
ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας·

33. θεωρεί ότι το σύστημα των 
συγκροτημάτων μάχης της ΕΕ θα πρέπει 
να αναδιαρθρωθεί, να αναπτυχθεί 
περαιτέρω πολιτικά και να λάβει 
ουσιαστική χρηματοδότηση για να 
καταστεί λειτουργικό, χρήσιμο, γρήγορο 
και αποδοτικό, όπως ήταν ο αρχικός 
στόχος της δημιουργίας του συστήματος 
συγκροτημάτων μάχης·

Or. en

Τροπολογία 275
Radosław Sikorski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. θεωρεί απαραίτητη τη 
μεταρρύθμιση της ιδέας των 
συγκροτημάτων μάχης της ΕΕ, έτσι ώστε 
να δημιουργηθεί μια στρατιωτική μονάδα 
της ΕΕ που θα βασίζεται σε εθελοντές 
από τα κράτη μέλη ή συνδεδεμένες 
χώρες, η οποία θα είναι στη διάθεση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θα 
χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 
άμυνας της ΕΕ, θα είναι 
συμπληρωματική προς τις εθνικές 
στρατιωτικές δυνάμεις και συμβατή με το 
ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο της εντολής που 
απορρέει από τις σχετικές διατάξεις της 
Συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία 276
Mick Wallace, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. διαπιστώνει ότι η ρήτρα αμοιβαίας 
συνδρομής (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ), 
της οποίας έχει γίνει μία φορά επίκληση, 
καταδεικνύει την αλληλεγγύη μεταξύ των 
κρατών μελών στον κοινό αγώνα κατά 
της τρομοκρατίας· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση 
του άρθρου, καθώς και οι όροι της 
απαιτούμενης βοήθειας, δεν έχουν 
καθοριστεί ποτέ με σαφήνεια· ζητεί μια 
περισσότερο λειτουργική εφαρμογή αυτού 
του μηχανισμού·

34. διαπιστώνει ότι έχει γίνει μία φορά 
επίκληση της ρήτρας αμοιβαίας 
συνδρομής (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ)· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι οι προϋποθέσεις 
για την ενεργοποίηση του άρθρου, καθώς 
και οι όροι της απαιτούμενης βοήθειας, δεν 
έχουν καθοριστεί ποτέ με σαφήνεια· 
επιμένει ότι οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν 
κατά των τρομοκρατικών 
δραστηριοτήτων θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του 
κράτους δικαίου και αποκλειστικά με τη 
χρήση αστυνομικών ερευνών και 
επιβολής καθώς και πολύπλευρων 
προληπτικών μέτρων· αντιτίθεται 
επομένως στην ενεργοποίηση και 
εφαρμογή του άρθρου 42 παράγραφος 7 
της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 277
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. διαπιστώνει ότι η ρήτρα αμοιβαίας 
συνδρομής (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ), 
της οποίας έχει γίνει μία φορά επίκληση, 
καταδεικνύει την αλληλεγγύη μεταξύ των 
κρατών μελών στον κοινό αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι 
προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του 
άρθρου, καθώς και οι όροι της 
απαιτούμενης βοήθειας, δεν έχουν 
καθοριστεί ποτέ με σαφήνεια· ζητεί μια 
περισσότερο λειτουργική εφαρμογή αυτού 

34. διαπιστώνει ότι η ρήτρα αμοιβαίας 
συνδρομής (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ), 
της οποίας έχει γίνει μία φορά επίκληση, 
καταδεικνύει την αλληλεγγύη μεταξύ των 
κρατών μελών στον κοινό αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι 
προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του 
άρθρου, καθώς και οι όροι της 
απαιτούμενης βοήθειας, δεν έχουν 
καθοριστεί ποτέ με σαφήνεια· ζητεί 
επακριβείς κατευθυντήριες γραμμές οι 
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του μηχανισμού· οποίες θα παρέχουν ένα σαφώς 
καθορισμένο πλαίσιο για τη μελλοντική 
ενεργοποίηση και λειτουργική εφαρμογή 
αυτού του μηχανισμού·

Or. en

Τροπολογία 278
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. διαπιστώνει ότι η ρήτρα αμοιβαίας 
συνδρομής (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ), 
της οποίας έχει γίνει μία φορά επίκληση, 
καταδεικνύει την αλληλεγγύη μεταξύ των 
κρατών μελών στον κοινό αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι 
προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του 
άρθρου, καθώς και οι όροι της 
απαιτούμενης βοήθειας, δεν έχουν 
καθοριστεί ποτέ με σαφήνεια· ζητεί μια 
περισσότερο λειτουργική εφαρμογή αυτού 
του μηχανισμού·

34. διαπιστώνει ότι η ρήτρα αμοιβαίας 
συνδρομής (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ), 
της οποίας έχει γίνει μία φορά επίκληση, 
καταδεικνύει την αλληλεγγύη μεταξύ των 
κρατών μελών στον κοινό αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι 
προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του 
άρθρου, καθώς και οι όροι της 
απαιτούμενης βοήθειας, δεν έχουν 
καθοριστεί ποτέ με σαφήνεια· ζητεί μια 
περισσότερο λειτουργική εφαρμογή αυτού 
του μηχανισμού και κοινές προσπάθειες 
για την αποσαφήνιση του πεδίου 
εφαρμογής του·

Or. en

Τροπολογία 279
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. διαπιστώνει ότι η ρήτρα αμοιβαίας 
συνδρομής (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ), 
της οποίας έχει γίνει μία φορά επίκληση, 
καταδεικνύει την αλληλεγγύη μεταξύ των 
κρατών μελών στον κοινό αγώνα κατά της 

34. διαπιστώνει ότι η ρήτρα αμοιβαίας 
συνδρομής (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ), 
της οποίας έχει γίνει μία φορά επίκληση, 
καταδεικνύει την αλληλεγγύη μεταξύ των 
κρατών μελών ενόψει μιας ένοπλης 
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τρομοκρατίας· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι 
προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του 
άρθρου, καθώς και οι όροι της 
απαιτούμενης βοήθειας, δεν έχουν 
καθοριστεί ποτέ με σαφήνεια· ζητεί μια 
περισσότερο λειτουργική εφαρμογή αυτού 
του μηχανισμού·

επίθεσης στην επικράτεια ενός κράτους 
μέλους· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι 
προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του 
άρθρου, καθώς και οι όροι της 
απαιτούμενης βοήθειας, δεν έχουν 
καθοριστεί ποτέ με σαφήνεια· ζητεί μια 
περισσότερο λειτουργική εφαρμογή αυτού 
του μηχανισμού·

Or. de

Τροπολογία 280
Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. διαπιστώνει ότι η ρήτρα αμοιβαίας 
συνδρομής (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ), 
της οποίας έχει γίνει μία φορά επίκληση, 
καταδεικνύει την αλληλεγγύη μεταξύ των 
κρατών μελών στον κοινό αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι 
προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του 
άρθρου, καθώς και οι όροι της 
απαιτούμενης βοήθειας, δεν έχουν 
καθοριστεί ποτέ με σαφήνεια· ζητεί μια 
περισσότερο λειτουργική εφαρμογή αυτού 
του μηχανισμού·

34. διαπιστώνει ότι η ρήτρα αμοιβαίας 
συνδρομής (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ), 
της οποίας έχει γίνει μία φορά επίκληση, 
καταδεικνύει την αλληλεγγύη μεταξύ των 
κρατών μελών ιδίως στον κοινό αγώνα 
κατά της τρομοκρατίας· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι οι προϋποθέσεις για την 
ενεργοποίηση του άρθρου, καθώς και οι 
όροι της απαιτούμενης βοήθειας, δεν έχουν 
καθοριστεί ποτέ με σαφήνεια· ζητεί μια 
περισσότερο λειτουργική εφαρμογή αυτού 
του μηχανισμού·

