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Τροπολογία 1
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 και 36 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη τον Τίτλο V της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 2
Δημήτρης Παπαδάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Attila Ara-Kovács, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών,

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

Or. en

Τροπολογία 3
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την τελική πράξη 
του Ελσίνκι, του 1975, που δημοσίευσε ο 
Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ),
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Or. en

Τροπολογία 4
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη του 
Βορείου Ατλαντικού του 1949 και την 
κοινή δήλωση για τη συνεργασία ΕΕ-
ΝΑΤΟ, της 10ης Ιουλίου 2018,

Or. en

Τροπολογία 5
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 70/1 
της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών, με τίτλο «Transforming our 
world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development» (Να αλλάξουμε τον κόσμο 
μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη), της 25ης Σεπτεμβρίου 2015,

Or. en

Τροπολογία 6
Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της 
Σόφιας, της 17ης Μαΐου 2018, και τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη 
διεύρυνση και τη διαδικασία 
σταθεροποίησης και σύνδεσης, του 
Ιουνίου 2018 και του Ιουνίου 2019,

Or. en

Τροπολογία 7
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 
1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών του 2000 σχετικά με 
τις γυναίκες, την ειρήνη και την 
ασφάλεια,

Or. en

Τροπολογία 8
Δημήτρης Παπαδάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Attila Ara-Kovács, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 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 9
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Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο έχει καθήκον και ευθύνη να 
ασκεί τον δημοκρατικό έλεγχο της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της κοινής 
πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) 
και ότι θα πρέπει να διαθέτει τα μέσα για 
την εκπλήρωση αυτού του ρόλου·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια 
έχουν καθήκον και ευθύνη να ασκούν τον 
δημοκρατικό έλεγχο της κοινής εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας 
(ΚΕΠΠΑ) και της κοινής πολιτικής 
ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) και ότι θα 
πρέπει να διαθέτουν τα μέσα για την 
εκπλήρωση αυτού του ρόλου·

Or. fr

Τροπολογία 10
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο έχει καθήκον και ευθύνη να 
ασκεί τον δημοκρατικό έλεγχο της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της κοινής 
πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) 
και ότι θα πρέπει να διαθέτει τα μέσα για 
την εκπλήρωση αυτού του ρόλου·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο έχει καθήκον και ευθύνη να 
ασκεί τον δημοκρατικό έλεγχο της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της κοινής 
πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) 
και ότι θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα 
μέσα για την εκπλήρωση αυτού του ρόλου·

Or. en

Τροπολογία 11
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο έχει καθήκον και ευθύνη να 
ασκεί τον δημοκρατικό έλεγχο της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της κοινής 
πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) 
και ότι θα πρέπει να διαθέτει τα μέσα για 
την εκπλήρωση αυτού του ρόλου·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο έχει καθήκον και ευθύνη να 
ασκεί τον δημοκρατικό έλεγχο της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της κοινής 
πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) 
και ότι θα πρέπει να διαθέτει 
αποτελεσματικά μέσα για την εκπλήρωση 
αυτού του ρόλου·

Or. en

Τροπολογία 12
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξωτερική δράση της ΕΕ έχει άμεσο 
αντίκτυπο στην ευημερία των πολιτών της 
και έχει ως στόχο να διασφαλίσει την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα, 
περιφρουρώντας παράλληλα τις 
ευρωπαϊκές αξίες της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξωτερική δράση της ΕΕ έχει άμεσο 
αντίκτυπο στην ευημερία των πολιτών της 
και έχει ως στόχο να διασφαλίσει την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα, προάγοντας 
παράλληλα τις ευρωπαϊκές αξίες της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 
ισότητας, του κράτους δικαίου και του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιου 
παράγοντα ειρήνης και ασφάλειας 
βασίζεται στην πρακτική προσκόλλησή 
της στις αξίες της και η εξωτερική 
πολιτική που είναι προσανατολισμένη 
στην αξία αποτελεί, ως εκ τούτου, άμεσο 
συμφέρον της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 13
Urmas Paet, Malik Azmani, Klemen Grošelj
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξωτερική δράση της ΕΕ έχει άμεσο 
αντίκτυπο στην ευημερία των πολιτών της 
και έχει ως στόχο να διασφαλίσει την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα, 
περιφρουρώντας παράλληλα τις 
ευρωπαϊκές αξίες της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξωτερική δράση της ΕΕ έχει άμεσο 
αντίκτυπο στην ευημερία των πολιτών της, 
εντός και εκτός της ΕΕ, και έχει ως στόχο 
να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη 
σταθερότητα, περιφρουρώντας παράλληλα 
τις ευρωπαϊκές αξίες της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 14
Susanna Ceccardi, Marco Zanni

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξωτερική δράση της ΕΕ έχει άμεσο 
αντίκτυπο στην ευημερία των πολιτών της 
και έχει ως στόχο να διασφαλίσει την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα, 
περιφρουρώντας παράλληλα τις 
ευρωπαϊκές αξίες της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξωτερική δράση της ΕΕ έχει άμεσο 
αντίκτυπο στην ευημερία των πολιτών της 
και έχει ως στόχο να διασφαλίσει την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα, 
περιφρουρώντας παράλληλα τις 
ευρωπαϊκές αξίες της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, της 
ασφάλειας, του κράτους δικαίου και του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 15
Susanna Ceccardi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξωτερική δράση της ΕΕ έχει άμεσο 
αντίκτυπο στην ευημερία των πολιτών της 
και έχει ως στόχο να διασφαλίσει την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα, 
περιφρουρώντας παράλληλα τις 
ευρωπαϊκές αξίες της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξωτερική δράση της ΕΕ έχει άμεσο 
αντίκτυπο στην ευημερία των πολιτών της 
και έχει ως στόχο να διασφαλίσει την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα, 
περιφρουρώντας παράλληλα τις 
ευρωπαϊκές αξίες της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, της 
ασφάλειας, του κράτους δικαίου και του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 16
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι για να 
αποτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση φορέα 
προώθησης αυτών των ευρωπαϊκών 
αρχών πρέπει να διασφαλιστούν η 
προστασία και η τήρησή τους σε όλα τα 
κράτη μέλη της·

Or. fr

Τροπολογία 17
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη 
για μια ισχυρότερη και ενωμένη Ευρώπη 
όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις είναι 
πιο επείγουσα από ό,τι στο παρελθόν·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 18
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη 
για μια ισχυρότερη και ενωμένη Ευρώπη 
όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις είναι 
πιο επείγουσα από ό,τι στο παρελθόν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη 
για μια ισχυρότερη και ενωμένη Ευρώπη 
όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις είναι 
πιο επείγουσα από ό,τι στο παρελθόν 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
πολλαπλές προκλήσεις που επηρεάζουν 
άμεσα ή έμμεσα τα κράτη μέλη και τους 
πολίτες τους: ένοπλες συγκρούσεις και 
ευάλωτα κράτη, τζιχαντιστική κυρίως 
τρομοκρατία, κυβερνοεπιθέσεις, 
εξωτερικές παρεμβάσεις στις ευρωπαϊκές 
πολιτικές και εκλογικές διαδικασίες, 
εντάσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αύξηση του οργανωμένου εγκλήματος 
στα σύνορα και με προορισμό την 
Ευρώπη, εξασθένηση των προσπαθειών 
αφοπλισμού, ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές, κλιματική αλλαγή·

Or. fr

Τροπολογία 19
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη 
για μια ισχυρότερη και ενωμένη Ευρώπη 
όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις είναι 
πιο επείγουσα από ό,τι στο παρελθόν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κράτος 
μέλος δεν είναι ικανό να χειριστεί μόνο 
του οποιαδήποτε από τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε σήμερα· λαμβάνοντας 
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υπόψη ότι, ωστόσο, κανένα κράτος δεν 
μπορεί να εξαναγκαστεί σε θέσεις ή 
πράξεις εξωτερικής πολιτικής ενάντια 
στη βούλησή του, βάσει της 
δημοκρατικής συναίνεσης του λαού και 
των αποφάσεων του κοινοβουλίου του· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
γίνεται σεβαστή και να διασφαλίζεται η 
ισότητα μεταξύ των κρατών μελών κατά 
τον σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής 
και της πολιτικής ασφάλειας και των 
δράσεων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρέπει να γίνονται σεβαστά τα προνόμια 
των εθνικών κοινοβουλίων στον τομέα 
της εξωτερικής πολιτικής και της 
πολιτικής ασφαλείας των χωρών τους·

Or. en

Τροπολογία 20
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη 
για μια ισχυρότερη και ενωμένη Ευρώπη 
όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις είναι 
πιο επείγουσα από ό,τι στο παρελθόν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την 
υποχώρηση των παραδοσιακών εταίρων 
από την παγκόσμια σκηνή, την 
αυξανόμενη πίεση στην πολυμερή 
συνεργασία και τα θεσμικά όργανα και 
την αυξανόμενη κατοχύρωση των 
περιφερειακών δυνάμεων, η ανάγκη για 
μια ισχυρότερη Ευρώπη που να ενεργεί με 
ενιαίο τρόπο στις εξωτερικές της σχέσεις 
είναι πιο επείγουσα από ποτέ·

Or. en

Τροπολογία 21
Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ



PE643.168v01-00 12/213 AM\1192475EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη 
για μια ισχυρότερη και ενωμένη Ευρώπη 
όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις είναι 
πιο επείγουσα από ό,τι στο παρελθόν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη 
για μια ισχυρότερη και ενωμένη Ευρώπη 
όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις είναι 
πιο επείγουσα από ό,τι στο παρελθόν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη, 
αξιόπιστη και αποτελεσματική κοινή 
εξωτερική πολιτική πρέπει να 
υποστηρίζεται από επαρκείς 
οικονομικούς πόρους και έγκαιρες και 
αποφασιστικές δράσεις από την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 22
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη 
για μια ισχυρότερη και ενωμένη Ευρώπη 
όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις είναι 
πιο επείγουσα από ό,τι στο παρελθόν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη 
για μια ισχυρότερη και ενωμένη Ευρώπη 
όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις είναι 
πιο επείγουσα από ό,τι στο παρελθόν· ότι 
κανένα κράτος μέλος δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει μόνο του τις προκλήσεις 
και τις απειλές για την ευρωπαϊκή ήπειρο 
και το εγγύς της περιβάλλον·

Or. fr

Τροπολογία 23
Susanna Ceccardi, Marco Zanni

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη 
για μια ισχυρότερη και ενωμένη Ευρώπη 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη 
για μια ισχυρότερη και ενωμένη και πιο 
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όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις είναι 
πιο επείγουσα από ό,τι στο παρελθόν·

προστατευμένη Ευρώπη όσον αφορά τις 
εξωτερικές σχέσεις είναι πιο επείγουσα 
από ό,τι στο παρελθόν·

Or. en

Τροπολογία 24
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία έτη έχουν προκύψει νέες 
πολυδιάστατες προκλήσεις, όπως η 
διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής, η 
αμφισβήτηση των συμφωνιών για τη μη 
διάδοση όπλων, η επιδείνωση των 
περιφερειακών συγκρούσεων οι οποίες 
έχουν οδηγήσει σε μετακινήσεις 
πληθυσμών, ο ανταγωνισμός για 
φυσικούς πόρους, η ενεργειακή εξάρτηση, 
η κλιματική αλλαγή, η εδραίωση κρατών 
υπό διάλυση, η τρομοκρατία, το 
οργανωμένο έγκλημα, το διακρατικό 
οργανωμένο έγκλημα, οι επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο ή οι εκστρατείες 
παραπληροφόρησης·

Or. es

Τροπολογία 25
Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν με πιο συνεκτικό και 
συνεπή τρόπο·
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Or. en

Τροπολογία 26
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεμέλια 
της πολυμέρειας κλονίζονται όταν 
οικουμενικοί κανόνες και αξίες 
αμφισβητούνται ή γίνονται αντικείμενο 
εκμετάλλευσης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολυμερής προσέγγιση αποτελεί τη μόνη 
εγγύηση για την ειρήνη, την ασφάλεια και 
τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη σε ένα ιδιαίτερα πολωμένο 
διεθνές περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα θεμέλιά της απειλούνται όταν 
οικουμενικοί κανόνες και αξίες, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνούς 
δικαίου και του ανθρωπιστικού δικαίου, 
κλονίζονται ή γίνονται αντικείμενο 
κατάχρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολυμερής προσέγγιση βρίσκεται στο 
επίκεντρο της προσέγγισης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφαλείας της, όπως κατοχυρώνονται 
στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 27
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκή 
επιδείνωση του στρατηγικού 
περιβάλλοντος της Ένωσης, η οποία 
βρίσκεται αντιμέτωπη με πληθώρα 
προκλήσεων που επηρεάζουν άμεσα ή 
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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.

Or. fr

Τροπολογία 28
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. θεωρεί ότι η τζιχαντιστική 
τρομοκρατία αποτελεί σήμερα μία από 
τις σημαντικότερες προκλήσεις για την 
ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ η οποία 
απαιτεί ταχεία, αποφασιστική και 
συντονισμένη δράση τόσο σε εσωτερικό 
όσο και σε εξωτερικό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 29
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
βρισκόμαστε ενώπιον μιας παγκόσμιας 
μετατόπισης δυνάμεων και ότι ο 
γεωπολιτικός ανταγωνισμός αποτελεί 
κυρίαρχη τάση στην εξωτερική πολιτική, 
κάτι που απαιτεί γρήγορους και επαρκείς 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
βρισκόμαστε ενώπιον μιας παγκόσμιας 
μετατόπισης δυνάμεων και ότι ο 
γεωπολιτικός ανταγωνισμός αποτελεί 
κυρίαρχη τάση στην εξωτερική πολιτική, 
κάτι που απαιτεί γρήγορους και επαρκείς 
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μηχανισμούς αντίδρασης· μηχανισμούς αντίδρασης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ απουσιάζει εν πολλοίς σε 
αυτή την παγκόσμια μετατόπιση 
δυνάμεων και του γεωπολιτικού 
ανταγωνισμού λόγω έλλειψης ενότητας 
μεταξύ των κρατών μελών της·

Or. en

Τροπολογία 30
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
βρισκόμαστε ενώπιον μιας παγκόσμιας 
μετατόπισης δυνάμεων και ότι ο 
γεωπολιτικός ανταγωνισμός αποτελεί 
κυρίαρχη τάση στην εξωτερική πολιτική, 
κάτι που απαιτεί γρήγορους και επαρκείς 
μηχανισμούς αντίδρασης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
βρισκόμαστε ενώπιον μιας παγκόσμιας 
μετατόπισης δυνάμεων και ότι ο 
γεωπολιτικός ανταγωνισμός αποτελεί 
κυρίαρχη τάση στην εξωτερική πολιτική, 
κάτι που απαιτεί γρήγορους και επαρκείς 
μηχανισμούς και ικανότητες αντίδρασης·