Or. en

Τροπολογία 281
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. διαπιστώνει ότι η ρήτρα αμοιβαίας 
συνδρομής (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ), 
της οποίας έχει γίνει μία φορά επίκληση, 

34. διαπιστώνει ότι η ρήτρα αμοιβαίας 
συνδρομής (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ), 
της οποίας έχει γίνει μία φορά επίκληση, 
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καταδεικνύει την αλληλεγγύη μεταξύ των 
κρατών μελών στον κοινό αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι 
προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του 
άρθρου, καθώς και οι όροι της 
απαιτούμενης βοήθειας, δεν έχουν 
καθοριστεί ποτέ με σαφήνεια· ζητεί μια 
περισσότερο λειτουργική εφαρμογή αυτού 
του μηχανισμού·

καταδεικνύει την αλληλεγγύη μεταξύ των 
κρατών μελών στον κοινό αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι 
προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του 
άρθρου, καθώς και οι όροι της 
απαιτούμενης βοήθειας, δεν έχουν 
καθοριστεί ποτέ με σαφήνεια· ζητεί να 
συζητηθούν περισσότερο οι εμπειρίες του 
παρελθόντος όσον αφορά την επίκληση 
αυτής της νομικής διάταξης·

Or. en

Τροπολογία 282
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Νίκος Ανδρουλάκης, 
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. υπενθυμίζει ότι η ρήτρα 
αλληλεγγύης (άρθρο 222 ΣΛΕΕ) παρέχει 
επίσης στην Ένωση και τα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να παρέχουν συνδρομή σε 
ένα κράτος μέλος που δέχεται 
τρομοκρατική επίθεση ή πλήττεται από 
φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή· 
υπενθυμίζει ότι η Στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο του 2013 αναφέρει ότι 
«ένα αρκετά σοβαρό περιστατικό ή μια 
επίθεση στον κυβερνοχώρο θα μπορούσε 
να αποτελέσει επαρκή αιτία προκειμένου 
ένα κράτος μέλος να επικαλεστεί την 
ενωσιακή ρήτρα αλληλεγγύης (άρθρο 222 
ΣΛΕΕ)»· υπενθυμίζει ότι η απόφαση 
2014/415/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με 
τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή από την 
Ένωση της ρήτρας αλληλεγγύης ορίζει 
ότι η ρήτρα αλληλεγγύης καλεί την 
Ένωση να κινητοποιεί όλα τα μέσα που 
έχει στη διάθεσή της, 
συμπεριλαμβανομένων των δομών που 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ· 
καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
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ενδεχόμενο ενεργοποίησης της ρήτρας 
αλληλεγγύης στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 283
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. είναι πεπεισμένο ότι η υλοποίηση 
των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ 
πρέπει να συνοδεύεται από ευέλικτα μέσα 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ικανότητα 
της Ένωσης και των κρατών μελών της να 
δεσμευθούν για τη διασφάλιση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, 
στην υπηρεσία της σταθερότητας της 
ευρωπαϊκής ηπείρου· υπογραμμίζει, σε 
αυτό το πλαίσιο, την αποτελεσματικότητα 
των αρθρωτών, πολυδύναμων και 
πραγματικά επιχειρησιακών δομών 
διοίκησης, όπως το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης (Eurocorps)· σημειώνει ότι 
οι αποστολές του εν λόγω επιτελείου 
επεκτάθηκαν και διαφοροποιήθηκαν με 
επιτυχία: μεταξύ 2015 και 2018, το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
αναπτύχθηκε τέσσερις φορές στο πλαίσιο 
των εκπαιδευτικών αποστολών της 
Ένωσης στο Μάλι και στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUTM 
Μαλί και EUTM RCA)· καλεί τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να ακολουθήσουν 
αυτό το παράδειγμα ευέλικτης και 
επιχειρησιακής συνεργασίας που ήδη 
απέδειξε τη χρησιμότητα και την 
αποτελεσματικότητά του·

35. είναι πεπεισμένο ότι η υλοποίηση 
των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ 
πρέπει να συνοδεύεται από ευέλικτα μέσα 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ικανότητα 
της Ένωσης και των κρατών μελών της να 
δεσμευθούν για τη διασφάλιση της 
επιτυχημένης έκβασης των επιχειρήσεων 
στο σημείο διεξαγωγής τους, στην 
υπηρεσία της σταθερότητας της 
ευρωπαϊκής ηπείρου· υπογραμμίζει, σε 
αυτό το πλαίσιο, την αποτελεσματικότητα 
των αρθρωτών, πολυδύναμων και 
πραγματικά επιχειρησιακών δομών 
διοίκησης·

Or. en

Τροπολογία 284
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Νίκος Ανδρουλάκης, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. είναι πεπεισμένο ότι η υλοποίηση 
των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ 
πρέπει να συνοδεύεται από ευέλικτα μέσα 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ικανότητα 
της Ένωσης και των κρατών μελών της να 
δεσμευθούν για τη διασφάλιση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, στην 
υπηρεσία της σταθερότητας της 
ευρωπαϊκής ηπείρου· υπογραμμίζει, σε 
αυτό το πλαίσιο, την αποτελεσματικότητα 
των αρθρωτών, πολυδύναμων και 
πραγματικά επιχειρησιακών δομών 
διοίκησης, όπως το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης (Eurocorps)· σημειώνει ότι 
οι αποστολές του εν λόγω επιτελείου 
επεκτάθηκαν και διαφοροποιήθηκαν με 
επιτυχία: μεταξύ 2015 και 2018, το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
αναπτύχθηκε τέσσερις φορές στο πλαίσιο 
των εκπαιδευτικών αποστολών της 
Ένωσης στο Μάλι και στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUTM 
Μαλί και EUTM RCA)· καλεί τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να ακολουθήσουν 
αυτό το παράδειγμα ευέλικτης και 
επιχειρησιακής συνεργασίας που ήδη 
απέδειξε τη χρησιμότητα και την 
αποτελεσματικότητά του·

35. είναι πεπεισμένο ότι η υλοποίηση 
των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ 
πρέπει να συνοδεύεται από ευέλικτα μέσα 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ικανότητα 
της Ένωσης και των κρατών μελών της να 
δεσμευθούν για τη διασφάλιση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, στην 
υπηρεσία της σταθερότητας της 
ευρωπαϊκής ηπείρου· υπογραμμίζει, σε 
αυτό το πλαίσιο, την αποτελεσματικότητα 
των αρθρωτών, πολυδύναμων και 
πραγματικά επιχειρησιακών δομών 
διοίκησης, όπως το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης (Eurocorps)· σημειώνει ότι 
οι αποστολές του εν λόγω επιτελείου 
επεκτάθηκαν και διαφοροποιήθηκαν με 
επιτυχία: μεταξύ 2015 και 2018, το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
αναπτύχθηκε τέσσερις φορές στο πλαίσιο 
των εκπαιδευτικών αποστολών της 
Ένωσης στο Μάλι και στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUTM 
Μαλί και EUTM RCA)· καλεί τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να ακολουθήσουν 
αυτό το παράδειγμα ευέλικτης και 
επιχειρησιακής συνεργασίας που ήδη 
απέδειξε τη χρησιμότητα και την 
αποτελεσματικότητά του· πιστεύει ότι η 
σύσταση επιχειρησιακού επιτελείου της 
ΕΕ θα μπορούσε να αποτελέσει καλό 
βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, 
διοίκηση και έλεγχο των κοινών 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 285
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. είναι πεπεισμένο ότι η υλοποίηση 
των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ 
πρέπει να συνοδεύεται από ευέλικτα μέσα 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ικανότητα 
της Ένωσης και των κρατών μελών της να 
δεσμευθούν για τη διασφάλιση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, 
στην υπηρεσία της σταθερότητας της 
ευρωπαϊκής ηπείρου· υπογραμμίζει, σε 
αυτό το πλαίσιο, την αποτελεσματικότητα 
των αρθρωτών, πολυδύναμων και 
πραγματικά επιχειρησιακών δομών 
διοίκησης, όπως το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης (Eurocorps)· σημειώνει ότι 
οι αποστολές του εν λόγω επιτελείου 
επεκτάθηκαν και διαφοροποιήθηκαν με 
επιτυχία: μεταξύ 2015 και 2018, το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
αναπτύχθηκε τέσσερις φορές στο πλαίσιο 
των εκπαιδευτικών αποστολών της 
Ένωσης στο Μάλι και στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUTM 
Μαλί και EUTM RCA)· καλεί τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να ακολουθήσουν 
αυτό το παράδειγμα ευέλικτης και 
επιχειρησιακής συνεργασίας που ήδη 
απέδειξε τη χρησιμότητα και την 
αποτελεσματικότητά του·