Or. es

Τροπολογία 31
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
βρισκόμαστε ενώπιον μιας παγκόσμιας 
μετατόπισης δυνάμεων και ότι ο 
γεωπολιτικός ανταγωνισμός αποτελεί 
κυρίαρχη τάση στην εξωτερική πολιτική, 
κάτι που απαιτεί γρήγορους και επαρκείς 
μηχανισμούς αντίδρασης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
βρισκόμαστε ενώπιον μιας παγκόσμιας 
μετατόπισης δυνάμεων και ότι ο 
γεωπολιτικός ανταγωνισμός αποτελεί 
κυρίαρχη τάση στην εξωτερική πολιτική, 
κάτι που απαιτεί γρήγορους, ενιαίους και 
επαρκείς μηχανισμούς αντίδρασης·

Or. en
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Τροπολογία 32
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
βρισκόμαστε ενώπιον μιας παγκόσμιας 
μετατόπισης δυνάμεων και ότι ο 
γεωπολιτικός ανταγωνισμός αποτελεί 
κυρίαρχη τάση στην εξωτερική πολιτική, 
κάτι που απαιτεί γρήγορους και επαρκείς 
μηχανισμούς αντίδρασης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
βρισκόμαστε ενώπιον μιας παγκόσμιας 
μετατόπισης δυνάμεων και ότι ο 
γεωπολιτικός ανταγωνισμός και η μαζική 
μετανάστευση, καθώς και η 
καταναγκαστική τεχνητή μετανάστευση, 
αποτελούν μερικές από τις κυρίαρχες 
τάσεις/απειλές προς την Ευρώπη και τα 
κράτη μέλη της ΕΕ, κάτι που απαιτεί 
έγκαιρους και επαρκείς μηχανισμούς 
αντίδρασης·

Or. en

Τροπολογία 33
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες 
πολιτικές δυνάμεις ασκούν πιέσεις για να 
προωθήσουν τις δικές τους παγκόσμιες 
και περιφερειακές φιλοδοξίες, με 
απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια 
ασφάλεια·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και 
περισσότεροι κρατικοί παράγοντες 
επιδιώκουν ενδεχομένως 
αποσταθεροποιητικές παγκόσμιες και 
περιφερειακές φιλοδοξίες, με απρόβλεπτες 
συνέπειες για την παγκόσμια ασφάλεια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η 
παγκόσμια αναδιαμόρφωση διευκολύνει 
την εμφάνιση αυταρχικών ηγετών, βίαιων 
μη κρατικών φορέων και λαϊκών 
διαδηλώσεων διαμαρτυρίας·

Or. en
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Τροπολογία 34
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες 
πολιτικές δυνάμεις ασκούν πιέσεις για να 
προωθήσουν τις δικές τους παγκόσμιες και 
περιφερειακές φιλοδοξίες, με απρόβλεπτες 
συνέπειες για την παγκόσμια ασφάλεια·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες 
πολιτικές δυνάμεις ασκούν πιέσεις για να 
προωθήσουν τις δικές τους παγκόσμιες και 
περιφερειακές φιλοδοξίες, με απρόβλεπτες 
συνέπειες για την παγκόσμια ασφάλεια, 
και ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να βρεθεί 
στο περιθώριο της λήψης αποφάσεων και 
να θιγεί σημαντικά η σχετική 
αρμοδιότητά της·

Or. es

Τροπολογία 35
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες 
πολιτικές δυνάμεις ασκούν πιέσεις για να 
προωθήσουν τις δικές τους παγκόσμιες και 
περιφερειακές φιλοδοξίες, με απρόβλεπτες 
συνέπειες για την παγκόσμια ασφάλεια·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες 
πολιτικές δυνάμεις ασκούν πιέσεις για να 
προωθήσουν τις δικές τους παγκόσμιες και 
περιφερειακές φιλοδοξίες, θέτοντας σε 
κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα 
στην ευρωπαϊκή γειτονία, με απρόβλεπτες 
συνέπειες για την ευρωπαϊκή και την 
παγκόσμια ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 36
Pierfrancesco Majorino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες 
πολιτικές δυνάμεις ασκούν πιέσεις για να 
προωθήσουν τις δικές τους παγκόσμιες και 
περιφερειακές φιλοδοξίες, με απρόβλεπτες 
συνέπειες για την παγκόσμια ασφάλεια·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες 
πολιτικές δυνάμεις ασκούν πιέσεις για να 
προωθήσουν τις δικές τους παγκόσμιες και 
περιφερειακές φιλοδοξίες, με απρόβλεπτες 
συνέπειες για την ειρήνη και την 
παγκόσμια ασφάλεια·

Or. it

Τροπολογία 37
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες 
πολιτικές δυνάμεις ασκούν πιέσεις για να 
προωθήσουν τις δικές τους παγκόσμιες και 
περιφερειακές φιλοδοξίες, με απρόβλεπτες 
συνέπειες για την παγκόσμια ασφάλεια·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες 
πολιτικές δυνάμεις ασκούν πιέσεις για να 
προωθήσουν τις δικές τους παγκόσμιες και 
περιφερειακές φιλοδοξίες, με απρόβλεπτες 
συνέπειες για την παγκόσμια ασφάλεια, 
και ιδιαίτερα για την ασφάλεια· -των 
ευρωπαίων πολιτών· -των ευρωπαϊκών 
κρατών· και - των ευρωπαϊκών 
πολιτισμών·

Or. en

Τροπολογία 38
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες 
πολιτικές δυνάμεις ασκούν πιέσεις για να 
προωθήσουν τις δικές τους παγκόσμιες και 
περιφερειακές φιλοδοξίες, με απρόβλεπτες 
συνέπειες για την παγκόσμια ασφάλεια·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες 
οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις 
ασκούν πιέσεις για να προωθήσουν τις 
δικές τους παγκόσμιες και περιφερειακές 
φιλοδοξίες, με απρόβλεπτες συνέπειες για 
την παγκόσμια ασφάλεια
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Or. en

Τροπολογία 39
Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Marco Zanni, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες 
πολιτικές δυνάμεις ασκούν πιέσεις για να 
προωθήσουν τις δικές τους παγκόσμιες 
και περιφερειακές φιλοδοξίες, με 
απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια 
ασφάλεια·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο 
τρομοκρατικών ομάδων ασκεί πιέσεις για 
να προωθήσει τις δικές του παγκόσμιες 
και περιφερειακές φιλοδοξίες, με 
απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια 
ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 40
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνικοοικονομική ανισότητα, η 
καταπίεση, η κλιματική αλλαγή και η 
έλλειψη συμμετοχικής ένταξης αποτελούν 
κύρια αίτια παγκόσμιων συγκρούσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι 
βιώσιμης ανάπτυξης εγκρίθηκαν το 2015 
από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ για την 
κατάρτιση ενός οδικού χάρτη για δίκαιη, 
ισότιμη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
παγκόσμια συνεργασία· 

Or. en

Τροπολογία 41
Michal Šimečka
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εξωτερικές δράσεις της ΕΕ θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη νέες παγκόσμιες 
προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η 
ενεργειακή ασφάλεια ή η μετανάστευση·

Or. en

Τροπολογία 42
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
περιβάλλον ασφάλειας της ΕΕ είναι 
ευάλωτο σε εξωτερικές πιέσεις που 
εμποδίζουν την ΕΕ από το να ασκήσει την 
κυριαρχία της·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι 
ευάλωτη σε εξωτερικές πιέσεις σε πολλούς 
τομείς, όπως η οικονομία, η ενέργεια, το 
εμπόριο, το τραπεζικό σύστημα, η άμυνα, 
που εμποδίζουν την ΕΕ από το να ασκήσει 
την κυριαρχία της· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ιδίως οι πολιτικές των ΗΠΑ, όπως οι 
κυρώσεις κατά του Ιράν, υπογραμμίζουν 
την αξιοπιστία των πολιτικών 
εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ και των 
κρατών μελών της· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι είναι επιτακτική ανάγκη να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη 
στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και των 
κρατών μελών της· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι είναι επιτακτική ανάγκη να καταστεί 
η ΕΕ πιο ανεξάρτητη από το αμερικανικό 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, 
προστατεύοντας έτσι τις δραστηριότητές 
της από τις εξωεδαφικές κυρώσεις των 
ΗΠΑ·

Or. en



PE643.168v01-00 22/213 AM\1192475EL.docx

EL

Τροπολογία 43
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
περιβάλλον ασφάλειας της ΕΕ είναι 
ευάλωτο σε εξωτερικές πιέσεις που 
εμποδίζουν την ΕΕ από το να ασκήσει την 
κυριαρχία της·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
περιβάλλον ασφάλειας της ΕΕ είναι 
ευάλωτο σε εξωτερικές πιέσεις που 
εμποδίζουν την ΕΕ από το να ασκήσει την 
κυριαρχία της· ότι η αστάθεια και η 
έλλειψη προβλεψιμότητας στα σύνορα 
της Ένωσης και στην εγγύς περιοχή 
αποτελούν άμεση απειλή για την 
ασφάλεια της ηπείρου· ότι ο σύνδεσμος 
μεταξύ της εσωτερικής και της 
εξωτερικής ασφάλειας είναι άρρηκτος·

Or. fr

Τροπολογία 44
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
περιβάλλον ασφάλειας της ΕΕ είναι 
ευάλωτο σε εξωτερικές πιέσεις που 
εμποδίζουν την ΕΕ από το να ασκήσει την 
κυριαρχία της·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
περιβάλλον ασφάλειας της ΕΕ είναι 
ευάλωτο σε εξωτερικές πιέσεις που 
εμποδίζουν την ΕΕ από το να ασκήσει την 
κυριαρχία και τη στρατηγική αυτονομία 
της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω 
εξωτερικές πιέσεις προϋποθέτουν τόσο 
φυσική όσο και διαδικτυακή διάσταση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παραπληροφόρηση και άλλες μορφές 
ξένων παρεμβάσεων ενέχουν σοβαρούς 
κινδύνους για την ευρωπαϊκή κυριαρχία· 

Or. en
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Τροπολογία 45
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
περιβάλλον ασφάλειας της ΕΕ είναι 
ευάλωτο σε εξωτερικές πιέσεις που 
εμποδίζουν την ΕΕ από το να ασκήσει 
την κυριαρχία της·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
περιβάλλον ασφάλειας της ΕΕ είναι 
ευάλωτο σε εξωτερικές πιέσεις που 
ασκούνται ήδη υπό τη μορφή υβριδικού 
πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της 
εχθρικής προπαγάνδας από τη Ρωσία και 
άλλους παράγοντες, καθώς και στις 
αυξανόμενες απειλές από ριζοσπαστικές 
τρομοκρατικές ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 46
Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
περιβάλλον ασφάλειας της ΕΕ είναι 
ευάλωτο σε εξωτερικές πιέσεις που 
εμποδίζουν την ΕΕ από το να ασκήσει την 
κυριαρχία της·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
περιβάλλον ασφάλειας της ΕΕ είναι πιο 
ασταθές, απρόβλεπτο, πολύπλοκο και 
ευάλωτο σε εξωτερικές πιέσεις που 
εμποδίζουν την ΕΕ από το να ασκήσει την 
κυριαρχία της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ΕΕ αντιμετωπίζει συνεχείς εξωτερικές 
πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις και 
προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 47
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
περιβάλλον ασφάλειας της ΕΕ είναι 
ευάλωτο σε εξωτερικές πιέσεις που 
εμποδίζουν την ΕΕ από το να ασκήσει την 
κυριαρχία της·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
περιβάλλον ασφάλειας της ΕΕ εξαρτάται 
από την ειρήνη και τη σταθερότητα των 
γειτονικών της χωρών και ότι είναι 
επίσης ευάλωτο σε εξωτερικές πιέσεις που 
εμποδίζουν την ΕΕ από το να ασκήσει την 
κυριαρχία της·

Or. en

Τροπολογία 48
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
περιβάλλον ασφάλειας της ΕΕ είναι 
ευάλωτο σε εξωτερικές πιέσεις που 
εμποδίζουν την ΕΕ από το να ασκήσει 
την κυριαρχία της·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
περιβάλλον ασφάλειας της ΕΕ είναι 
ευάλωτο σε εξωτερικές πιέσεις·

Or. en

Τροπολογία 49
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
περιβάλλον ασφάλειας της ΕΕ είναι 
ευάλωτο σε εξωτερικές πιέσεις που 
εμποδίζουν την ΕΕ από το να ασκήσει την 
κυριαρχία της·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
περιβάλλον ασφάλειας της ΕΕ είναι 
ευάλωτο σε εξωτερικές πιέσεις που 
εμποδίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ από το 
να ασκήσουν την κυριαρχία τους·

Or. en
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Τροπολογία 50
Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παρέμβαση εξωτερικών δυνάμεων 
αποτελεί σοβαρή απειλή για τη 
σταθερότητα και την ασφάλεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 51
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής έχουν 
ολοένα σοβαρότερες επιπτώσεις στις 
διάφορες πτυχές της ανθρώπινης ζωής, 
καθώς και στις αναπτυξιακές ευκαιρίες 
και στην παγκόσμια γεωπολιτική τάξη 
και σταθερότητα· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι όσοι διαθέτουν λιγότερους πόρους για 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
είναι αυτοί που θα πληγούν περισσότερο 
από τον αντίκτυπό της· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εξωτερική πολιτική της ΕΕ 
θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο 
στην προώθηση πολυμερών 
δραστηριοτήτων, μέσω της συνεργασίας 
σε συγκεκριμένα ζητήματα που 
συνδέονται με το κλίμα, της ανάπτυξης 
στρατηγικών εταιρικών σχέσεων και της 
ενίσχυσης της συνεργασίας και των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ κρατικών και 
μη κρατικών παραγόντων, 



PE643.168v01-00 26/213 AM\1192475EL.docx

EL

συμπεριλαμβανομένων όσων συντελούν 
περισσότερο στην παγκόσμια ρύπανση·

Or. en

Τροπολογία 52
Neena Gill

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν 
αντικείμενο κατάργησης παγκοσμίως· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι από 
όλες τις περιοχές του κόσμου, όταν 
απογοητεύονται από τις κυβερνήσεις 
τους, στρέφονται στην Ευρώπη για να 
τους υποστηρίξει να εξασφαλίσουν την 
προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 53
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη την 
αναποτελεσματική λειτουργία των μη 
στρατιωτικών αποστολών υπό την ηγεσία 
της ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να 
ξεκινήσει έναν ανεξάρτητο διαφανή 
έλεγχο όλων των παρελθουσών και 
τωρινών διεθνών μη στρατιωτικών και 
αστυνομικών επιχειρήσεων/αποστολών· 
αυτός ο έλεγχος αποτελεί τη βάση ενός 
νέου συνόλου κατευθυντήριων αρχών και 
κανόνων για τον καλύτερο τρόπο 
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συνεργασίας των ευρωπαϊκών κρατών 
στη μορφή της αποστολής, σε ένα διεθνές 
πλαίσιο όσον αφορά τη μη στρατιωτική 
και αστυνομική υποστήριξη σε μη κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 54
Vladimír Bilčík