35. είναι πεπεισμένο ότι η υλοποίηση 
των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ 
πρέπει να συνοδεύεται από ευέλικτα μέσα 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ικανότητα 
της Ένωσης και των κρατών μελών της να 
δεσμευθούν για τη διασφάλιση της 
ευρωπαϊκής ελευθερίας δράσης, στην 
υπηρεσία της σταθερότητας της 
ευρωπαϊκής ηπείρου και των καθολικών 
αξιών και αρχών που η ΕΕ προάγει σε 
όλον τον κόσμο· υπογραμμίζει, σε αυτό το 
πλαίσιο, την αποτελεσματικότητα των 
αρθρωτών, πολυδύναμων και πραγματικά 
επιχειρησιακών δομών διοίκησης, όπως το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
(Eurocorps)· σημειώνει ότι οι αποστολές 
του εν λόγω επιτελείου επεκτάθηκαν και 
διαφοροποιήθηκαν με επιτυχία: μεταξύ 
2015 και 2018, το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης αναπτύχθηκε τέσσερις φορές 
στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών 
αποστολών της Ένωσης στο Μάλι και στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUTM 
Μαλί και EUTM RCA)· καλεί τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να ακολουθήσουν 
αυτό το παράδειγμα ευέλικτης και 
επιχειρησιακής συνεργασίας που ήδη 
απέδειξε τη χρησιμότητα και την 
αποτελεσματικότητά του·

Or. en

Τροπολογία 286
Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. είναι πεπεισμένο ότι η υλοποίηση 
των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ 

35. είναι πεπεισμένο ότι η υλοποίηση 
των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ 
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πρέπει να συνοδεύεται από ευέλικτα μέσα 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ικανότητα 
της Ένωσης και των κρατών μελών της να 
δεσμευθούν για τη διασφάλιση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, 
στην υπηρεσία της σταθερότητας της 
ευρωπαϊκής ηπείρου· υπογραμμίζει, σε 
αυτό το πλαίσιο, την αποτελεσματικότητα 
των αρθρωτών, πολυδύναμων και 
πραγματικά επιχειρησιακών δομών 
διοίκησης, όπως το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης (Eurocorps)· σημειώνει ότι 
οι αποστολές του εν λόγω επιτελείου 
επεκτάθηκαν και διαφοροποιήθηκαν με 
επιτυχία: μεταξύ 2015 και 2018, το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
αναπτύχθηκε τέσσερις φορές στο πλαίσιο 
των εκπαιδευτικών αποστολών της 
Ένωσης στο Μάλι και στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUTM 
Μαλί και EUTM RCA)· καλεί τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να ακολουθήσουν 
αυτό το παράδειγμα ευέλικτης και 
επιχειρησιακής συνεργασίας που ήδη 
απέδειξε τη χρησιμότητα και την 
αποτελεσματικότητά του·

πρέπει να συνοδεύεται από ευέλικτα μέσα 
προκειμένου να διευκολυνθεί η ικανότητα 
της Ένωσης και των κρατών μελών της να 
δεσμευθούν για τη διασφάλιση της 
ικανότητας της Ευρώπης να αναλαμβάνει 
μεγαλύτερη ευθύνη, στην υπηρεσία της 
σταθερότητας της ευρωπαϊκής ηπείρου· 
υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την 
αποτελεσματικότητα των αρθρωτών, 
πολυδύναμων και πραγματικά 
επιχειρησιακών δομών διοίκησης, όπως το 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
(Eurocorps)· σημειώνει ότι οι αποστολές 
του εν λόγω επιτελείου επεκτάθηκαν και 
διαφοροποιήθηκαν με επιτυχία: μεταξύ 
2015 και 2018, το Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης αναπτύχθηκε τέσσερις φορές 
στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών 
αποστολών της Ένωσης στο Μάλι και στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUTM 
Μαλί και EUTM RCA)· καλεί τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή να ακολουθήσουν 
αυτό το παράδειγμα ευέλικτης και 
επιχειρησιακής συνεργασίας που ήδη 
απέδειξε τη χρησιμότητα και την 
αποτελεσματικότητά του·

Or. en

Τροπολογία 287
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. αναμένει από την ΕΕ να 
χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά όλους 
τους υφιστάμενους πολιτικούς 
μηχανισμούς της ΚΠΑΑ στους τομείς της 
διπλωματίας, της συνεργασίας, της 
ανάπτυξης, της διαχείρισης συγκρούσεων 
και της διατήρησης της ειρήνης· 
υπενθυμίζει ότι τα στρατιωτικά και μη 
στρατιωτικά μέσα της ΚΠΑΑ δεν 
μπορούν σε καμία περίπτωση να 

36. ζητεί η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική 
ασφάλειας και άμυνας να βασιστεί στη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών, με 
χρήση του κανόνα της ομοφωνίας ως 
αποκλειστικού μηχανισμού λήψης 
αποφάσεων·
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αποτελούν τη μόνη λύση σε θέματα 
ασφάλειας και ότι θα πρέπει πάντα να 
υιοθετείται μια «σφαιρική προσέγγιση»· 
θεωρεί ότι μόνο η χρήση όλων αυτών των 
μέσων στη βάση αυτής της «σφαιρικής 
προσέγγισης» θα παράσχει την ευελιξία 
που είναι απαραίτητη για την 
αποτελεσματική επίτευξη των πλέον 
φιλόδοξων στόχων στον τομέα της 
ασφάλειας·

Or. fr

Τροπολογία 288
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. αναμένει από την ΕΕ να 
χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά όλους 
τους υφιστάμενους πολιτικούς 
μηχανισμούς της ΚΠΑΑ στους τομείς της 
διπλωματίας, της συνεργασίας, της 
ανάπτυξης, της διαχείρισης συγκρούσεων 
και της διατήρησης της ειρήνης· 
υπενθυμίζει ότι τα στρατιωτικά και μη 
στρατιωτικά μέσα της ΚΠΑΑ δεν μπορούν 
σε καμία περίπτωση να αποτελούν τη μόνη 
λύση σε θέματα ασφάλειας και ότι θα 
πρέπει πάντα να υιοθετείται μια «σφαιρική 
προσέγγιση»· θεωρεί ότι μόνο η χρήση 
όλων αυτών των μέσων στη βάση αυτής 
της «σφαιρικής προσέγγισης» θα παράσχει 
την ευελιξία που είναι απαραίτητη για την 
αποτελεσματική επίτευξη των πλέον 
φιλόδοξων στόχων στον τομέα της 
ασφάλειας·

36. αναμένει από την ΕΕ να 
χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά όλους 
τους υφιστάμενους πολιτικούς 
μηχανισμούς της ΚΠΑΑ στους τομείς της 
διπλωματίας, της συνεργασίας, της 
ανάπτυξης, της διαχείρισης συγκρούσεων 
και της διατήρησης της ειρήνης· 
υπενθυμίζει ότι τα στρατιωτικά και μη 
στρατιωτικά μέσα της ΚΠΑΑ δεν μπορούν 
σε καμία περίπτωση να αποτελούν τη μόνη 
λύση σε θέματα ασφάλειας και ότι θα 
πρέπει πάντα να υιοθετείται μια «σφαιρική 
προσέγγιση»· θεωρεί ότι μόνο η χρήση 
όλων αυτών των μέσων στη βάση αυτής 
της «σφαιρικής προσέγγισης» θα παράσχει 
την ευελιξία που είναι απαραίτητη για την 
αποτελεσματική επίτευξη των πλέον 
φιλόδοξων στόχων στον τομέα της 
ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές 
της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας θα 
πρέπει να βασίζονται σε μια 
ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση 
με επίκεντρο την ανθρώπινη ασφάλεια, η 
οποία θέτει την ευημερία και την 
ασφάλεια των τοπικών πληθυσμών σε 
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τρίτες χώρες στον πυρήνα όλων των 
προσπαθειών·

Or. en

Τροπολογία 289
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. αναμένει από την ΕΕ να 
χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά όλους 
τους υφιστάμενους πολιτικούς 
μηχανισμούς της ΚΠΑΑ στους τομείς της 
διπλωματίας, της συνεργασίας, της 
ανάπτυξης, της διαχείρισης συγκρούσεων 
και της διατήρησης της ειρήνης· 
υπενθυμίζει ότι τα στρατιωτικά και μη 
στρατιωτικά μέσα της ΚΠΑΑ δεν 
μπορούν σε καμία περίπτωση να 
αποτελούν τη μόνη λύση σε θέματα 
ασφάλειας και ότι θα πρέπει πάντα να 
υιοθετείται μια «σφαιρική προσέγγιση»· 
θεωρεί ότι μόνο η χρήση όλων αυτών των 
μέσων στη βάση αυτής της «σφαιρικής 
προσέγγισης» θα παράσχει την ευελιξία 
που είναι απαραίτητη για την 
αποτελεσματική επίτευξη των πλέον 
φιλόδοξων στόχων στον τομέα της 
ασφάλειας·

36. αναμένει από την ΕΕ να 
χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά όλους 
τους υφιστάμενους πολιτικούς 
μηχανισμούς της ΚΠΑΑ στους τομείς της 
διπλωματίας, της συνεργασίας, της 
ανάπτυξης, της διαχείρισης συγκρούσεων 
και της διατήρησης της ειρήνης· θεωρεί ότι 
μόνο η χρήση όλων αυτών των μέσων στη 
βάση αυτής της «σφαιρικής προσέγγισης» 
θα παράσχει την ευελιξία που είναι 
απαραίτητη για την αποτελεσματική 
επίτευξη των πλέον φιλόδοξων στόχων 
στον τομέα της ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 290
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. αναμένει από την ΕΕ να 36. αναμένει από την ΕΕ να 
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χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά όλους 
τους υφιστάμενους πολιτικούς 
μηχανισμούς της ΚΠΑΑ στους τομείς της 
διπλωματίας, της συνεργασίας, της 
ανάπτυξης, της διαχείρισης συγκρούσεων 
και της διατήρησης της ειρήνης· 
υπενθυμίζει ότι τα στρατιωτικά και μη 
στρατιωτικά μέσα της ΚΠΑΑ δεν μπορούν 
σε καμία περίπτωση να αποτελούν τη μόνη 
λύση σε θέματα ασφάλειας και ότι θα 
πρέπει πάντα να υιοθετείται μια 
«σφαιρική προσέγγιση»· θεωρεί ότι μόνο 
η χρήση όλων αυτών των μέσων στη 
βάση αυτής της «σφαιρικής 
προσέγγισης» θα παράσχει την ευελιξία 
που είναι απαραίτητη για την 
αποτελεσματική επίτευξη των πλέον 
φιλόδοξων στόχων στον τομέα της 
ασφάλειας·

χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά όλους 
τους υφιστάμενους πολιτικούς 
μηχανισμούς της ΚΠΑΑ στους τομείς της 
διπλωματίας, της συνεργασίας, της 
ανάπτυξης, της πολιτικής και ειρηνικής 
διαχείρισης συγκρούσεων και της 
πρόληψης· υπενθυμίζει ότι τα μη 
στρατιωτικά μέσα της ΚΠΑΑ δεν μπορούν 
σε καμία περίπτωση να αποτελούν τη μόνη 
λύση σε θέματα ασφάλειας· εκφράζει 
επομένως την έντονη λύπη του για το ότι 
η «σφαιρική προσέγγιση», έτσι όπως έχει 
διαμορφωθεί και υλοποιείται σήμερα, 
αποτελεί de facto υποταγή όλων των 
σχετικών πολιτικών τομέων και επιλογών 
στην ΚΠΑΑ η οποία επί του παρόντος 
εκπροσωπεί τα γεωστρατηγικά και 
οικονομικά συμφέροντα ορισμένων 
οντοτήτων και κρατών μελών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 291
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. αναμένει από την ΕΕ να 
χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά όλους 
τους υφιστάμενους πολιτικούς 
μηχανισμούς της ΚΠΑΑ στους τομείς της 
διπλωματίας, της συνεργασίας, της 
ανάπτυξης, της διαχείρισης συγκρούσεων 
και της διατήρησης της ειρήνης· 
υπενθυμίζει ότι τα στρατιωτικά και μη 
στρατιωτικά μέσα της ΚΠΑΑ δεν μπορούν 
σε καμία περίπτωση να αποτελούν τη μόνη 
λύση σε θέματα ασφάλειας και ότι θα 
πρέπει πάντα να υιοθετείται μια «σφαιρική 
προσέγγιση»· θεωρεί ότι μόνο η χρήση 
όλων αυτών των μέσων στη βάση αυτής 
της «σφαιρικής προσέγγισης» θα παράσχει 

36. αναμένει από την ΕΕ να 
χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά όλους 
τους υφιστάμενους πολιτικούς 
μηχανισμούς της ΚΠΑΑ στους τομείς της 
διπλωματίας, της συνεργασίας, της 
ανάπτυξης, της ανθρωπιστικής βοήθειας, 
της διαχείρισης συγκρούσεων και της 
διατήρησης της ειρήνης· υπενθυμίζει ότι 
τα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα 
της ΚΠΑΑ δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να αποτελούν τη μόνη λύση σε 
θέματα ασφάλειας και ότι θα πρέπει πάντα 
να υιοθετείται μια «σφαιρική προσέγγιση»· 
θεωρεί ότι μόνο η χρήση όλων αυτών των 
μέσων στη βάση αυτής της «σφαιρικής 



AM\1192395EL.docx 169/187 PE643.150v01-00

EL

την ευελιξία που είναι απαραίτητη για την 
αποτελεσματική επίτευξη των πλέον 
φιλόδοξων στόχων στον τομέα της 
ασφάλειας·

προσέγγισης» θα παράσχει την ευελιξία 
που είναι απαραίτητη για την 
αποτελεσματική επίτευξη των πλέον 
φιλόδοξων στόχων στον τομέα της 
ασφάλειας·

Or. fr

Τροπολογία 292
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. αναμένει από την ΕΕ να 
χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά όλους 
τους υφιστάμενους πολιτικούς 
μηχανισμούς της ΚΠΑΑ στους τομείς της 
διπλωματίας, της συνεργασίας, της 
ανάπτυξης, της διαχείρισης συγκρούσεων 
και της διατήρησης της ειρήνης· 
υπενθυμίζει ότι τα στρατιωτικά και μη 
στρατιωτικά μέσα της ΚΠΑΑ δεν μπορούν 
σε καμία περίπτωση να αποτελούν τη μόνη 
λύση σε θέματα ασφάλειας και ότι θα 
πρέπει πάντα να υιοθετείται μια «σφαιρική 
προσέγγιση»· θεωρεί ότι μόνο η χρήση 
όλων αυτών των μέσων στη βάση αυτής 
της «σφαιρικής προσέγγισης» θα παράσχει 
την ευελιξία που είναι απαραίτητη για την 
αποτελεσματική επίτευξη των πλέον 
φιλόδοξων στόχων στον τομέα της 
ασφάλειας·