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ αποτελεί 
αποτελεσματικό μέσο εξωτερικής 
πολιτικής της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 55
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 
το ήμισυ της παγκόσμιας αύξησης του 
πληθυσμού έως το 2050 αναμένεται να 
σημειωθεί στην Αφρική, στην οποία 
αναμένεται να προστεθούν 1,3 
δισεκατομμύρια από τους επιπλέον 2,4 
δισεκατομμύρια ανθρώπους στον 
πλανήτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συγκέντρωση της εν λόγω αύξησης σε 
ορισμένες από τις φτωχότερες χώρες μαζί 
με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
θα δημιουργήσουν σειρά νέων 
προκλήσεων, οι οποίες, αν δεν 
αντιμετωπιστούν άμεσα, θα έχουν 
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εξαιρετικά προβληματικά αποτελέσματα 
τόσο για τις εν λόγω χώρες όσο και για 
την Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
πρόσφατη έκθεση της ΔΗΕΕΑ για το 
εμπόριο και την ανάπτυξη του 2019 
αναφέρονται επιπλέον 2,5 
τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως 
για την εξασφάλιση της επίτευξης της 
δέσμευσης του θεματολογίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης με ορίζοντα το 
2030·

Or. en

Τροπολογία 56
Vladimír Bilčík

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας αποτελεί 
βασικό μέσο όσον αφορά τους γείτονες 
της Ανατολικής και της Νότιας Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 57
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενόψει 
της κατάρρευσης σημαντικών 
συμφωνιών ελέγχου των όπλων και 
αφοπλισμού, αλλά και ενόψει 
«αναδυόμενων τεχνολογιών» όπως η 
τεχνολογία του κυβερνοχώρου και ο 
αφοπλισμός των αυτόνομων όπλων, ο 
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έλεγχος και η μη διάδοση των όπλων θα 
πρέπει να αποτελέσουν μείζονα στόχο της 
εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής 
ασφάλειας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ 
πρέπει να αναθεωρηθεί και να 
επικαιροποιηθεί με τον τρόπο αυτό, ώστε 
τα κριτήρια να εφαρμοστούν και να 
υλοποιηθούν αυστηρά και να θεσπιστεί 
μηχανισμός επιβολής κυρώσεων·

Or. en

Τροπολογία 58
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος -1 (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Οι βασικές αρχές για την ανανεωμένη 
διακυβέρνηση της ΚΕΠΠΑ

Or. en

Τροπολογία 59
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η πολυμέρεια σε κίνδυνο: επείγουσα 
ανάγκη για μια ισχυρότερη και ενωμένη 
Ευρώπη

Or. en

Τροπολογία 60
Traian Băsescu
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. τονίζει ότι η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ΚΕΠΠΑ, 
βασίζεται παραδοσιακά σε πολύπλοκες 
ρυθμίσεις ελέγχου και ισορροπίας μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
κρατών μελών της ΕΕ, όσον αφορά τον 
εκούσιο καταμερισμό της εξουσίας 
μεταξύ των πολιτικών και των 
αρμοδιοτήτων της ΕΕ· η επιτυχία μας 
στη χάραξη πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της ΚΕΠΠΑ, 
εξαρτάται από την παροχή υψηλού 
επιπέδου διαβουλεύσεων, συντονισμού, 
συνεργασίας, βελτίωσης της νομοθεσίας 
και δυνατότητας αλλαγής ή αποκλεισμού 
δράσεων πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 61
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. πιστεύει ότι κανένα κράτος μέλος 
της ΕΕ δεν μπορεί από μόνο του να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις 
σημερινές παγκόσμιες 
προκλήσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
έντονη ευρωπαϊκή συνεργασία που θα 
έχει επιρροή στην παγκόσμια σκηνή, η 
οποία δεν θα ήταν δυνατή εάν ήταν 
διχασμένη·

Or. en
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Τροπολογία 62
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1α. υπογραμμίζει ότι ως υπερεθνικό 
κοινοβούλιο, το ΕΚ διαθέτει περιορισμένο 
φάσμα μέσων για να ασκήσει επιρροή στο 
εκτελεστικό όργανο της ΕΕ και να 
καταστήσει τα εκτελεστικά όργανα 
υπεύθυνα για τις δραστηριότητές τους, 
τις αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου 
του ΕΚ, μεταξύ άλλων μέσω της έκδοσης 
ψηφισμάτων ή της κίνησης υποθέσεων ή 
τομέων πολιτικής που χρήζουν 
μεγαλύτερης προσοχής·

Or. en

Τροπολογία 63
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1β. υπογραμμίζει τη σημασία του 
ρόλου του ΕΚ στην κινητοποίηση της 
ευρωπαϊκής κοινής γνώμης όχι μόνο με 
την καλλιέργεια στρατηγικών άτυπων 
σχέσεων με τα εκτελεστικά όργανα και τα 
εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ, αλλά και με 
θετικές διαπραγματεύσεις και τη 
βελτίωση της νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων 
καλοδιατυπωμένων ψηφισμάτων που 
ενισχύουν την ευρωπαϊκή εμπιστοσύνη, 
την αίσθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας 
και τη δημιουργία μιας μοναδικής 
ευρωπαϊκής αίσθησης του ανήκειν·

Or. en
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Τροπολογία 64
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1γ. ζητεί την ανανέωση της 
διακυβέρνησης της ΚΕΠΠΑ στο πλαίσιο 
της νέας πολύ-πολικότητας του 
παγκοσμιοποιημένου κόσμου, των 
πολλαπλών παραγόντων που 
αλληλεπιδρούν στη θέσπιση νόμων και 
πολιτικών σε διεθνές επίπεδο· το 
σημερινό πλαίσιο ενέχει τον κίνδυνο 
πολιτικού και κανονιστικού 
κατακερματισμού σε διεθνές επίπεδο που 
μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια συνοχής, 
σε διεθνή θεσμική εμπλοκή και σε 
αποδυνάμωση του εποικοδομητικού 
ηγετικού ρόλου της ΕΕ στη διαμόρφωση 
της αντίδρασης της διεθνούς κοινότητας 
στις πιο πιεστικές διεθνείς πολιτικών και 
οικονομικές προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 65
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1δ. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η ΕΕ, στο πλαίσιο του 
ανεπαρκούς συντονισμού, της έλλειψης 
πολιτικής βούλησης, των σοβαρών 
κρίσεων, του πολέμου στη Συρία, της 
άνευ προηγουμένου μεταναστευτικής και 
προσφυγικής κρίσης, δημιουργεί τη βάση 
για την ανανέωση της ΚΕΠΠΑ, η οποία 
συνάδει με την επικείμενη 
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πολυπλοκότητα και είναι ικανή να 
διαδραματίσει γεωπολιτικό ηγετικό ρόλο 
σε διεθνές επίπεδο με την υπεράσπιση της 
πολυμέρειας, του διεθνούς δικαίου, της 
δημοκρατίας, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της ευημερίας· 
σημειώνει ότι παρά τις συγκρουόμενες 
αφηγήσεις σχετικά με τη διατλαντική 
εταιρική σχέση, τα βασικά συμφέροντα 
μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ/ΝΑΤΟ για συλλογική 
ασφάλεια και ευημερία, για την 
προάσπιση του διεθνούς δικαίου, την 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και την αντιμετώπιση των περιφερειακών 
συγκρούσεων και των παγκόσμιων 
προκλήσεων, παραμένουν απόλυτα 
ευθυγραμμισμένα από βραχυπρόθεσμη 
και μακροπρόθεσμη άποψη·

Or. en

Τροπολογία 66
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1ε. υπογραμμίζει τη σημασία των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ να βελτιώσουν 
τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της 
Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφάλειας, αξιοποιώντας 
πλήρως τις ισχύουσες διατάξεις της 
Συνθήκης, διασφαλίζοντας την 
απαραίτητη χρηματοδότηση εξωτερικής 
δράσης στο νέο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2021-2027, αξιοποιώντας 
αποτελεσματικότερα τα υπάρχοντα μέσα 
του, ενεργώντας με πιο ομοιόμορφο 
τρόπο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
για την ΚΕΠΠΑ μας·

Or. en
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Τροπολογία 67
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1στ. σημειώνει ότι η πολυμερής 
προσέγγιση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος 
της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας της ΕΕ, ο καλύτερος τρόπος 
για την εξασφάλιση της ειρήνης, της 
ασφάλειας, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της ευημερίας· αυτή η 
προσέγγιση αποφέρει οφέλη στους 
ανθρώπους στην Ευρώπη και σε 
ολόκληρο τον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 68
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε να 
υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, το 
διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουμε 
να επιμείνουμε και να προσπαθούμε να 
διασφαλίσουμε την πολυμέρεια, το διεθνές 
δίκαιο, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· υποστηρίζει ότι η πολυμερής 
προσέγγιση έχει απαραιτήτως οικονομική 
διάσταση και ότι, ως εκ τούτου, η ΕΕ 
πρέπει να συμβάλει στην ουσιαστική 
αλλαγή της διεθνούς οικονομικής τάξης 
με βάση την ένταξη, τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και νέα οικονομικά σημεία 
αναφοράς, όπως οι οικονομίες της 
ευημερίας ή κοινωνίες με δημοκρατικούς 
θεσμούς·
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Or. en

Τροπολογία 69
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε να 
υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, το 
διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ως πηγής δημοκρατικής 
νομιμότητας, έχουν μεγαλύτερη ευθύνη σε 
σχέση με πολλά άλλα να διαμορφώσουν 
τη συζήτηση σε διεθνές επίπεδο και 
οφείλουν να υπερασπιστούν την 
πολυμέρεια, το διεθνές δίκαιο, τη 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
αποτελεί ευθύνη μας να διαμορφώσουμε 
τη συζήτηση για την ΚΕΠΠΑ και να 
μετατοπίσουμε την κοινή γνώμη με 
θετικό τρόπο στη μελλοντική ευρωπαϊκή 
εξωτερική πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 70
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε να 
υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, το 

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε να 
υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, το 
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διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι, για να 
διατηρηθεί η αξιοπιστία ως φορέας 
τέτοιων αξιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να ενεργεί με συνέπεια προς τις 
αρχές της·

Or. en

Τροπολογία 71
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε να 
υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, το 
διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε να 
υπερασπιστούμε τις παγκόσμιες αξίες, 
τους κανόνες και τις αρχές, ιδίως την 
πολυμέρεια, το διεθνές δίκαιο, το κράτος 
δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη μη βίαιη επίλυση των 
συγκρούσεων·

Or. en

Τροπολογία 72
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε να 

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε να 
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υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, το 
διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, το 
διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και εντός 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 73
Vladimír Bilčík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε να 
υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, το 
διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε να 
υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, το 
διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και τον σεβασμό για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες·

Or. en

Τροπολογία 74
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε να 
υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, το 
διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε να 
υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, το 
διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τα 
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συμφέροντα της Ευρώπης και των 
Ευρωπαίων·

Or. es

Τροπολογία 75
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε να 
υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, το 
διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε να 
υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, το 
διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τον 
σεβασμό του κράτους δικαίου·

Or. es

Τροπολογία 76
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε να 
υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, το 
διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε να 
υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, το 
ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, το διεθνές 
δίκαιο, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Or. en
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Τροπολογία 77
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε να 
υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, το 
διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε να 
υπερασπιστούμε τα κράτη μέλη, την 
ευρωπαϊκή συνεργασία, το κράτος 
δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 78
Susanna Ceccardi, Marco Zanni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε να 
υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, το 
διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε να 
υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, το 
διεθνές δίκαιο, την ασφάλεια για τους 
ευρωπαίους πολίτες, τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 79
Michal Šimečka
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε να 
υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, το 
διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε να 
υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, το 
διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 80
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, 
εμείς, ως Ευρωπαίοι, οφείλουμε να 
υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, το 
διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

1. υπενθυμίζει ότι, σε μια περίοδο 
κατά την οποία ανταγωνιστικές δυνάμεις 
αμφισβητούν όλο και περισσότερο τη 
βασισμένη σε κανόνες παγκόσμια τάξη, η 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της οφείλουν να 
υπερασπιστούν την πολυμέρεια, το διεθνές 
δίκαιο, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 81
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. αναγνωρίζει μια τριπλή 
προσέγγιση της πολυμέρειας που 
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βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: την 
προάσπιση του διεθνούς δικαίου και τη 
διασφάλιση ότι η δράση της ΕΕ 
βασίζεται σε κανόνες και πρότυπα 
διεθνούς δικαίου και συνεργασίας· την 
επέκταση της πολυμερούς προσέγγισης σε 
μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα που 
ενθαρρύνει μια συλλογική προσέγγιση και 
εξετάζει το ενδεχόμενο αξιοποίησης της 
κανονιστικής ικανότητας, της αυτονομίας 
και της επιρροής της ΕΕ στους διεθνείς 
οργανισμούς, διατηρώντας και 
επεκτείνοντας την επιρροή τους· και τη 
μεταρρύθμιση των διεθνών οργανισμών, 
καθιστώντας τους πολυμερείς 
οργανισμούς που ανταποκρίνονται στον 
σκοπό τους·

Or. en

Τροπολογία 82
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. είναι πεπεισμένο ότι σε ένα 
στρατηγικό περιβάλλον που έχει 
υποβαθμιστεί σημαντικά, η Ένωση και 
τα κράτη μέλη της πρέπει να αναλάβουν 
μεγαλύτερη ευθύνη για να εγγυηθούν την 
ίδια τους την ασφάλεια·

Or. fr

Τροπολογία 83
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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2. υπογραμμίζει ότι η πολυμερής 
προσέγγιση βρίσκεται στον πυρήνα των 
προσπαθειών της ΕΕ για την πρόληψη και 
την επίλυση συγκρούσεων·

2. υπογραμμίζει ότι η πολυμερής 
προσέγγιση βρίσκεται στον πυρήνα των 
προσπαθειών της ΕΕ για την πρόληψη και 
την επίλυση συγκρούσεων· υποστηρίζει 
σθεναρά, εν προκειμένω, τη διατήρηση 
και πλήρη εφαρμογή του ΚΟΣΔ από όλες 
τις πλευρές, ως αναπόσπαστου μέρους 
της παγκόσμιας πολυμερούς τάξης και 
του καθεστώτος μη διάδοσης και 
συμβολής στην περιφερειακή ασφάλεια 
στη Μέση Ανατολή· απορρίπτει τη 
μονομερή, εξωεδαφική εκ νέου επιβολή 
κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες 
μετά την απόσυρσή της από το ΚΟΣΔ ως 
μη αποδεκτή παρεμβολή στα νόμιμα 
οικονομικά και εξωτερικά συμφέροντα 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 84
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η πολυμερής 
προσέγγιση βρίσκεται στον πυρήνα των 
προσπαθειών της ΕΕ για την πρόληψη και 
την επίλυση συγκρούσεων·

2. υπογραμμίζει ότι η πολυμερής 
προσέγγιση πρέπει να βρίσκεται στον 
πυρήνα των προσπαθειών της ΕΕ για την 
πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων· 
αναγνωρίζει ότι για να είναι 
αποτελεσματική η πολυμερής προσέγγιση 
πρέπει να αντιμετωπίσει και να επιλύσει 
το ζήτημα των ανισοτήτων εξουσίας 
μεταξύ κρατικών και μη κρατικών 
φορέων·