36. αναμένει από την ΕΕ να 
χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά όλους 
τους υφιστάμενους πολιτικούς 
μηχανισμούς της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ 
στους τομείς της διπλωματίας, της 
συνεργασίας, της ανάπτυξης, της 
διαχείρισης συγκρούσεων και της 
διατήρησης της ειρήνης· υπενθυμίζει ότι 
τα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα 
της ΚΠΑΑ δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να αποτελούν τη μόνη λύση σε 
θέματα ασφάλειας και ότι θα πρέπει πάντα 
να υιοθετείται μια «σφαιρική προσέγγιση»· 
θεωρεί ότι μόνο η χρήση όλων αυτών των 
μέσων στη βάση αυτής της «σφαιρικής 
προσέγγισης» θα παράσχει την ευελιξία 
που είναι απαραίτητη για την 
αποτελεσματική επίτευξη των πλέον 
φιλόδοξων στόχων στον τομέα της 
ασφάλειας·

Or. de

Τροπολογία 293
Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Λουκάς Φούρλας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. αναμένει από την ΕΕ να 
χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά όλους 
τους υφιστάμενους πολιτικούς 
μηχανισμούς της ΚΠΑΑ στους τομείς της 
διπλωματίας, της συνεργασίας, της 
ανάπτυξης, της διαχείρισης συγκρούσεων 
και της διατήρησης της ειρήνης· 
υπενθυμίζει ότι τα στρατιωτικά και μη 
στρατιωτικά μέσα της ΚΠΑΑ δεν μπορούν 
σε καμία περίπτωση να αποτελούν τη μόνη 
λύση σε θέματα ασφάλειας και ότι θα 
πρέπει πάντα να υιοθετείται μια «σφαιρική 
προσέγγιση»· θεωρεί ότι μόνο η χρήση 
όλων αυτών των μέσων στη βάση αυτής 
της «σφαιρικής προσέγγισης» θα παράσχει 
την ευελιξία που είναι απαραίτητη για την 
αποτελεσματική επίτευξη των πλέον 
φιλόδοξων στόχων στον τομέα της 
ασφάλειας·

36. αναμένει από την ΕΕ να 
χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά όλους 
τους υφιστάμενους πολιτικούς 
μηχανισμούς της ΚΠΑΑ στους τομείς της 
διπλωματίας, της συνεργασίας, της 
ανάπτυξης, της διαχείρισης συγκρούσεων 
και της διατήρησης της ειρήνης· 
υπενθυμίζει ότι τα στρατιωτικά και μη 
στρατιωτικά μέσα της ΚΠΑΑ δεν μπορούν 
σε καμία περίπτωση να αποτελούν τη μόνη 
λύση σε θέματα ασφάλειας και ότι θα 
πρέπει πάντα να υιοθετείται μια 
«ολοκληρωμένη προσέγγιση»· θεωρεί ότι 
μόνο η χρήση όλων αυτών των μέσων στη 
βάση αυτής της «ολοκληρωμένης 
προσέγγισης» θα παράσχει την ευελιξία 
που είναι απαραίτητη για την 
αποτελεσματική επίτευξη των πλέον 
φιλόδοξων στόχων στον τομέα της 
ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 294
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. υπενθυμίζει την αυξημένη 
επιτυχία της επίλυσης των συγκρούσεων 
στις περιπτώσεις που έχει επιδειχθεί 
σεβασμός στην ισότητα των φύλων καθ’ 
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και 
ζητεί να αυξηθούν η συμμετοχή και οι 
διευθυντικές θέσεις των γυναικών στις εν 
λόγω αποστολές και να ενταχθεί με πιο 
συστηματικό τρόπο η διάσταση του 
φύλου στις αποστολές ΚΠΑΑ, καθώς και 
να υπάρξει ενεργός συμβολή στην 
εφαρμογή του ψηφίσματος υπ’ αριθ. 1325 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
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σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και 
την ασφάλεια· καλεί την ΕΥΕΔ και τα 
κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν 
φιλόδοξα βήματα για την αύξηση της 
εκπροσώπησης των γυναικών μεταξύ των 
διεθνών εμπειρογνωμόνων σε όλα τα 
επίπεδα των αποστολών και 
επιχειρήσεων ΚΠΑΑ, ενδεχομένως μέσω 
ενός ειδικού σχεδίου δράσης ή 
στοχοθετημένων κινήτρων και 
σχεδιασμού επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας για τις γυναίκες ή 
μηχανισμών προσλήψεων που 
εξασφαλίζουν καλύτερη εκπροσώπηση·

Or. en

Τροπολογία 295
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο να 
διαβουλεύεται τακτικά με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με επείγοντα θέματα 
που άπτονται της εφαρμογής της ΚΠΑΑ· 
πιστεύει ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος ή 
κατάλληλο στέλεχος της ΕΥΕΔ που έχει 
την άμεση εποπτεία των δομών 
διοίκησης της ΚΠΑΑ και συμμετέχει στη 
σχεδίαση, την υλοποίηση και την 
αποτίμηση των τρεχουσών στρατιωτικών 
και μη στρατιωτικών επιχειρήσεων θα 
πρέπει να ενημερώνει άμεσα το 
Κοινοβούλιο για οποιεσδήποτε 
σημαντικές αλλαγές στις δομές των εν 
λόγω επιχειρήσεων, ιδίως όσον αφορά τον 
συνολικό χαρακτήρα, την εντολή, τη 
διάρκεια ή τον πρόωρο τερματισμό τους·

Or. en
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Τροπολογία 296
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. τονίζει τον αυξανόμενο και 
απαραίτητο ρόλο των γυναικών στις 
αποστολές διατήρησης της ειρήνης και 
στην πολιτική ασφάλειας και άμυνας και 
καλεί την ΑΠ/ΥΕ να συμμετέχει σε 
διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με τα μέσα και τις δράσεις προς 
ανάπτυξη·

Or. fr

Τροπολογία 297
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36β. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί περαιτέρω ο 
κοινοβουλευτικός και δημοκρατικός 
χαρακτήρας και διάσταση της ΚΠΑΑ· 
πιστεύει ότι μια αποτελεσματική ΚΠΑΑ, 
κατάλληλη για να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις ασφάλειας του 21ου αιώνα, 
πρέπει να διαθέτει ένα ισχυρό στοιχείο 
κοινοβουλευτικού ελέγχου και υψηλά 
πρότυπα διαφάνειας, τόσο σε εθνικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ· θεωρεί 
ότι η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής 
διάστασης της ΚΠΑΑ συνάδει με τη 
μεγάλη απαίτηση των πολιτών της ΕΕ για 
ασφάλεια, ειρήνη και περισσότερη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε 
θέματα ασφάλειας και άμυνας·
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Or. en

Τροπολογία 298
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. τονίζει ότι η ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
βασίζεται αναγκαστικά στην αύξηση των 
ικανοτήτων των κρατών μελών και των 
αμυντικών προϋπολογισμών τους, καθώς 
και στην ενίσχυση μιας ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης 
στον τομέα της άμυνας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 299
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. τονίζει ότι η ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
βασίζεται αναγκαστικά στην αύξηση των 
ικανοτήτων των κρατών μελών και των 
αμυντικών προϋπολογισμών τους, καθώς 
και στην ενίσχυση μιας ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης 
στον τομέα της άμυνας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 300
Pierfrancesco Majorino
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. τονίζει ότι η ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
βασίζεται αναγκαστικά στην αύξηση των 
ικανοτήτων των κρατών μελών και των 
αμυντικών προϋπολογισμών τους, καθώς 
και στην ενίσχυση μιας ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης 
στον τομέα της άμυνας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 301
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. τονίζει ότι η ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
βασίζεται αναγκαστικά στην αύξηση των 
ικανοτήτων των κρατών μελών και των 
αμυντικών προϋπολογισμών τους, καθώς 
και στην ενίσχυση μιας ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον 
τομέα της άμυνας·

37. τονίζει ότι η ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
βασίζεται αναγκαστικά στην αύξηση των 
ικανοτήτων των κρατών μελών, στην 
ενίσχυση μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής 
και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της 
άμυνας και στην ικανότητα των κρατών 
μελών να αυξήσουν την τυποποίηση και 
τη διαλειτουργικότητα, αποφεύγοντας τις 
επικαλύψεις και την κατασπατάληση 
πόρων·

Or. it

Τροπολογία 302
Kris Peeters

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. τονίζει ότι η ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
βασίζεται αναγκαστικά στην αύξηση των 
ικανοτήτων των κρατών μελών και των 
αμυντικών προϋπολογισμών τους, καθώς 
και στην ενίσχυση μιας ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον 
τομέα της άμυνας·

37. τονίζει ότι η ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
βασίζεται αναγκαστικά στις 
προτεραιότητες ανάπτυξης ικανοτήτων 
της ΕΕ, οι οποίες συνεπάγονται αύξηση 
των ικανοτήτων των κρατών μελών και 
των αμυντικών προϋπολογισμών τους, 
καθώς και ενίσχυση μιας ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον 
τομέα της άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 303
Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. τονίζει ότι η ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
βασίζεται αναγκαστικά στην αύξηση των 
ικανοτήτων των κρατών μελών και των 
αμυντικών προϋπολογισμών τους, καθώς 
και στην ενίσχυση μιας ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον 
τομέα της άμυνας·

37. τονίζει ότι η επιτευξη της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
βασίζεται αναγκαστικά στην αύξηση των 
ικανοτήτων των κρατών μελών και των 
αμυντικών προϋπολογισμών τους, καθώς 
και στην ενίσχυση μιας ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον 
τομέα της άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 304
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. τονίζει ότι η ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
βασίζεται αναγκαστικά στην αύξηση των 

37. τονίζει ότι η ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας 
βασίζεται στην αύξηση των ικανοτήτων 
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ικανοτήτων των κρατών μελών και των 
αμυντικών προϋπολογισμών τους, καθώς 
και στην ενίσχυση μιας ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον 
τομέα της άμυνας·

των κρατών μελών και των αμυντικών 
προϋπολογισμών τους, καθώς και στην 
ενίσχυση μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής 
και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της 
άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 305
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. επισημαίνει ότι οι αμυντικές και 
διαστημικές βιομηχανίες βρίσκονται 
αντιμέτωπες με πρωτοφανή παγκόσμιο 
ανταγωνισμό και μείζονες τεχνολογικές 
προκλήσεις λόγω των αναδυόμενων 
τεχνολογιών αιχμής (ρομποτική, τεχνητή 
νοημοσύνη, κυβερνοχώρος κ.λπ.)·

Or. fr

Τροπολογία 306
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. χαιρετίζει την σημαντική 
αντιστροφή τάσης στους αμυντικούς 
προϋπολογισμούς προς όφελος των 
ενόπλων δυνάμεων· εκτιμά πως η τάση 
αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί και να 
ενθαρρυνθεί σε επίπεδο Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 307
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Νίκος Ανδρουλάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. χαιρετίζει την σημαντική 
αντιστροφή τάσης στους αμυντικούς 
προϋπολογισμούς προς όφελος των 
ενόπλων δυνάμεων· εκτιμά πως η τάση 
αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί και να 
ενθαρρυνθεί σε επίπεδο Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 308
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. χαιρετίζει την σημαντική 
αντιστροφή τάσης στους αμυντικούς 
προϋπολογισμούς προς όφελος των 
ενόπλων δυνάμεων· εκτιμά πως η τάση 
αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί και να 
ενθαρρυνθεί σε επίπεδο Ένωσης·

38. επισημαίνει την αντιστροφή τάσης 
στους αμυντικούς προϋπολογισμούς προς 
όφελος των ενόπλων δυνάμεων· εκτιμά 
πως η τάση αυτή θα ωφελήσει τους 
πολίτες της Ένωσης και τη διεθνή ειρήνη 
και σταθερότητα μόνο εάν συνοδευθεί 
από ευρύτερη συγκέντρωση πόρων από 
τους εθνικούς προϋπολογισμούς και 
προσπαθειών για έρευνα, ανάπτυξη, 
προμήθεια, συντήρηση και κατάρτιση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 309
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. χαιρετίζει την σημαντική 
αντιστροφή τάσης στους αμυντικούς 
προϋπολογισμούς προς όφελος των 
ενόπλων δυνάμεων· εκτιμά πως η τάση 
αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί και να 
ενθαρρυνθεί σε επίπεδο Ένωσης·

38. χαιρετίζει την σημαντική 
αντιστροφή τάσης στους αμυντικούς 
προϋπολογισμούς προς όφελος των 
ενόπλων δυνάμεων· καλεί, συνεπώς, τα 
κράτη μέλη να επενδύσουν εύλογα σε 
προγράμματα συνεργασίας με υψηλότερες 
δαπάνες· εκτιμά πως η τάση αυτή θα 
πρέπει να υποστηριχθεί και να ενθαρρυνθεί 
σε επίπεδο Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 310
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. χαιρετίζει την σημαντική 
αντιστροφή τάσης στους αμυντικούς 
προϋπολογισμούς προς όφελος των 
ενόπλων δυνάμεων· εκτιμά πως η τάση 
αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί και να 
ενθαρρυνθεί σε επίπεδο Ένωσης·

38. χαιρετίζει την σημαντική 
αντιστροφή τάσης στους αμυντικούς 
προϋπολογισμούς προς όφελος των 
ενόπλων δυνάμεων ως αποτέλεσμα της 
δέσμευσης για επενδύσεις στην άμυνα 
που αναλήφθηκε στη σύνοδο κορυφής 
του ΝΑΤΟ στην Ουαλία το 2014· εκτιμά 
πως η τάση αυτή θα πρέπει να 
υποστηριχθεί και να ενθαρρυνθεί σε 
επίπεδο Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 311
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. χαιρετίζει την σημαντική 
αντιστροφή τάσης στους αμυντικούς 
προϋπολογισμούς προς όφελος των 
ενόπλων δυνάμεων· εκτιμά πως η τάση 
αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί και να 
ενθαρρυνθεί σε επίπεδο Ένωσης·

38. χαιρετίζει την σημαντική 
αντιστροφή τάσης στους αμυντικούς 
προϋπολογισμούς προς όφελος των 
ενόπλων δυνάμεων· εκτιμά πως η τάση 
αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί και να 
ενθαρρυνθεί σε επίπεδο Ένωσης· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τις αμυντικές δαπάνες τους στο 2 % του 
ΑΕΠ·

Or. en

Τροπολογία 312
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. χαιρετίζει την σημαντική 
αντιστροφή τάσης στους αμυντικούς 
προϋπολογισμούς προς όφελος των 
ενόπλων δυνάμεων· εκτιμά πως η τάση 
αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί και να 
ενθαρρυνθεί σε επίπεδο Ένωσης·

38. εκφράζει τη λύπη του για τις 
σημαντικές αυξήσεις στους αμυντικούς 
προϋπολογισμούς· εκτιμά πως η τάση αυτή 
δεν θα πρέπει να υποστηριχθεί ή να 
ενθαρρυνθεί σε επίπεδο Ένωσης· 
προσθέτει ότι θα πρέπει να 
διασφαλιστούν ελάχιστες αποδοχές 
διαβίωσης για το στρατιωτικό 
προσωπικό·