Or. en

Τροπολογία 85
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η πολυμερής 
προσέγγιση βρίσκεται στον πυρήνα των 
προσπαθειών της ΕΕ για την πρόληψη και 
την επίλυση συγκρούσεων·

2. υπογραμμίζει ότι η πολυμερής 
προσέγγιση βρίσκεται στον πυρήνα των 
προσπαθειών της ΕΕ για την πρόληψη, τον 
περιορισμό και την επίλυση συγκρούσεων· 
επικροτεί την Ένωση για την 
αποφασιστική της στήριξη στη συμφωνία 
του Παρισιού, στις περιφερειακές 
ειρηνευτικές συμφωνίες και στον 
πυρηνικό αφοπλισμό· 

Or. en

Τροπολογία 86
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η πολυμερής 
προσέγγιση βρίσκεται στον πυρήνα των 
προσπαθειών της ΕΕ για την πρόληψη και 
την επίλυση συγκρούσεων·

2. υπογραμμίζει ότι η πολυμερής 
προσέγγιση βρίσκεται στον πυρήνα των 
προσπαθειών της ΕΕ για την πρόληψη και 
την επίλυση συγκρούσεων, ενώ αποτελεί 
παράλληλα βέλτιστο τρόπο διασφάλισης 
του διακρατικού πολιτικού διαλόγου, 
καθώς και της ειρήνης και μιας σταθερής 
παγκόσμιας τάξης·

Or. es

Τροπολογία 87
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η πολυμερής 
προσέγγιση βρίσκεται στον πυρήνα των 

2. υπογραμμίζει ότι η πολυμερής 
προσέγγιση βρίσκεται στον πυρήνα των 
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προσπαθειών της ΕΕ για την πρόληψη και 
την επίλυση συγκρούσεων·

προσπαθειών της ΕΕ για την πρόληψη και 
την επίλυση συγκρούσεων· τονίζει τη 
σημασία των σχέσεων με τις χώρες που 
συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις και τη 
δέσμευση με τις αναδυόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 88
Δημήτρης Παπαδάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η πολυμερής 
προσέγγιση βρίσκεται στον πυρήνα των 
προσπαθειών της ΕΕ για την πρόληψη και 
την επίλυση συγκρούσεων·

2. υπογραμμίζει ότι η πολυμερής 
προσέγγιση βρίσκεται στον πυρήνα των 
προσπαθειών της ΕΕ για την πρόληψη και 
την επίλυση συγκρούσεων βάσει των 
κανόνων και αρχών του διεθνούς δικαίου, 
τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την 
Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975 του 
ΟΑΣΕ·

Or. en

Τροπολογία 89
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η πολυμερής 
προσέγγιση βρίσκεται στον πυρήνα των 
προσπαθειών της ΕΕ για την πρόληψη και 
την επίλυση συγκρούσεων·

2. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή 
πολυμερής προσέγγιση πρέπει να 
βρίσκεται στον πυρήνα των προσπαθειών 
της ΕΕ για τη στήριξη των κρατών μελών 
με σκοπό την πρόληψη και την επίλυση 
συγκρούσεων·

Or. en
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Τροπολογία 90
Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η πολυμερής 
προσέγγιση βρίσκεται στον πυρήνα των 
προσπαθειών της ΕΕ για την πρόληψη και 
την επίλυση συγκρούσεων·

2. υπογραμμίζει ότι η πολυμερής 
προσέγγιση βρίσκεται στον πυρήνα των 
προσπαθειών της ΕΕ και των κρατών 
μελών για την πρόληψη και την επίλυση 
συγκρούσεων·

Or. en

Τροπολογία 91
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εκφράζει τη λύπη του για την 
προοδευτική αποχώρηση των ΗΠΑ από 
την πολυμερή παγκόσμια τάξη, και 
συγκεκριμένα την αποχώρησή τους από 
τη συμφωνία του Παρισιού, το κοινό 
ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ), το 
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών και την Unesco, 
καθώς και την απόφασή τους για 
αναστολή της χρηματοδότησης του 
Γραφείου Αρωγής και Έργων των ΗΕ για 
τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην 
Εγγύς Ανατολή (UNRWA)·

Or. fr

Τροπολογία 92
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί μια ισχυρότερη, ενωμένη, 
αποτελεσματική και πιο στρατηγική 
Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου δε ότι μόλις 
ξεκίνησε ένας νέος ευρωπαϊκός πολιτικός 
κύκλος και ότι η εξωτερική πολιτική και η 
πολιτική ασφάλειας της ΕΕ υπόκεινται σε 
αλλαγές·

3. ζητεί μια ισχυρότερη, ενωμένη, 
αποτελεσματική και πιο στρατηγική 
Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου δε ότι μόλις 
ξεκίνησε ένας νέος ευρωπαϊκός πολιτικός 
κύκλος και ότι η εξωτερική πολιτική και η 
πολιτική ασφάλειας της ΕΕ υπόκεινται σε 
αλλαγές· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η αλλαγή αυτή 
επικεντρώνεται σε στρατιωτικά 
ζητήματα· επιμένει ότι οι αναγκαίες 
αλλαγές στην εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφάλειας της ΕΕ πρέπει να 
προσανατολίζονται στην πρόληψη των 
κρίσεων, στη συνεργασία περιφερειακής 
συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, 
στην παγκόσμια δράση για το κλίμα και 
το περιβάλλον, στην ενίσχυση των 
πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, στην εξασφάλιση της 
υλοποίησης των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης του θεματολογίου 2030 του 
ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 93
Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί μια ισχυρότερη, ενωμένη, 
αποτελεσματική και πιο στρατηγική 
Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου δε ότι μόλις 
ξεκίνησε ένας νέος ευρωπαϊκός πολιτικός 
κύκλος και ότι η εξωτερική πολιτική και η 
πολιτική ασφάλειας της ΕΕ υπόκεινται σε 
αλλαγές·

3. ζητεί μια ισχυρότερη, ενωμένη, 
αποτελεσματική και πιο στρατηγική 
Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου δε ότι μόλις 
ξεκίνησε ένας νέος ευρωπαϊκός πολιτικός 
κύκλος και ότι η εξωτερική πολιτική και η 
πολιτική ασφάλειας της ΕΕ υπόκεινται σε 
αλλαγές, ζητεί την εντατικοποίηση των 
προσπαθειών για την προστασία των 
συμφερόντων και αξιών της ΕΕ, 
ενεργώντας ως αξιόπιστος διεθνής 
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εταίρος·

Or. en

Τροπολογία 94
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί μια ισχυρότερη, ενωμένη, 
αποτελεσματική και πιο στρατηγική 
Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου δε ότι μόλις 
ξεκίνησε ένας νέος ευρωπαϊκός πολιτικός 
κύκλος και ότι η εξωτερική πολιτική και η 
πολιτική ασφάλειας της ΕΕ υπόκεινται σε 
αλλαγές·

3. ζητεί μια ισχυρότερη, ενωμένη, 
αποτελεσματική, προορατική και πιο 
στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου 
δε ότι μόλις ξεκίνησε ένας νέος 
ευρωπαϊκός πολιτικός κύκλος και ότι η 
εξωτερική πολιτική και η πολιτική 
ασφάλειας της ΕΕ υπόκεινται σε αλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 95
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί μια ισχυρότερη, ενωμένη, 
αποτελεσματική και πιο στρατηγική 
Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου δε ότι 
μόλις ξεκίνησε ένας νέος ευρωπαϊκός 
πολιτικός κύκλος και ότι η εξωτερική 
πολιτική και η πολιτική ασφάλειας της ΕΕ 
υπόκεινται σε αλλαγές·

3. ζητεί μια ισχυρότερη, ενωμένη, 
αποτελεσματική και πιο στρατηγική 
ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
υποστηρίζει τα κράτη μέλη, δεδομένου δε 
ότι μόλις ξεκίνησε ένας νέος ευρωπαϊκός 
πολιτικός κύκλος και ότι η εξωτερική 
πολιτική και η πολιτική ασφάλειας της ΕΕ 
υπόκεινται σε αλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 96
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί μια ισχυρότερη, ενωμένη, 
αποτελεσματική και πιο στρατηγική 
Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου δε ότι 
μόλις ξεκίνησε ένας νέος ευρωπαϊκός 
πολιτικός κύκλος και ότι η εξωτερική 
πολιτική και η πολιτική ασφάλειας της 
ΕΕ υπόκεινται σε αλλαγές·

3. επιθυμεί να καθιερωθεί μεταξύ 
των ευρωπαϊκών χωρών μια  
αποτελεσματική συνεργασία, η οποία θα 
βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ 
κυρίαρχων εθνών, με σκοπό την 
κατάρτιση ενός σχεδίου πολιτικής 
ανεξαρτησίας της Ευρώπης·

Or. fr

Τροπολογία 97
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. πιστεύει ότι είναι σημαντικό να 
ενισχυθούν οι εξουσίες της ΕΕ όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα και την 
επιβολή της νομοθεσίας σε διεθνές 
επίπεδο και ζητεί από τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ να επικεντρώνονται στον πολίτη 
και να ενεργούν προς το συμφέρον του· να 
διαδίδουν τους στόχους πολιτικής, να 
δίνουν προτεραιότητα και να στοχεύουν, 
να συνεργάζονται με τους μέσους πολίτες, 
να επικεντρώνονται στους ανθρώπους και 
όχι στις διαδικασίες, να προσφέρουν απτά 
αποτελέσματα και να μην ενθαρρύνουν τη 
γραφειοκρατία·

Or. en

Τροπολογία 98
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. καλεί την ΕΕ να βελτιώσει τον 
διάλογο με κυβερνητικούς και μη 
κυβερνητικούς παράγοντες τρίτων χωρών 
κατά την εκπόνηση προτάσεων πολιτικής 
με διεθνή διάσταση προκειμένου η ΕΕ να 
είναι σε θέση να εκφράζεται με μία φωνή·

Or. en

Τροπολογία 99
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να ισχυροποιηθεί η 
ανθεκτικότητα και η ανεξαρτησία της ΕΕ 
με την ενίσχυση μιας ΚΕΠΠΑ που θα 
προάγει την ειρήνη, την ασφάλεια, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες στην Ευρώπη και 
σε ολόκληρο τον κόσμο·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 100
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να ισχυροποιηθεί η ανθεκτικότητα 
και η ανεξαρτησία της ΕΕ με την ενίσχυση 
μιας ΚΕΠΠΑ που θα προάγει την ειρήνη, 

4. επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να ισχυροποιηθεί η ανθεκτικότητα 
και η ανεξαρτησία της ΕΕ με την ενίσχυση 
μιας ΚΕΠΠΑ που θα προάγει την ειρήνη, 
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την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην 
Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο·

την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην 
Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο· 
πιστεύει ότι αυτή η ενισχυμένη ΚΕΠΠΑ 
θα πρέπει να περιλαμβάνει την 
παραδοσιακή ήπια δύναμη, αλλά και 
ισχυρές ευρωπαϊκές αμυντικές 
δυνατότητες, αποτελεσματική πολιτική 
κυρώσεων και διασυνοριακή 
αντιτρομοκρατική συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία 101
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να ισχυροποιηθεί η ανθεκτικότητα 
και η ανεξαρτησία της ΕΕ με την ενίσχυση 
μιας ΚΕΠΠΑ που θα προάγει την ειρήνη, 
την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην 
Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο·

4. επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να ισχυροποιηθεί η ανθεκτικότητα 
και η ανεξαρτησία της ΕΕ με την ενίσχυση 
μιας ΚΕΠΠΑ που θα προάγει την ειρήνη, 
την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην 
Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο· ζητεί 
τη θέσπιση μηχανισμού κυρώσεων της 
ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του 
λεγόμενου «καταλόγου Magnitsky», που 
θα επιτρέπει στοχευμένες κυρώσεις κατά 
ατόμων τα οποία συνεργούν σε σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 102
Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να ισχυροποιηθεί η ανθεκτικότητα 
και η ανεξαρτησία της ΕΕ με την ενίσχυση 
μιας ΚΕΠΠΑ που θα προάγει την ειρήνη, 
την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην 
Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο·

4. επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να ισχυροποιηθεί η ανθεκτικότητα 
και η ανεξαρτησία της ΕΕ με την ενίσχυση 
μιας ΚΕΠΠΑ που θα προάγει την ειρήνη, 
την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην 
Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο· 
τονίζει ότι η αξιοπιστία της ΕΕ στον 
κόσμο εξαρτάται από την προστασία και 
την τήρηση αυτών των αρχών από όλα τα 
κράτη μέλη της·

Or. en

Τροπολογία 103
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να ισχυροποιηθεί η ανθεκτικότητα 
και η ανεξαρτησία της ΕΕ με την ενίσχυση 
μιας ΚΕΠΠΑ που θα προάγει την ειρήνη, 
την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην 
Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο·

4. επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να ισχυροποιηθεί η ανθεκτικότητα 
και η ανεξαρτησία της ΕΕ με την ενίσχυση 
μιας ΚΕΠΠΑ που θα είναι προσηλωμένη 
στην ειρήνη, την περιφερειακή και διεθνή 
ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
κοινωνική δικαιοσύνη και τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο 
τον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 104
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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4. επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να ισχυροποιηθεί η ανθεκτικότητα 
και η ανεξαρτησία της ΕΕ με την ενίσχυση 
μιας ΚΕΠΠΑ που θα προάγει την ειρήνη, 
την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην 
Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο·

4. επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να ισχυροποιηθεί η ανθεκτικότητα 
και η ανεξαρτησία της ΕΕ με την ενίσχυση 
μιας ΚΕΠΠΑ που θα προάγει την ειρήνη, 
την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην 
Ευρώπη, στις γειτονικές της χώρες και σε 
ολόκληρο τον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 105
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να ισχυροποιηθεί η ανθεκτικότητα 
και η ανεξαρτησία της ΕΕ με την ενίσχυση 
μιας ΚΕΠΠΑ που θα προάγει την ειρήνη, 
την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην 
Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο·

4. επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να ισχυροποιηθεί η ανθεκτικότητα 
και η ανεξαρτησία της ΕΕ με την ενίσχυση 
μιας ΚΕΠΠΑ που θα προάγει την ειρήνη, 
την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος 
δικαίου στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον 
κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 106
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να ισχυροποιηθεί η ανθεκτικότητα 
και η ανεξαρτησία της ΕΕ με την 
ενίσχυση μιας ΚΕΠΠΑ που θα προάγει 
την ειρήνη, την ασφάλεια, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο 

4. επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να ισχυροποιηθεί η ανθεκτικότητα 
των κρατών μελών της ΕΕ, 
διασφαλίζοντας ότι η ΚΕΠΠΑ θέτει την 
ασφάλεια και την ευημερία των 
ευρωπαίων πολιτών και των εθνών σε 
πρώτη προτεραιότητα υποστηρίζοντας τη 
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τον κόσμο· διατήρηση της ειρήνης, του κράτους 
δικαίου, της ασφάλειας, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων ελευθεριών στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 107
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Phil Bennion