Or. en

Τροπολογία 313
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. χαιρετίζει την σημαντική 
αντιστροφή τάσης στους αμυντικούς 

38. σημειώνει τη σημαντική 
αντιστροφή τάσης στους αμυντικούς 
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προϋπολογισμούς προς όφελος των 
ενόπλων δυνάμεων· εκτιμά πως η τάση 
αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί και να 
ενθαρρυνθεί σε επίπεδο Ένωσης·

προϋπολογισμούς προς όφελος των 
ενόπλων δυνάμεων· εκτιμά πως η Ένωση 
θα πρέπει να συνεχίσει να ενθαρρύνει και 
να υποστηρίζει τη βελτίωση του 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών 
στον εν λόγω τομέα·

Or. it

Τροπολογία 314
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. πιστεύει ότι η πολιτική ασφάλειας 
και άμυνας της ΕΕ θα είναι 
αποτελεσματική μόνο εάν οι εθνικές 
αποφάσεις είναι συντονισμένες και οι 
εθνικές αποφάσεις για τις εξαγωγές 
όπλων συμμορφώνονται με τα οκτώ 
κριτήρια της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την 
περιφερειακή σταθερότητα, την 
τρομοκρατία και τον κίνδυνο εκτροπής· 
χαιρετίζει την πρόσφατη επανεξέταση 
της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ και 
ζητεί να πραγματοποιηθεί πιο φιλόδοξη 
προσπάθεια σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
εξαγωγών που θα λαμβάνει υπόψη τις 
σημαντικές εξελίξεις στον τομέα, όπως το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής 
ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 315
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. επικροτεί τις πρόσφατες 
προσπάθειες των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων και των κρατών μελών μετά τη 
δημοσίευση του εγγράφου «Συνολική 
στρατηγική της ΕΕ» ώστε να λάβουν ζωή 
μηχανισμοί της ΚΠΑΑ που μέχρι τότε 
ήταν εικονικοί και να τεθούν σε πλήρη 
εφαρμογή οι διατάξεις της Συνθήκης της 
Λισαβόνας· τονίζει ότι αυτές οι 
ελπιδοφόρες φιλοδοξίες πρέπει τώρα να 
παγιωθούν και να συνοδευθούν από 
χειροπιαστές δράσεις που θα συμβάλουν 
αποτελεσματικά στην ασφάλεια της 
ευρωπαϊκής ηπείρου·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 316
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. επικροτεί τις πρόσφατες 
προσπάθειες των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων και των κρατών μελών μετά τη 
δημοσίευση του εγγράφου «Συνολική 
στρατηγική της ΕΕ» ώστε να λάβουν ζωή 
μηχανισμοί της ΚΠΑΑ που μέχρι τότε 
ήταν εικονικοί και να τεθούν σε πλήρη 
εφαρμογή οι διατάξεις της Συνθήκης της 
Λισαβόνας· τονίζει ότι αυτές οι 
ελπιδοφόρες φιλοδοξίες πρέπει τώρα να 
παγιωθούν και να συνοδευθούν από 
χειροπιαστές δράσεις που θα συμβάλουν 
αποτελεσματικά στην ασφάλεια της 
ευρωπαϊκής ηπείρου·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 317
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. επικροτεί τις πρόσφατες 
προσπάθειες των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων και των κρατών μελών μετά τη 
δημοσίευση του εγγράφου «Συνολική 
στρατηγική της ΕΕ» ώστε να λάβουν ζωή 
μηχανισμοί της ΚΠΑΑ που μέχρι τότε 
ήταν εικονικοί και να τεθούν σε πλήρη 
εφαρμογή οι διατάξεις της Συνθήκης της 
Λισαβόνας· τονίζει ότι αυτές οι 
ελπιδοφόρες φιλοδοξίες πρέπει τώρα να 
παγιωθούν και να συνοδευθούν από 
χειροπιαστές δράσεις που θα συμβάλουν 
αποτελεσματικά στην ασφάλεια της 
ευρωπαϊκής ηπείρου·

39. εκφράζει τη λύπη του για τις 
πρόσφατες προσπάθειες των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών 
μετά τη δημοσίευση του εγγράφου 
«Συνολική στρατηγική της ΕΕ» ώστε να 
λάβουν ζωή μηχανισμοί της ΚΠΑΑ που 
μέχρι τότε ήταν εικονικοί και να τεθούν σε 
πλήρη εφαρμογή οι διατάξεις της 
Συνθήκης της Λισαβόνας· τονίζει ότι αυτές 
οι φιλοδοξίες δεν πρέπει να παγιωθούν και 
να συνοδευθούν από χειροπιαστές δράσεις·

Or. en

Τροπολογία 318
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. επικροτεί τις πρόσφατες 
προσπάθειες των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων και των κρατών μελών μετά τη 
δημοσίευση του εγγράφου «Συνολική 
στρατηγική της ΕΕ» ώστε να λάβουν ζωή 
μηχανισμοί της ΚΠΑΑ που μέχρι τότε 
ήταν εικονικοί και να τεθούν σε πλήρη 
εφαρμογή οι διατάξεις της Συνθήκης της 
Λισαβόνας· τονίζει ότι αυτές οι 
ελπιδοφόρες φιλοδοξίες πρέπει τώρα να 
παγιωθούν και να συνοδευθούν από 
χειροπιαστές δράσεις που θα συμβάλουν 
αποτελεσματικά στην ασφάλεια της 
ευρωπαϊκής ηπείρου·

39. επικροτεί τις πρόσφατες 
προσπάθειες των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων και των κρατών μελών μετά τη 
δημοσίευση του εγγράφου «Συνολική 
στρατηγική της ΕΕ» ώστε να λάβουν ζωή 
μηχανισμοί της ΚΠΑΑ και να τεθούν σε 
πλήρη εφαρμογή οι διατάξεις της 
Συνθήκης της Λισαβόνας· τονίζει ότι αυτές 
οι ελπιδοφόρες φιλοδοξίες πρέπει τώρα να 
παγιωθούν και να συνοδευθούν από 
χειροπιαστές δράσεις που θα συμβάλουν 
αποτελεσματικά στην ασφάλεια της 
ευρωπαϊκής ηπείρου και των άμεσα 
γειτονικών χωρών·
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Or. en

Τροπολογία 319
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. σημειώνει με ικανοποίηση την 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
της 2ας Μαΐου 2018, για τη δημιουργία 
γραμμής του προϋπολογισμού ύψους 13 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την άμυνα στο 
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ), στο πλαίσιο της βιομηχανικής 
πολιτικής· διαπιστώνει ότι η πρόταση, η 
οποία αντικατοπτρίζει μια άνευ 
προηγουμένου δέσμευση της Επιτροπής, 
εξακολουθεί να υπόκειται στην ομόφωνη 
έγκριση των κρατών μελών στο επόμενο 
ΠΔΠ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 320
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. σημειώνει με ικανοποίηση την 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 
2ας Μαΐου 2018, για τη δημιουργία 
γραμμής του προϋπολογισμού ύψους 13 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την άμυνα στο 
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ), στο πλαίσιο της βιομηχανικής 
πολιτικής· διαπιστώνει ότι η πρόταση, η 
οποία αντικατοπτρίζει μια άνευ 
προηγουμένου δέσμευση της Επιτροπής, 

40. σημειώνει την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 
2018, για τη δημιουργία γραμμής του 
προϋπολογισμού ύψους 13 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την άμυνα στο 
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ), στο πλαίσιο της βιομηχανικής 
πολιτικής· διαπιστώνει ότι η πρόταση, η 
οποία αντικατοπτρίζει μια άνευ 
προηγουμένου δέσμευση της Επιτροπής, 
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εξακολουθεί να υπόκειται στην ομόφωνη 
έγκριση των κρατών μελών στο επόμενο 
ΠΔΠ·