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. πιστεύει ότι η στρατηγική 
αναθεώρηση της «παγκόσμιας 
στρατηγικής της ΕΕ» θα ήταν επίκαιρη 
και αναγκαία, υπό το πρίσμα ορισμένων 
από τις βαθιές γεωπολιτικές αλλαγές που 
σημειώθηκαν μετά την έγκρισή της 
(πολιτικές αποκλίσεις σε όλο τον 
Ατλαντικό άξονα, εμφάνιση νέων, 
ισχυρότερων δυνάμεων όπως η Κίνα, 
επιδείνωση της κλιματικής έκτακτης 
ανάγκης, κ.λπ.), οι οποίες έχουν όλες 
σοβαρές επιπτώσεις στους στόχους της 
εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και 
στη συνολική πολιτική ασφαλείας· ως εκ 
τούτου, ζητεί την ΥΕ/ΑΠ να ξεκινήσει μια 
διαδικασία ολοκληρωμένων 
διαβουλεύσεων χωρίς αποκλεισμούς, 
ξεκινώντας από τα κράτη μέλη και τους 
κορυφαίους εμπειρογνώμονες στον τομέα 
της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ εκτός 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αλλά και 
με τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 108
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής 
να μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της 
ΕΕ σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 109
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να 
μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ 
σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»·

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ» που αποσκοπεί στην προώθηση 
μιας πιο ικανής και ανεξάρτητης ΕΕ σε 
μια περίοδο αυξανόμενου γεωπολιτικού 
ανταγωνισμού· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να 
μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ 
σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»· μια 
γεωπολιτική Επιτροπή επιδιώκει να 
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διαφυλάξει τα συμφέροντά της με πλήρη 
σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο και τις 
αξίες της· η ΕΕ ασκεί όλες τις εξουσίες με 
πνεύμα συνεργασίας και διαφάνειας, 
διατηρώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα να 
τις αναστέλλει όταν πρέπει·

Or. en

Τροπολογία 110
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Phil Bennion, Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να 
μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ 
σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»·

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να 
μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ 
σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»· 
υπογραμμίζει ότι μια «γεωπολιτική 
Επιτροπή» αναμένεται να υιοθετήσει μια 
προληπτική και όχι αντιδραστική 
προσέγγιση στις παγκόσμιες υποθέσεις· 
πιστεύει, εν προκειμένω, ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
καταβάλει προσπάθειες για να καταστεί 
πιο ισχυρός παράγοντας, με την 
επιφύλαξη της θέσης της ως 
κανονιστικής δύναμης·

Or. en
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Τροπολογία 111
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να 
μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ 
σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»·

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει υπεύθυνο και απτό 
ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο και να 
ξεδιπλώσει τις πολιτικές της δυνατότητες 
ώστε να σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να 
μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ 
σε μια γεωπολιτική Επιτροπή η οποία θα 
ασχολείται συστηματικά με θέματα 
εξωτερικής δράσης· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη δέσμευση της 
μελλοντικής ΥΕ/ΑΠ να συντονίσει τις 
εξωτερικές διαστάσεις της δράσης της 
Επιτροπής και να διασφαλίσει την 
καλύτερη σύνδεση μεταξύ των 
εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών των 
πολιτικών μας·

Or. en

Τροπολογία 112
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
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σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να 
μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ 
σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»·

σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να 
μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ 
σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»· 
επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στην 
παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ ως 
αποφασιστικό βήμα προόδου από την ad-
hoc διαχείριση κρίσεων σε μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση έναντι της 
εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 113
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να 
μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ 
σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»·

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να καταστεί ένας αξιόπιστος και 
αποτελεσματικός παράγοντας σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια δύναμη 
που έχει σημαντικό αντίκτυπο, 
προασπίζοντας και προωθώντας 
παράλληλα τους στόχους του άρθρου 21 
ΣΕΕ, τις καθολικές αρχές και τους 
κανόνες, τις κοινές της αξίες και τα 
συμφέροντά της στον κόσμο· δηλώνει εκ 
νέου ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 
«πολιτική και επιχειρησιακή αυτονομία 
της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να 
μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ 
σε μια Επιτροπή η οποία επικεντρώνεται 
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στην οικοδόμηση ενός αξιόπιστου 
εξωτερικού παράγοντα·

Or. en

Τροπολογία 114
Idoia Villanueva Ruiz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να 
μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ 
σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»·

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι, για να το κάνει αυτό, 
πρέπει να οικοδομήσει μια νέα 
στρατηγική που θα ξεπερνά τα οράματα 
του Ατλαντισμού για το κοινό μας 
συμφέρον και τους συμμάχους μας, είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί η «στρατηγική 
αυτονομία της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως 
την απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής 
να μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της 
ΕΕ σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»·

Or. en

Τροπολογία 115
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
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πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να 
μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ 
σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»·

πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ», όπως αναγνωρίστηκε τον Ιούνιο 
του 2016 από τους 28 αρχηγούς κρατών 
και κυβερνήσεων στο πλαίσιο της 
συνολικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να 
μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ 
σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»·

Or. fr

Τροπολογία 116
Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να 
μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ 
σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»·

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ», όπως υπογραμμίζεται στην 
παγκόσμια στρατηγική της Ένωσης· 
υποστηρίζει πλήρως την απόφαση της 
Προέδρου της Επιτροπής να μετατρέψει το 
εκτελεστικό όργανο της ΕΕ σε μια 
«γεωπολιτική Επιτροπή»·

Or. en
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Τροπολογία 117
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής 
να μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της 
ΕΕ σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»·

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ»·

Or. es

Τροπολογία 118
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να 
μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ 
σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»·

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο, 
συμβάλλοντας στην επίλυση των 
συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και 
στη διαμόρφωση της παγκόσμιας 
διακυβέρνησης· δηλώνει εκ νέου ότι είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί η «στρατηγική 
αυτονομία της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως 
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την απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής 
να μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της 
ΕΕ σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»·

Or. en

Τροπολογία 119
Pierfrancesco Majorino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να 
μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ 
σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»·

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες με βάση την ειρήνη και την 
προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και τα συμφέροντά της στον 
κόσμο· δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο 
να εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να 
μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ 
σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»·

Or. it

Τροπολογία 120
Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σε πλήρη συνεργασία με τα κράτη μέλη, 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
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σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να 
μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ 
σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»·

πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να 
μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ 
σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»·

Or. en

Τροπολογία 121
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να 
μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ 
σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»·

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει σημαντικότερο ρόλο 
στη διεθνή σφαίρα και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να ενεργεί 
προασπίζοντας και προωθώντας 
παράλληλα τις κοινές της αξίες και τα 
συμφέροντά της στον κόσμο· σημειώνει 
την απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής 
να μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της 
ΕΕ σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή», 
υπογραμμίζοντας ωστόσο τον ηγετικό 
ρόλο του Συμβουλίου και των κρατών 
μελών στον καθορισμό της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 122
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να 
μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ 
σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»·

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει έναν περισσότερο 
προορατικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο 
και να ξεδιπλώσει τις πολιτικές της 
δυνατότητες ώστε να σκέφτεται και να 
ενεργεί σαν μια γεωπολιτική δύναμη, 
προασπίζοντας και προωθώντας 
παράλληλα τις κοινές της αξίες και τα 
συμφέροντά της στον κόσμο· δηλώνει εκ 
νέου ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η 
«στρατηγική αυτονομία της ΕΕ»· 
υποστηρίζει πλήρως την απόφαση της 
Προέδρου της Επιτροπής να μετατρέψει το 
εκτελεστικό όργανο της ΕΕ σε μια 
«γεωπολιτική Επιτροπή»·

Or. en

Τροπολογία 123
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσει τις 
πολιτικές της δυνατότητες ώστε να 
σκέφτεται και να ενεργεί σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές της 
αξίες και τα συμφέροντά της στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
της ΕΕ»· υποστηρίζει πλήρως την 
απόφαση της Προέδρου της Επιτροπής να 
μετατρέψει το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ 
σε μια «γεωπολιτική Επιτροπή»·

5. πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες 
πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και να ξεδιπλώσουν τις 
πολιτικές τους δυνατότητες ώστε να 
σκέφτονται και να ενεργούν σαν μια 
γεωπολιτική δύναμη, προασπίζοντας και 
προωθώντας παράλληλα τις κοινές τους 
αξίες και τα συμφέροντά τους στον κόσμο· 
δηλώνει εκ νέου ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί η «στρατηγική αυτονομία 
των ευρωπαϊκών χωρών»· εκφράζει την 
αντίθεσή του στην απόφαση της Προέδρου 
της Επιτροπής να μετατρέψει το 
εκτελεστικό όργανο της ΕΕ σε μια 
«γεωπολιτική Επιτροπή»·

Or. fr
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Τροπολογία 124
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επαναλαμβάνει ότι, εκτός από τη 
συνολική ΚΕΠΠΑ, οι στόχοι της 
ευρωπαϊκής πολιτικής όσον αφορά τις 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι να 
τις κατευθύνουν προς την προσχώρηση· 
τονίζει ότι αυτή η διαδικασία διεύρυνσης 
βασίζεται σε αξιοκρατικά κριτήρια και 
εξαρτάται από τον σεβασμό των 
κριτηρίων της Κοπεγχάγης και τα 
επιμέρους επιτεύγματά τους ώστε να 
εκπληρωθούν τα επιβαλλόμενα κριτήρια·

Or. en

Τροπολογία 125
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εκτιμά εν προκειμένω ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να αξιοποιήσει περαιτέρω τα μέσα 
εμπορίου και ανάπτυξης, όπως οι 
διμερείς συμφωνίες και οι συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών που έχουν 
συναφθεί με τρίτες χώρες, θέτοντας ως 
προϋπόθεση για την κύρωση μιας 
συμφωνίας την τήρηση της συμφωνίας 
του Παρισιού και των θεμελιωδών 
ευρωπαϊκών αξιών·

Or. fr

Τροπολογία 126
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Javier Nart, Phil Bennion, Ilhan Kyuchyuk, Martin Horwood, Klemen Grošelj, Hilde 
Vautmans, Christophe Grudler, Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι η ΕΕ, για να 
διατηρήσει την εξωτερική της αξιοπιστία, 
θα πρέπει να θέσει τον σεβασμό των 
ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
στον πυρήνα των συμφωνιών της ΕΕ με 
τρίτες χώρες, εφαρμόζοντάς τις υπό 
όρους όταν είναι απαραίτητο·

Or. en

Τροπολογία 127
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά 
ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις 
κρίσεις και ότι θα πρέπει να δίνει 
μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη των 
συγκρούσεων σε πρώιμο στάδιο·

6. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά 
ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις 
κρίσεις και ότι θα πρέπει να δίνει 
μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη των 
συγκρούσεων σε πρώιμο στάδιο· 
υπενθυμίζει την ανάγκη να αυξηθούν 
σημαντικά οι πόροι του προϋπολογισμού 
της ΕΕ για το επόμενο ΠΔΠ και να 
διπλασιαστούν τουλάχιστον τα κονδύλια 
για την πρόληψη των συγκρούσεων, την 
οικοδόμηση της ειρήνης και τη 
διαμεσολάβηση·

Or. en

Τροπολογία 128
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά 
ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις 
κρίσεις και ότι θα πρέπει να δίνει 
μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη των 
συγκρούσεων σε πρώιμο στάδιο·

6. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά 
ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις 
κρίσεις και ότι θα πρέπει να δίνει 
μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη των 
συγκρούσεων σε πρώιμο στάδιο· 
υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο της ΕΕ 
στην προώθηση της δημοκρατίας στην 
ευρωπαϊκή γειτονία, ιδίως μέσω των 
προγραμμάτων στήριξης του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία·

Or. en

Τροπολογία 129
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά 
ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις 
κρίσεις και ότι θα πρέπει να δίνει 
μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη των 
συγκρούσεων σε πρώιμο στάδιο·

6. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά 
ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις 
κρίσεις, μεταξύ άλλων μέσω της 
ενίσχυσης των μη στρατιωτικών και 
στρατιωτικών αποστολών της Κοινής 
Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, και ότι 
θα πρέπει να δίνει μεγαλύτερη έμφαση 
στην πρόληψη των συγκρούσεων σε 
πρώιμο στάδιο·

Or. es

Τροπολογία 130
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά 
ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις 
κρίσεις και ότι θα πρέπει να δίνει 
μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη των 
συγκρούσεων σε πρώιμο στάδιο·

6. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά 
ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις 
κρίσεις· για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη 
των συγκρούσεων αντιμετωπίζοντας τα 
βαθύτερα αίτια των ασταθειών και 
δημιουργώντας μέσα για την 
αντιμετώπισή τους·

Or. en

Τροπολογία 131
Pierfrancesco Majorino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά 
ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις 
κρίσεις και ότι θα πρέπει να δίνει 
μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη των 
συγκρούσεων σε πρώιμο στάδιο·

6. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά 
ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις 
κρίσεις, αξιοποιώντας όλα τα 
διπλωματικά και οικονομικά εργαλεία 
που έχει στη διάθεσή της, και ότι θα 
πρέπει να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην 
πρόληψη των συγκρούσεων σε πρώιμο 
στάδιο·

Or. it

Τροπολογία 132
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 6. πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες 
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θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά 
ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις 
κρίσεις και ότι θα πρέπει να δίνει 
μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη των 
συγκρούσεων σε πρώιμο στάδιο·

θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρούν 
ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις 
κρίσεις και ότι θα πρέπει να δίνουν 
μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη των 
συγκρούσεων σε πρώιμο στάδιο·

Or. fr

Τροπολογία 133
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά 
ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις 
κρίσεις και ότι θα πρέπει να δίνει 
μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη των 
συγκρούσεων σε πρώιμο στάδιο·

6. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ 
θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να 
εξασφαλίσουν μηχανισμούς προκειμένου 
να αυξηθεί η ταχύτητα και η 
αποτελεσματικότητα κατά την παροχή 
στήριξης στα κράτη μέλη της ΕΕ σε 
περιπτώσεις κρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 134
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να στραφεί από μια προσέγγιση 
αντίδρασης σε μια προσέγγιση 
προορατικής δράσης και να ενώσει τις 
δυνάμεις της με ομοϊδεάτες εταίρους με 
στόχο την προάσπιση της παγκόσμιας 
έννομης τάξης που βασίζεται στο διεθνές 
δίκαιο· υπενθυμίζει ότι η ΚΕΠΠΑ της ΕΕ 
βασίζεται στις εταιρικές σχέσεις και την 
πολυμέρεια, οι οποίες ενώνουν τις 
σχετικές περιφερειακές και παγκόσμιες 

διαγράφεται
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δυνάμεις· υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη να διερευνηθούν νέες μορφές 
συμμαχιών και να βρεθούν καινοτόμοι 
μηχανισμοί συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 135
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να στραφεί από μια προσέγγιση 
αντίδρασης σε μια προσέγγιση 
προορατικής δράσης και να ενώσει τις 
δυνάμεις της με ομοϊδεάτες εταίρους με 
στόχο την προάσπιση της παγκόσμιας 
έννομης τάξης που βασίζεται στο διεθνές 
δίκαιο· υπενθυμίζει ότι η ΚΕΠΠΑ της ΕΕ 
βασίζεται στις εταιρικές σχέσεις και την 
πολυμέρεια, οι οποίες ενώνουν τις 
σχετικές περιφερειακές και παγκόσμιες 
δυνάμεις· υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη να διερευνηθούν νέες μορφές 
συμμαχιών και να βρεθούν καινοτόμοι 
μηχανισμοί συνεργασίας·

7. υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη να διερευνηθούν νέες μορφές 
συμμαχιών και να βρεθούν καινοτόμοι 
μηχανισμοί συνεργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 136
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να στραφεί από μια προσέγγιση 
αντίδρασης σε μια προσέγγιση 
προορατικής δράσης και να ενώσει τις 

7. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να στραφεί από μια προσέγγιση 
αντίδρασης σε μια προσέγγιση 
προορατικής δράσης και να ενώσει τις 
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δυνάμεις της με ομοϊδεάτες εταίρους με 
στόχο την προάσπιση της παγκόσμιας 
έννομης τάξης που βασίζεται στο διεθνές 
δίκαιο· υπενθυμίζει ότι η ΚΕΠΠΑ της ΕΕ 
βασίζεται στις εταιρικές σχέσεις και την 
πολυμέρεια, οι οποίες ενώνουν τις σχετικές 
περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
διερευνηθούν νέες μορφές συμμαχιών και 
να βρεθούν καινοτόμοι μηχανισμοί 
συνεργασίας·

δυνάμεις της με ομοϊδεάτες εταίρους με 
στόχο την προάσπιση της παγκόσμιας 
έννομης τάξης που βασίζεται στο διεθνές 
δίκαιο· υπενθυμίζει ότι η ΚΕΠΠΑ της ΕΕ 
βασίζεται στις εταιρικές σχέσεις και την 
πολυμέρεια, οι οποίες ενώνουν τις σχετικές 
περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις·

Or. en

Τροπολογία 137
Radosław Sikorski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να στραφεί από μια προσέγγιση 
αντίδρασης σε μια προσέγγιση 
προορατικής δράσης και να ενώσει τις 
δυνάμεις της με ομοϊδεάτες εταίρους με 
στόχο την προάσπιση της παγκόσμιας 
έννομης τάξης που βασίζεται στο διεθνές 
δίκαιο· υπενθυμίζει ότι η ΚΕΠΠΑ της ΕΕ 
βασίζεται στις εταιρικές σχέσεις και την 
πολυμέρεια, οι οποίες ενώνουν τις σχετικές 
περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
διερευνηθούν νέες μορφές συμμαχιών και 
να βρεθούν καινοτόμοι μηχανισμοί 
συνεργασίας·

7. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να στραφεί από μια προσέγγιση 
αντίδρασης σε μια προσέγγιση 
προορατικής δράσης και να ενώσει τις 
δυνάμεις της με ομοϊδεάτες εταίρους με 
στόχο την προάσπιση της παγκόσμιας 
έννομης τάξης που βασίζεται στο διεθνές 
δίκαιο· υπενθυμίζει ότι η ΚΕΠΠΑ της ΕΕ 
βασίζεται στις εταιρικές σχέσεις και την 
πολυμέρεια, οι οποίες ενώνουν τις σχετικές 
περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
διερευνηθούν νέες μορφές συμμαχικής 
συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
τεχνολογικών ροών, του εμπορίου και των 
επενδύσεων και να βρεθούν καινοτόμοι 
μηχανισμοί συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 138
Michal Šimečka
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να στραφεί από μια προσέγγιση 
αντίδρασης σε μια προσέγγιση 
προορατικής δράσης και να ενώσει τις 
δυνάμεις της με ομοϊδεάτες εταίρους με 
στόχο την προάσπιση της παγκόσμιας 
έννομης τάξης που βασίζεται στο διεθνές 
δίκαιο· υπενθυμίζει ότι η ΚΕΠΠΑ της ΕΕ 
βασίζεται στις εταιρικές σχέσεις και την 
πολυμέρεια, οι οποίες ενώνουν τις σχετικές 
περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
διερευνηθούν νέες μορφές συμμαχιών και 
να βρεθούν καινοτόμοι μηχανισμοί 
συνεργασίας·

7. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να στραφεί από μια προσέγγιση 
αντίδρασης σε μια προσέγγιση 
προορατικής δράσης και να ενώσει τις 
δυνάμεις της με ομοϊδεάτες εταίρους με 
στόχο την προάσπιση της παγκόσμιας 
έννομης τάξης που βασίζεται στο διεθνές 
δίκαιο· υπενθυμίζει ότι η ΚΕΠΠΑ της ΕΕ 
βασίζεται στις εταιρικές σχέσεις και την 
πολυμέρεια, οι οποίες ενώνουν τις σχετικές 
περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
διερευνηθούν νέες μορφές συμμαχιών και 
να βρεθούν καινοτόμοι μηχανισμοί 
συνεργασίας και ζητά να καταβληθούν 
κοινές προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση 
των πολυμερών οργανισμών ώστε να 
καταστούν κατάλληλοι για τον σκοπό 
τους·

Or. en

Τροπολογία 139
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να στραφεί από μια προσέγγιση 
αντίδρασης σε μια προσέγγιση 
προορατικής δράσης και να ενώσει τις 
δυνάμεις της με ομοϊδεάτες εταίρους με 
στόχο την προάσπιση της παγκόσμιας 
έννομης τάξης που βασίζεται στο διεθνές 
δίκαιο· υπενθυμίζει ότι η ΚΕΠΠΑ της ΕΕ 
βασίζεται στις εταιρικές σχέσεις και την 
πολυμέρεια, οι οποίες ενώνουν τις σχετικές 
περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις· 

7. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να στραφεί από μια προσέγγιση 
αντίδρασης σε μια προσέγγιση 
προορατικής δράσης και να ενώσει τις 
δυνάμεις της με ομοϊδεάτες εταίρους με 
στόχο την προάσπιση της παγκόσμιας 
έννομης τάξης που βασίζεται στο διεθνές 
και ανθρωπιστικό δίκαιο και στις 
πολυμερείς συνθήκες· υπενθυμίζει ότι η 
ΚΕΠΠΑ της ΕΕ βασίζεται στις εταιρικές 
σχέσεις και την πολυμέρεια, οι οποίες 
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υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
διερευνηθούν νέες μορφές συμμαχιών και 
να βρεθούν καινοτόμοι μηχανισμοί 
συνεργασίας·

ενώνουν τις σχετικές περιφερειακές και 
παγκόσμιες δυνάμεις· υπογραμμίζει την 
επείγουσα ανάγκη να διερευνηθούν νέες 
μορφές συμμαχιών και να βρεθούν 
καινοτόμοι και χωρίς αποκλεισμούς 
μηχανισμοί συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 140
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να στραφεί από μια προσέγγιση 
αντίδρασης σε μια προσέγγιση 
προορατικής δράσης και να ενώσει τις 
δυνάμεις της με ομοϊδεάτες εταίρους με 
στόχο την προάσπιση της παγκόσμιας 
έννομης τάξης που βασίζεται στο διεθνές 
δίκαιο· υπενθυμίζει ότι η ΚΕΠΠΑ της ΕΕ 
βασίζεται στις εταιρικές σχέσεις και την 
πολυμέρεια, οι οποίες ενώνουν τις σχετικές 
περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
διερευνηθούν νέες μορφές συμμαχιών και 
να βρεθούν καινοτόμοι μηχανισμοί 
συνεργασίας·

7. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να στραφεί από μια προσέγγιση 
αντίδρασης σε μια προσέγγιση 
προορατικής δράσης και να ενώσει τις 
δυνάμεις της με ομοϊδεάτες εταίρους με 
στόχο την προάσπιση της παγκόσμιας 
έννομης τάξης που βασίζεται στο διεθνές 
δίκαιο· υπενθυμίζει ότι η ΚΕΠΠΑ της ΕΕ 
βασίζεται στις εταιρικές σχέσεις και την 
πολυμέρεια, οι οποίες ενώνουν τις σχετικές 
περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
διερευνηθούν νέες μορφές συμμαχιών και 
να βρεθούν καινοτόμοι μηχανισμοί 
συνεργασίας, με την ανάπτυξη μιας 
έξυπνης πολυμέρειας·

Or. es

Τροπολογία 141
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 7. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
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πρέπει να στραφεί από μια προσέγγιση 
αντίδρασης σε μια προσέγγιση 
προορατικής δράσης και να ενώσει τις 
δυνάμεις της με ομοϊδεάτες εταίρους με 
στόχο την προάσπιση της παγκόσμιας 
έννομης τάξης που βασίζεται στο διεθνές 
δίκαιο· υπενθυμίζει ότι η ΚΕΠΠΑ της ΕΕ 
βασίζεται στις εταιρικές σχέσεις και την 
πολυμέρεια, οι οποίες ενώνουν τις σχετικές 
περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
διερευνηθούν νέες μορφές συμμαχιών και 
να βρεθούν καινοτόμοι μηχανισμοί 
συνεργασίας·

πρέπει να στραφεί από μια προσέγγιση 
αντίδρασης σε μια προσέγγιση 
προορατικής δράσης και να ενώσει τις 
δυνάμεις της με ομοϊδεάτες εταίρους, 
ιδιαίτερα με το ΝΑΤΟ, με στόχο την 
προάσπιση της παγκόσμιας έννομης τάξης 
που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο· 
υπενθυμίζει ότι η ΚΕΠΠΑ της ΕΕ 
βασίζεται στις εταιρικές σχέσεις και την 
πολυμέρεια, οι οποίες ενώνουν τις σχετικές 
περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
διερευνηθούν νέες μορφές συμμαχιών και 
να βρεθούν καινοτόμοι μηχανισμοί 
συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 142
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να στραφεί από μια προσέγγιση 
αντίδρασης σε μια προσέγγιση 
προορατικής δράσης και να ενώσει τις 
δυνάμεις της με ομοϊδεάτες εταίρους με 
στόχο την προάσπιση της παγκόσμιας 
έννομης τάξης που βασίζεται στο διεθνές 
δίκαιο· υπενθυμίζει ότι η ΚΕΠΠΑ της ΕΕ 
βασίζεται στις εταιρικές σχέσεις και την 
πολυμέρεια, οι οποίες ενώνουν τις σχετικές 
περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
διερευνηθούν νέες μορφές συμμαχιών και 
να βρεθούν καινοτόμοι μηχανισμοί 
συνεργασίας·

7. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να στραφεί από μια προσέγγιση 
αντίδρασης σε μια προσέγγιση 
προορατικής δράσης και να ενώσει τις 
δυνάμεις της με ομοϊδεάτες εταίρους με 
στόχο την προάσπιση της παγκόσμιας 
έννομης τάξης που βασίζεται στο διεθνές 
δίκαιο· υπενθυμίζει ότι η ΚΕΠΠΑ της ΕΕ 
βασίζεται στις εταιρικές σχέσεις και την 
πολυμέρεια, οι οποίες ενώνουν τις σχετικές 
περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
διερευνηθούν νέες και ευέλικτες μορφές 
συμμαχιών και να βρεθούν καινοτόμοι 
μηχανισμοί συνεργασίας·

Or. es

Τροπολογία 143
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Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει την επείγουσα 
ανάγκη να διερευνηθούν νέες μορφές 
στρατηγικών συμμαχιών και να βρεθούν 
καινοτόμοι μηχανισμοί συνεργασίας 
ξεκινώντας από τους σημερινούς 
παραδοσιακούς εταίρους, επιστρέφοντας 
στη συνέχεια στους προηγούμενους 
συμμάχους και εξετάζοντας στη συνέχεια 
τους μελλοντικούς στρατηγικούς 
εταίρους· σημειώνει ότι οι σχέσεις με τις 
ΗΠΑ είναι αναντικατάστατες και ότι η 
κοινή δράση θα μπορούσε να αποτελέσει 
μια εξαιρετική δύναμη για το κοινό καλό 
του κόσμου· ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αναπτύξει περαιτέρω στρατηγικές 
σχέσεις με όλες εκείνες τις χώρες που 
συμμερίζονται τις αξίες της ΕΕ και είναι 
διατεθειμένες να ενεργήσουν για την 
υποστήριξή τους και σέβονται κοινές 
αξίες·

Or. en

Τροπολογία 144
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να ενισχύσουν την ενότητα, την 
αποτροπή των συγκρούσεων και την 
ανθεκτικότητά τους έναντι 
δευτερευουσών κυρώσεων από τρίτες 
χώρες και να προετοιμαστούν να λάβουν 
αντίμετρα εναντίον οποιασδήποτε χώρας 
που βλάπτει τα νόμιμα συμφέροντα της 
Ευρώπης με δευτερεύουσες κυρώσεις·
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Or. en

Τροπολογία 145
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. υπογραμμίζει τη σημασία του 
προσδιορισμού αποτελεσματικών και 
αποδοτικών επιλογών για την επίτευξη 
των στόχων της ΚΕΠΠΑ· υπό αυτήν την 
έννοια, η ΕΕ πρέπει να καθορίσει με 
προσοχή το βασικό πρόβλημα, την πηγή 
και την κλίμακά του και να εξηγήσει γιατί 
πρέπει να παρέμβει η ΕΕ· υπογραμμίζει 
ότι οι επεμβάσεις της ΕΕ θα πρέπει να 
δικαιολογούν μια πολύτιμη αλλαγή, να 
εξηγούν τα σωστά κίνητρα και να 
προβλέπουν τις ακούσιες συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 146
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προωθεί μια εξωτερική πολιτική 
της ΕΕ που θα ενώνει τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και όλα τα υπουργεία εξωτερικών 
πίσω από μια κοινή και ισχυρή εξωτερική 
πολιτική σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει την 
ανάγκη δημιουργίας ειδικών συμμαχιών 
για την ενίσχυση της συνοχής και της 
δημοκρατικής νομιμοποίησης της ΕΕ·

8. προωθεί μια εξωτερική πολιτική 
της ΕΕ που θα ενώνει τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και όλα τα υπουργεία εξωτερικών 
πίσω από μια κοινή και ισχυρή εξωτερική 
πολιτική σε επίπεδο ΕΕ, στο πλαίσιο της 
οποίας υποστηρίζεται δυναμικά ο καίριος 
ρόλος του Ύπατου 
Εκπρόσωπου/Αντιπροέδρου για την κοινή 
εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας· τονίζει την ανάγκη 
δημιουργίας ειδικών συμμαχιών για την 
ενίσχυση της συνοχής και της 
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δημοκρατικής νομιμοποίησης της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 147
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προωθεί μια εξωτερική πολιτική 
της ΕΕ που θα ενώνει τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και όλα τα υπουργεία εξωτερικών 
πίσω από μια κοινή και ισχυρή εξωτερική 
πολιτική σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει την 
ανάγκη δημιουργίας ειδικών συμμαχιών 
για την ενίσχυση της συνοχής και της 
δημοκρατικής νομιμοποίησης της ΕΕ·

8. προωθεί μια εξωτερική πολιτική 
της ΕΕ που θα ενώνει τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και όλα τα υπουργεία εξωτερικών 
πίσω από μια κοινή και ισχυρή εξωτερική 
πολιτική σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει την 
ανάγκη να αποκατασταθούν οι μορφές 
στενότερης συνεργασίας μεταξύ του 
ΑΠ/ΥΕ και των υπουργών εξωτερικών, 
αναθέτοντας στους τελευταίους να 
ενεργούν εξ ονόματος της ΕΕ για την 
ενίσχυση της συνοχής και της 
δημοκρατικής νομιμοποίησης της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 148
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Christophe Grudler, Javier Nart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προωθεί μια εξωτερική πολιτική 
της ΕΕ που θα ενώνει τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και όλα τα υπουργεία εξωτερικών 
πίσω από μια κοινή και ισχυρή εξωτερική 
πολιτική σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει την 
ανάγκη δημιουργίας ειδικών συμμαχιών 
για την ενίσχυση της συνοχής και της 
δημοκρατικής νομιμοποίησης της ΕΕ·

8. προωθεί μια εξωτερική πολιτική 
της ΕΕ που θα ενώνει τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και όλα τα υπουργεία εξωτερικών 
πίσω από μια κοινή και ισχυρή εξωτερική 
πολιτική σε επίπεδο ΕΕ· ενθαρρύνει τη 
δημιουργία ειδικών συμμαχιών μεταξύ 
κρατών μελών που συμμετέχουν στην 
ενίσχυση της ευελιξίας και ικανότητας 
αντίδρασης της εξωτερικής δράσης της 
ΕΕ, με παράλληλη μείωση της πίεσης την 
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οποία δημιουργεί η ανάγκη συναίνεσης 
μεταξύ των κρατών μελών·

Or. fr

Τροπολογία 149
Vladimír Bilčík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προωθεί μια εξωτερική πολιτική 
της ΕΕ που θα ενώνει τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και όλα τα υπουργεία εξωτερικών 
πίσω από μια κοινή και ισχυρή εξωτερική 
πολιτική σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει την 
ανάγκη δημιουργίας ειδικών συμμαχιών 
για την ενίσχυση της συνοχής και της 
δημοκρατικής νομιμοποίησης της ΕΕ·

8. προωθεί μια εξωτερική πολιτική 
της ΕΕ που θα ενώνει τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και όλα τα υπουργεία εξωτερικών 
πίσω από μια κοινή και ισχυρή εξωτερική 
πολιτική σε επίπεδο ΕΕ, παρέχοντας έτσι 
μεγαλύτερη αξιοπιστία στην ΕΕ· τονίζει 
την ανάγκη δημιουργίας ειδικών 
συμμαχιών για την ενίσχυση της συνοχής 
και της δημοκρατικής νομιμοποίησης της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 150
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προωθεί μια εξωτερική πολιτική 
της ΕΕ που θα ενώνει τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και όλα τα υπουργεία εξωτερικών 
πίσω από μια κοινή και ισχυρή εξωτερική 
πολιτική σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει την 
ανάγκη δημιουργίας ειδικών συμμαχιών 
για την ενίσχυση της συνοχής και της 
δημοκρατικής νομιμοποίησης της ΕΕ·

8. προωθεί μια εξωτερική πολιτική 
της ΕΕ που ενώνει τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και τα κράτη μέλη πίσω από μια κοινή 
και ισχυρή εξωτερική πολιτική σε επίπεδο 
ΕΕ· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας 
ειδικών συμμαχιών για την ενίσχυση της 
συνοχής και της δημοκρατικής 
νομιμοποίησης της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 151
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προωθεί μια εξωτερική πολιτική 
της ΕΕ που θα ενώνει τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και όλα τα υπουργεία εξωτερικών 
πίσω από μια κοινή και ισχυρή εξωτερική 
πολιτική σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει την 
ανάγκη δημιουργίας ειδικών συμμαχιών 
για την ενίσχυση της συνοχής και της 
δημοκρατικής νομιμοποίησης της ΕΕ·

8. προωθεί μια εξωτερική πολιτική 
της ΕΕ που θα ενώνει τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και όλα τα υπουργεία εξωτερικών 
πίσω από μια κοινή και ισχυρή εξωτερική 
πολιτική σε επίπεδο ΕΕ, που θα πρέπει να 
βασίζεται στη συναίνεση μεταξύ των 
κρατών μελών· τονίζει την ανάγκη 
δημιουργίας ειδικών συμμαχιών, όπου 
είναι απαραίτητο, για την ενίσχυση της 
συνοχής και της δημοκρατικής 
νομιμοποίησης της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 152
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προωθεί μια εξωτερική πολιτική 
της ΕΕ που θα ενώνει τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και όλα τα υπουργεία εξωτερικών 
πίσω από μια κοινή και ισχυρή εξωτερική 
πολιτική σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει την 
ανάγκη δημιουργίας ειδικών συμμαχιών 
για την ενίσχυση της συνοχής και της 
δημοκρατικής νομιμοποίησης της ΕΕ·

8. προωθεί μια εξωτερική πολιτική 
των ευρωπαϊκών χωρών που θα ενώνει τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλα τα 
υπουργεία εξωτερικών πίσω από μια κοινή 
και ισχυρή εξωτερική πολιτική σε επίπεδο 
Ευρώπης· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας 
ειδικών συμμαχιών για την ενίσχυση της 
συνοχής και της δημοκρατικής 
νομιμοποίησης της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 153
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Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. προωθεί μια εξωτερική πολιτική 
της ΕΕ που θα ενώνει τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και όλα τα υπουργεία εξωτερικών 
πίσω από μια κοινή και ισχυρή εξωτερική 
πολιτική σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει την 
ανάγκη δημιουργίας ειδικών συμμαχιών 
για την ενίσχυση της συνοχής και της 
δημοκρατικής νομιμοποίησης της ΕΕ·

8. προωθεί μια εξωτερική πολιτική 
και νοοτροπία της ΕΕ, που θα ενώνει τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλα τα 
υπουργεία εξωτερικών πίσω από μια κοινή 
και ισχυρή εξωτερική πολιτική σε επίπεδο 
ΕΕ· καλεί την ΕΕ να μην είναι μόνο 
παγκόσμιος πληρωτής, αλλά και 
παγκόσμιος παράγοντας·

Or. en

Τροπολογία 154
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. ζητεί μεγαλύτερη αλληλεγγύη και 
ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ της ΕΕ 
και των κρατών μελών· υπενθυμίζει την 
ανάγκη συνοχής των εξωτερικών 
πολιτικών της ΕΕ, τόσο μεταξύ τους όσο 
και με τις άλλες πολιτικές που 
χαρακτηρίζονται από εξωτερική 
διάσταση, καθώς και ότι πρέπει να 
συντονίζονται με διεθνείς εταίρους· 
πιστεύει ότι η καλή συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών έχει ουσιαστική 
σημασία για τη διαφύλαξη της 
δημοκρατίας, των κοινών αξιών μας, της 
ελευθερίας μας και των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών μας προτύπων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη επέκτασης της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, 
των χωρών εταίρων και των διεθνών 
οργανισμών·

Or. en
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Τροπολογία 155
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επαναλαμβάνει τη σημασία του 
άρθρου 24 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, 
υπογραμμίζοντας ότι τα κράτη μέλη 
υποστηρίζουν ανεπιφύλακτα την 
εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας της Ένωσης με πνεύμα πίστης 
και αμοιβαίας αλληλεγγύης και απέχουν 
από κάθε ενέργεια αντίθετη προς το 
συμφέρον της Ένωσης· όπως 
προβλέπεται από τη Συνθήκη, το 
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 
ΕΕ είναι το φόρουμ στο οποίο οι υπουργοί 
των κρατών μελών παρουσιάζουν τις 
απόψεις τους και καταλήγουν σε μια 
συμφωνημένη πολιτική· όταν η πολιτική 
θα συμφωνηθεί με ομοφωνία, τα κράτη 
μέλη θα υποστηρίξουν τον ΑΠ/ΥΕ στην 
εκτέλεσή της, χωρίς να ενεργούν 
παράλληλα·

Or. en

Τροπολογία 156
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει 
αποτελεσματικότερα τα υφιστάμενα μέσα 
της και να ενεργήσει με πιο ενοποιημένο 
και συνεκτικό τρόπο προκειμένου να 
βελτιώσει τις διαδικασίες της για τη λήψη 
των αποφάσεων·

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 157
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Javier 
Nart, Phil Bennion, Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει 
αποτελεσματικότερα τα υφιστάμενα μέσα 
της και να ενεργήσει με πιο ενοποιημένο 
και συνεκτικό τρόπο προκειμένου να 
βελτιώσει τις διαδικασίες της για τη λήψη 
των αποφάσεων·

9. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει 
αποτελεσματικότερα τα υφιστάμενα μέσα 
της και να ενεργήσει με πιο ενοποιημένο 
και συνεκτικό τρόπο προκειμένου να 
βελτιώσει τις διαδικασίες της για τη λήψη 
των αποφάσεων· σημειώνει την πρόταση 
της Επιτροπής να συνδυαστούν τα 
περισσότερα από τα υφιστάμενα μέσα 
εξωτερικής δράσης σε ένα ενιαίο μέσο, 
τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ)· 
επαναλαμβάνει ότι η συγκέντρωση των 
μέσων εξωτερικής δράσης σε ένα ενιαίο 
ταμείο μπορεί να οδηγήσει σε συνέργειες, 
αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και την 
εκταμίευση κονδυλίων, αλλά δεν θα 
πρέπει να εκτρέψει τη χρηματοδότηση 
της Ένωσης από τους μακροχρόνιους και 
γενικούς στόχους εξωτερικής πολιτικής 
της εξάλειψης της φτώχειας, της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 158
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει 
αποτελεσματικότερα τα υφιστάμενα μέσα 
της και να ενεργήσει με πιο ενοποιημένο 
και συνεκτικό τρόπο προκειμένου να 
βελτιώσει τις διαδικασίες της για τη λήψη 
των αποφάσεων·

9. υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές και 
τα μέσα της ΕΕ θα πρέπει να συνάδουν με 
τους στόχους της ΚΕΠΠΑ της ΕΕ· υπό 
αυτήν την έννοια, η ΕΕ πρέπει να 
επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο 
αυτές οι πολιτικές και τα μέσα θα 
βελτιώσουν την τρέχουσα έκβαση της 
ΚΕΠΠΑ και να βρει νέους τρόπους για τη 
βελτίωση της λήψης αποφάσεων και την 
ενθάρρυνση της καινοτομίας στο σύνολο 
της δράσης της ΕΕ και να ενθαρρύνει την 
αποτελεσματική παρακολούθηση της 
εφαρμογής της πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 159
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει 
αποτελεσματικότερα τα υφιστάμενα μέσα 
της και να ενεργήσει με πιο ενοποιημένο 
και συνεκτικό τρόπο προκειμένου να 
βελτιώσει τις διαδικασίες της για τη λήψη 
των αποφάσεων·

9. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να θέσει σε πλήρη 
εφαρμογή τις διατάξεις της Συνθήκης της 
Λισαβόνας και να χρησιμοποιήσει 
αποτελεσματικότερα τα υφιστάμενα μέσα 
της· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
ενεργήσει με πιο ενοποιημένο και 
συνεκτικό τρόπο προκειμένου να 
βελτιώσει τις διαδικασίες της για τη λήψη 
των αποφάσεων·

Or. fr

Τροπολογία 160
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει 
αποτελεσματικότερα τα υφιστάμενα μέσα 
της και να ενεργήσει με πιο ενοποιημένο 
και συνεκτικό τρόπο προκειμένου να 
βελτιώσει τις διαδικασίες της για τη λήψη 
των αποφάσεων·

9. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει 
αποτελεσματικότερα τα υφιστάμενα μέσα 
της και να ενεργήσει με πιο ενοποιημένο 
και συνεκτικό τρόπο προκειμένου να 
βελτιώσει τις διαδικασίες της για τη λήψη 
των αποφάσεων, στο πλαίσιο των οποίων 
η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) διαδραματίζει κεντρικό 
ρόλο·

Or. es

Τροπολογία 161
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει 
αποτελεσματικότερα τα υφιστάμενα μέσα 
της και να ενεργήσει με πιο ενοποιημένο 
και συνεκτικό τρόπο προκειμένου να 
βελτιώσει τις διαδικασίες της για τη λήψη 
των αποφάσεων·

9. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει 
αποτελεσματικότερα τα υφιστάμενα μέσα 
της και να ενεργήσει με πιο ενοποιημένο 
και συνεκτικό τρόπο, να βελτιώσει τις 
διαδικασίες της για τη λήψη των 
αποφάσεων ώστε να καταστεί 
αποτελεσματικός και αξιόπιστος 
εξωτερικός παράγοντας·

Or. en

Τροπολογία 162
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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9α. ζητεί την αποτελεσματική 
ενσωμάτωση της ισότητας ανδρών και 
γυναικών και των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων στις στρατηγικές και 
επιχειρησιακές πτυχές της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ, προκειμένου να 
καταρτιστεί και να εφαρμοστεί μια πιο 
ολοκληρωμένη εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφάλειας που θα λαμβάνει 
υπόψη όλα τα μέρη της κοινωνίας· τονίζει 
ότι αυτή η ενσωμάτωση πρέπει να 
ξεκινήσει με συγκεκριμένα μέτρα στα 
όργανα της ΕΕ που εφαρμόζουν τις 
εξωτερικές της πολιτικές και πρέπει να 
περιλαμβάνει στοχοθετημένο 
προγραμματισμό στο νέο χρηματοδοτικό 
μέσο ΜΓΑΔΣ·

Or. en

Τροπολογία 163
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπενθυμίζει ότι, σε έναν 
πολυπολικό κόσμο αυξανόμενης 
αστάθειας και δεδομένης της ανόδου 
εθνικιστικών, ξενοφοβικών πολιτικών 
δυνάμεων που αντιτίθενται στις βασικές 
δημοκρατικές αξίες, είναι αναγκαία η 
εδραίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 
παγκόσμιου παράγοντα με επιρροή και 
ήπια δύναμη, ο οποίος επενδύει στην 
πρόληψη των συγκρούσεων και στη 
διαμεσολάβηση πριν από την εξέταση 
στρατιωτικών επιλογών, καθώς και ως 
παράγοντα που πρωτοστατεί στην 
προαγωγή και την επιβολή της ειρήνης σε 
διεθνές επίπεδο·