εξακολουθεί να υπόκειται στην ομόφωνη 
έγκριση των κρατών μελών στο επόμενο 
ΠΔΠ· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, μετά από επτά έτη, δεν θα 
υπάρχουν επίσημοι μηχανισμοί 
κοινοβουλευτικού ελέγχου όσον αφορά τις 
προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας στα προγράμματα εργασίας· 
πιστεύει ότι οποιεσδήποτε προσπάθειες 
της ΕΕ στον αμυντικό βιομηχανικό κλάδο 
θα πρέπει να συνοδεύονται από υψηλό 
επίπεδο διαφάνειας, λογοδοσίας και 
δεοντολογικής επανεξέτασης ώστε να 
αυξηθούν οι πιθανότητες υπέρβασης των 
υφιστάμενων δομικών προβλημάτων του 
κλάδου·

Or. en

Τροπολογία 321
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. σημειώνει με ικανοποίηση την 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 
2ας Μαΐου 2018, για τη δημιουργία 
γραμμής του προϋπολογισμού ύψους 13 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την άμυνα στο 
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ), στο πλαίσιο της βιομηχανικής 
πολιτικής· διαπιστώνει ότι η πρόταση, η 
οποία αντικατοπτρίζει μια άνευ 
προηγουμένου δέσμευση της Επιτροπής, 
εξακολουθεί να υπόκειται στην ομόφωνη 
έγκριση των κρατών μελών στο επόμενο 
ΠΔΠ·

40. σημειώνει την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 
2018, για τη δημιουργία γραμμής του 
προϋπολογισμού ύψους 13 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την άμυνα στο 
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ), στο πλαίσιο της βιομηχανικής 
πολιτικής· διαπιστώνει ότι η πρόταση, η 
οποία αντικατοπτρίζει μια άνευ 
προηγουμένου δέσμευση της Επιτροπής, 
εξακολουθεί να υπόκειται στην ομόφωνη 
έγκριση των κρατών μελών στο επόμενο 
ΠΔΠ· επιθυμεί τα κονδύλια να διατεθούν 
σε επιθυμητά προγράμματα συνεργασίας, 
τα οποία δεν εμπίπτουν στον αυστηρό 
στρατιωτικό τομέα (δορυφόροι, 
συνεργασία στον τομέα των 
πληροφοριών, καταπολέμηση του 
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, 
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καταπολέμηση της τρομοκρατίας)·

Or. fr

Τροπολογία 322
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. σημειώνει με ικανοποίηση την 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 
2ας Μαΐου 2018, για τη δημιουργία 
γραμμής του προϋπολογισμού ύψους 13 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την άμυνα στο 
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ), στο πλαίσιο της βιομηχανικής 
πολιτικής· διαπιστώνει ότι η πρόταση, η 
οποία αντικατοπτρίζει μια άνευ 
προηγουμένου δέσμευση της Επιτροπής, 
εξακολουθεί να υπόκειται στην ομόφωνη 
έγκριση των κρατών μελών στο επόμενο 
ΠΔΠ·

40. απορρίπτει την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 
2018, για τη δημιουργία γραμμής του 
προϋπολογισμού ύψους 13 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την άμυνα στο 
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ), στο πλαίσιο της βιομηχανικής 
πολιτικής· διαπιστώνει ότι η πρόταση 
εξακολουθεί να υπόκειται στην ομόφωνη 
έγκριση των κρατών μελών στο επόμενο 
ΠΔΠ και να απαιτεί επαρκή επιπρόσθετη 
χρηματοδότηση από αυτό· απορρίπτει 
οποιαδήποτε ανακατανομή κονδυλίων 
από άλλες γραμμές του προϋπολογισμού 
προς όφελος της άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 323
Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. σημειώνει με ικανοποίηση την 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 
2ας Μαΐου 2018, για τη δημιουργία 
γραμμής του προϋπολογισμού ύψους 13 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την άμυνα στο 
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ), στο πλαίσιο της βιομηχανικής 
πολιτικής· διαπιστώνει ότι η πρόταση, η 
οποία αντικατοπτρίζει μια άνευ 

40. σημειώνει με ικανοποίηση την 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 
2ας Μαΐου 2018, για τη δημιουργία 
γραμμής του προϋπολογισμού ύψους 13 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την άμυνα στο 
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ), στο πλαίσιο της βιομηχανικής 
πολιτικής· διαπιστώνει ότι η πρόταση, η 
οποία αντικατοπτρίζει μια άνευ 
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προηγουμένου δέσμευση της Επιτροπής, 
εξακολουθεί να υπόκειται στην ομόφωνη 
έγκριση των κρατών μελών στο επόμενο 
ΠΔΠ·

προηγουμένου δέσμευση της Επιτροπής, 
εξακολουθεί να υπόκειται στην ομόφωνη 
έγκριση των κρατών μελών στο επόμενο 
ΠΔΠ και στη συνέχεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

Or. de

Τροπολογία 324
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. σημειώνει με ικανοποίηση την 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 
2ας Μαΐου 2018, για τη δημιουργία 
γραμμής του προϋπολογισμού ύψους 13 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την άμυνα στο 
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ), στο πλαίσιο της βιομηχανικής 
πολιτικής· διαπιστώνει ότι η πρόταση, η 
οποία αντικατοπτρίζει μια άνευ 
προηγουμένου δέσμευση της Επιτροπής, 
εξακολουθεί να υπόκειται στην ομόφωνη 
έγκριση των κρατών μελών στο επόμενο 
ΠΔΠ·

40. σημειώνει με ικανοποίηση την 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 
2ας Μαΐου 2018, για τη δημιουργία 
γραμμής του προϋπολογισμού ύψους 13 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την αμυντική 
συνεργασία στο επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), για την 
υποστήριξη της συμμετοχικής έρευνας 
και ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα 
της άμυνας· διαπιστώνει ότι η πρόταση, η 
οποία αντικατοπτρίζει μια άνευ 
προηγουμένου δέσμευση της Επιτροπής, 
εξακολουθεί να υπόκειται στην ομόφωνη 
έγκριση των κρατών μελών στο επόμενο 
ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 325
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. σημειώνει με ικανοποίηση την 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 
2ας Μαΐου 2018, για τη δημιουργία 
γραμμής του προϋπολογισμού ύψους 13 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την άμυνα στο 

40. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για 
την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
της 2ας Μαΐου 2018, για τη δημιουργία 
γραμμής του προϋπολογισμού ύψους 13 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την άμυνα στο 
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επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ), στο πλαίσιο της βιομηχανικής 
πολιτικής· διαπιστώνει ότι η πρόταση, η 
οποία αντικατοπτρίζει μια άνευ 
προηγουμένου δέσμευση της Επιτροπής, 
εξακολουθεί να υπόκειται στην ομόφωνη 
έγκριση των κρατών μελών στο επόμενο 
ΠΔΠ·

επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ), στο πλαίσιο της βιομηχανικής 
πολιτικής διαπιστώνει ότι η πρόταση, η 
οποία αντικατοπτρίζει μια άνευ 
προηγουμένου δέσμευση της Επιτροπής, 
εξακολουθεί να υπόκειται στην ομόφωνη 
έγκριση των κρατών μελών στο επόμενο 
ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 326
Pierfrancesco Majorino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40α. θεωρεί ότι η δημιουργία 
ευρωπαϊκής γραμμής του 
προϋπολογισμού για την άμυνα πρέπει να 
προέρχεται από ανακατανομή των 
αντίστοιχων εθνικών γραμμών· 
αποδοκιμάζει την εκτροπή κονδυλίων 
από άλλες γραμμές του προϋπολογισμού 
προς όφελος της άμυνας·

Or. it