Or. es
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Τροπολογία 164
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει τη δέσμευσή του για τη 
διεύρυνση, η οποία παραμένει βασική 
πολιτική της ΕΕ και για την ευρωπαϊκή 
προοπτική των χωρών των Δυτικών 
Βαλκανίων· επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα 
με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, κάθε κράτος 
της Ευρώπης μπορεί να ζητήσει να γίνει 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον 
πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και 
τις αρχές της δημοκρατίας, σέβεται τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τα δικαιώματα των 
μειονοτήτων, και στηρίζει το κράτος 
δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 165
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να ενεργήσουν με μεγάλη φιλοδοξία 
στη διεθνή διάσκεψη για το κλίμα, να 
εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις τους και να 
χρησιμοποιήσουν την κλιματική 
διπλωματία τους, προκειμένου να 
ωθήσουν άλλους παγκόσμιους 
παράγοντες να επιδιώξουν κατάλληλες 
στρατηγικές για τη απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές· καλεί την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της να εξασφαλίσουν 
δίκαιες και επαρκείς ροές 
χρηματοδότησης της καταπολέμησης της 
κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της 
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συμφωνίας του Παρισιού και να 
διασφαλίσουν ότι οι επιχορηγήσεις 
αποτελούν ένα χρηματοδοτικό μέσο που 
προτιμάται έναντι των δανείων· ζητεί η 
ΕΕ να συμβάλει στις προσπάθειες για την 
παροχή στις πλέον ευάλωτες χώρες των 
αναγκαίων πόρων για την προσαρμογή 
τους στην υπερθέρμανση του πλανήτη και 
στην αύξηση της στάθμης της θάλασσας· 
επιμένει ότι οι αναπτυξιακές και 
εμπορικές πολιτικές και οι συμφωνίες και 
οι συναφείς συμφωνίες με τρίτες χώρες 
περιλαμβάνουν και ευθυγραμμίζονται με 
τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
στόχους και εξασφαλίζουν έναν άμεσα 
διαθέσιμο, υπεύθυνο και διαφανή 
μηχανισμό χρηματοδότησης· καλεί την 
ΕΕ να εργαστεί για τη σύναψη μιας 
διεθνούς σύμβασης για τα ορυκτά 
καύσιμα για να διατηρήσει το θέμα 
επίκαιρο·

Or. en

Τροπολογία 166
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. υπογραμμίζει τον ρόλο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σημαιοφόρου 
της οικουμενικής αξίας της φιλελεύθερης 
δημοκρατίας και ως παράγοντα που 
διεκδικεί τη φιλελεύθερη δημοκρατία ως 
το βέλτιστο παγκόσμιο σύστημα 
πολιτικής οργάνωσης σε μια χρονική 
στιγμή κατά την οποία αμφισβητείται 
από πολύ σημαντικές δυνάμεις·

Or. es

Τροπολογία 167
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Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ως πυλώνα της ΚΕΠΠΑ

Προς έναν ισχυρότερο ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ: από νομική άποψη σε 
μια ανανεωμένη δημόσια διπλωματία

Or. en

Τροπολογία 168
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει ότι ο ισχυρότερος 
ρόλος του ΕΚ στην ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ 
πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο μιας 
ισχυρής εξωτερικής πολιτικής· ζητεί να 
υπάρξουν πολύ περισσότερες συνέργειες 
για την εφαρμογή ορισμένων νομικών 
αρχών στην ΚΕΠΠΑ, όπως: η αρχή της 
«καλόπιστης συνεργασίας», η αρχή της 
«ενότητας στη διεθνή εκπροσώπηση της 
Ένωσης», η αρχή της ισότητας των 
κρατών μελών και η αρχή του σεβασμού 
των εθνικών ταυτοτήτων και των 
ουσιωδών λειτουργιών του κράτους.

Or. en

Τροπολογία 169
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. υπογραμμίζει ότι το ΕΚ μπορεί να 
συμβάλει σε μια ισχυρή ΚΕΠΠΑ μόνο με 
την καλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση 
της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ στην 
ΚΕΠΠΑ· την καλύτερη αναγνώριση των 
δικονομικών δικαιωμάτων του ΕΚ στον 
τομέα της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ· την ανανέωση 
της κοινοβουλευτικής διπλωματίας· μια 
πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής 
ασφάλειας της ΕΕ· την ενίσχυση του 
ρόλου του ΕΚ στο πλαίσιο των 
εξωτερικών σχέσεων και του Brexit· μια 
συνετή ΚΠΑΑ που ενισχύει την 
ευρωπαϊκή μας ταυτότητα· την αύξηση 
του ρόλου του σεβασμού του κράτους 
δικαίου στην ΚΕΠΠΑ· μια στρατηγική ή 
προσέγγιση επικοινωνίας και 
προκαταρκτικής διαβούλευσης σχετική 
με την ΚΕΠΠΑ· συνεκτικά, συνεπή και 
συμπληρωματικά μέσα εξωτερικής 
χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 170
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Να εξασφαλιστεί καλύτερη δημοκρατική 
νομιμοποίηση της εξωτερικής πολιτικής 
της ΕΕ στην ΚΕΠΠΑ

Or. en

Τροπολογία 171
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το 
δυναμικό της μόνο όταν εκφράζεται με 
ομοφωνία και όταν η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων μετατοπίζεται σταδιακά από 
το εθνικό στο υπερεθνικό επίπεδο, με 
τρόπο που αξιοποιεί πλήρως τις 
δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι 
διαδικασίες τους· τονίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα 
για την επίτευξη αυτού του στόχου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προσφέρει η κοινοβουλευτική 
διπλωματία·

10. υπογραμμίζει ότι αποτελεσματική 
μπορεί να είναι μόνο η συνεργασία που 
βασίζεται στον κανόνα της ομοφωνίας 
και ότι ουδέποτε δεν θα πρέπει ένα 
κράτος μέλος να μπορεί να επιβάλει τη 
διπλωματική και στρατηγική πολιτική 
του·

Or. fr

Τροπολογία 172
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το 
δυναμικό της μόνο όταν εκφράζεται με 
ομοφωνία και όταν η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων μετατοπίζεται σταδιακά από 
το εθνικό στο υπερεθνικό επίπεδο, με 
τρόπο που αξιοποιεί πλήρως τις 
δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι 
διαδικασίες τους· τονίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα 
για την επίτευξη αυτού του στόχου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προσφέρει η κοινοβουλευτική 
διπλωματία·

10. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το 
δυναμικό της μόνο όταν εκφράζεται με 
ομοφωνία· υπενθυμίζει ότι κανένα κράτος 
μέλος, υποψήφια χώρα ή χώρα εταίρος 
δεν μπορεί να εξαναγκαστεί σε θέσεις ή 
πράξεις εξωτερικής πολιτικής ενάντια 
στη βούλησή του, βάσει της 
δημοκρατικής συναίνεσης του λαού και 
των αποφάσεων του κοινοβουλίου του· 
επιμένει ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή 
και να διασφαλίζεται η ισότητα μεταξύ 
των κρατών μελών κατά τον σχεδιασμό 
της εξωτερικής πολιτικής και της 
πολιτικής ασφάλειας και των δράσεων 
της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
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γίνονται σεβαστά τα προνόμια των 
εθνικών κοινοβουλίων στον τομέα της 
εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής 
ασφαλείας των χωρών τους·

Or. en

Τροπολογία 173
Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το 
δυναμικό της μόνο όταν εκφράζεται με 
ομοφωνία και όταν η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων μετατοπίζεται σταδιακά από 
το εθνικό στο υπερεθνικό επίπεδο, με 
τρόπο που αξιοποιεί πλήρως τις 
δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι 
διαδικασίες τους· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα 
τα διαθέσιμα μέσα για την επίτευξη αυτού 
του στόχου, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που προσφέρει η κοινοβουλευτική 
διπλωματία·

10. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το 
δυναμικό της μόνο όταν εκφράζεται με 
ομοφωνία· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα 
διαθέσιμα μέσα για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που προσφέρει η κοινοβουλευτική 
διπλωματία·

Or. en

Τροπολογία 174
Andrzej Halicki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το 
δυναμικό της μόνο όταν εκφράζεται με 
ομοφωνία και όταν η διαδικασία λήψης 

10. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το 
δυναμικό της μόνο όταν εκφράζεται και 
ενεργεί με ομοφωνία και όταν η διαδικασία 
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αποφάσεων μετατοπίζεται σταδιακά από το 
εθνικό στο υπερεθνικό επίπεδο, με τρόπο 
που αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες τις 
οποίες προσφέρουν τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και οι διαδικασίες τους· τονίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για 
την επίτευξη αυτού του στόχου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προσφέρει η κοινοβουλευτική διπλωματία·

λήψης αποφάσεων μετατοπίζεται σταδιακά 
από το εθνικό στο υπερεθνικό επίπεδο, με 
τρόπο που αξιοποιεί πλήρως τις 
δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι διαδικασίες 
τους, ενεργώντας σε πλήρη συμμόρφωση 
με τον κανόνα της επικουρικότητας και 
τις αρμοδιότητες των κρατών μελών· 
τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει 
να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα 
για την επίτευξη αυτού του στόχου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προσφέρει η κοινοβουλευτική διπλωματία·

Or. en

Τροπολογία 175
Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το 
δυναμικό της μόνο όταν εκφράζεται με 
ομοφωνία και όταν η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων μετατοπίζεται σταδιακά από 
το εθνικό στο υπερεθνικό επίπεδο, με 
τρόπο που αξιοποιεί πλήρως τις 
δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι διαδικασίες 
τους· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα 
διαθέσιμα μέσα για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που προσφέρει η κοινοβουλευτική 
διπλωματία·

10. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το 
δυναμικό της μόνο όταν εκφράζεται με 
ομοφωνία, με τρόπο που αξιοποιεί πλήρως 
τις δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι διαδικασίες 
τους· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα 
διαθέσιμα μέσα για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που προσφέρει η κοινοβουλευτική 
διπλωματία·

Or. en

Τροπολογία 176
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το 
δυναμικό της μόνο όταν εκφράζεται με 
ομοφωνία και όταν η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων μετατοπίζεται σταδιακά από 
το εθνικό στο υπερεθνικό επίπεδο, με 
τρόπο που αξιοποιεί πλήρως τις 
δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι διαδικασίες 
τους· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα 
διαθέσιμα μέσα για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που προσφέρει η κοινοβουλευτική 
διπλωματία·

10. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το 
δυναμικό της μόνο όταν εκφράζεται με 
ομοφωνία και με τρόπο που αξιοποιεί τις 
δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι διαδικασίες 
τους, ιδίως το Συμβούλιο· τονίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για 
την επίτευξη αυτού του στόχου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προσφέρει η κοινοβουλευτική διπλωματία·

Or. en

Τροπολογία 177
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το 
δυναμικό της μόνο όταν εκφράζεται με 
ομοφωνία και όταν η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων μετατοπίζεται σταδιακά από το 
εθνικό στο υπερεθνικό επίπεδο, με τρόπο 
που αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες τις 
οποίες προσφέρουν τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και οι διαδικασίες τους· τονίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για 
την επίτευξη αυτού του στόχου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προσφέρει η κοινοβουλευτική διπλωματία·

10. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το 
δυναμικό της μόνο όταν εκφράζεται με 
ομοφωνία και όταν η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων μετατοπίζεται σταδιακά από το 
εθνικό στο υπερεθνικό επίπεδο, με τρόπο 
που αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες τις 
οποίες προσφέρουν οι Συνθήκες, τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι διαδικασίες 
τους· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα 
διαθέσιμα μέσα για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που προσφέρει η κοινοβουλευτική 
διπλωματία·
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Or. en

Τροπολογία 178
David Lega

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το 
δυναμικό της μόνο όταν εκφράζεται με 
ομοφωνία και όταν η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων μετατοπίζεται σταδιακά από 
το εθνικό στο υπερεθνικό επίπεδο, με 
τρόπο που αξιοποιεί πλήρως τις 
δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι 
διαδικασίες τους· τονίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα 
για την επίτευξη αυτού του στόχου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προσφέρει η κοινοβουλευτική 
διπλωματία·

10. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αντιμετωπίζει διάφορες 
προκλήσεις όσον αφορά την εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφαλείας, οι 
οποίες μπορούν να διευθετηθούν μόνο με 
ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών· ως εκ τούτου, η ΕΕ θα 
πρέπει να διασφαλίσει καλύτερο 
συντονισμό της κοινής εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας· 
παράλληλα, υπογραμμίζει ότι αυτό δεν 
πρέπει να αποβεί σε βάρος του 
δικαιώματος των κρατών μελών να 
λαμβάνουν τα ίδια αποφάσεις σχετικά με 
τη δική τους εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφαλείας, διαδικασία η οποία 
θα εξακολουθήσει να αποτελεί 
αρμοδιότητα των ίδιων των κρατών 
μελών·

Or. sv

Τροπολογία 179
Radosław Sikorski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το 
δυναμικό της μόνο όταν εκφράζεται με 
ομοφωνία και όταν η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων μετατοπίζεται σταδιακά από το 
εθνικό στο υπερεθνικό επίπεδο, με τρόπο 

10. υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το 
δυναμικό της μόνο όταν εκφράζεται και 
ενεργεί με ομοφωνία και όταν η διαδικασία 
λήψης αποφάσεων μετατοπίζεται σταδιακά 
από το εθνικό στο ενωσιακό επίπεδο, με 
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που αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες τις 
οποίες προσφέρουν τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και οι διαδικασίες τους· τονίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για 
την επίτευξη αυτού του στόχου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προσφέρει η κοινοβουλευτική διπλωματία·

τρόπο που αξιοποιεί πλήρως τις 
δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι διαδικασίες 
τους· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα 
διαθέσιμα μέσα για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που προσφέρει η κοινοβουλευτική 
διπλωματία·

Or. en

Τροπολογία 180
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 2 
παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ ορίζει απλώς 
ότι «Η Ένωση έχει αρμοδιότητα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να καθορίζει 
και να θέτει σε εφαρμογή κοινή 
εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφαλείας [...]»·

Or. en

Τροπολογία 181
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. ζητεί την αποτελεσματική και 
επιτυχή εφαρμογή του άρθρου 36 ΣΕΕ, 
προκειμένου να μπορέσει το ΕΚ να 
εκπληρώσει την ουσιαστική συμβολή του 
στην ΚΕΠΠΑ πέρα από τον 
κοινοβουλευτικό διάλογο και να έχει 
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πραγματικό αντίκτυπο στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο· θα 
πρέπει να ζητείται η γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις 
τρέχουσες αποφάσεις υπό το πρίσμα του 
άρθρου 36 σχετικά με τις «βασικές 
επιλογές της ΚΕΠΠΑ και της αμυντικής 
πολιτικής» και όχι μόνο με τις κύριες 
πτυχές της ΚΕΠΠΑ ή με τις γενικές 
γραμμές πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 182
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. αναγνωρίζει τη σημασία των 
θεσμοποιημένων σχέσεων μεταξύ του ΕΚ 
και της ΕΥΕΔ, οι οποίες παρέχουν 
εξουσίες στο ΕΚ να «ασκεί πλήρως τον 
ρόλο του στην εξωτερική δράση της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
καθηκόντων του περί πολιτικού ελέγχου, 
όπως προβλέπονται στο άρθρο 14 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, καθώς και για τα 
νομοθετικά και δημοσιονομικά θέματα, 
όπως καθορίζονται στις συνθήκες»1α·
_________________
1α Απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου 
για τον καθορισμό της οργάνωσης και 
της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ΕΕ 
[2010] L 201 της 3.8.2010 σ. 30, άρθρο 27 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 183
Traian Băsescu
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Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 β (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση 
της εξωτερικής πολιτικής και της 
πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ

Or. en

Τροπολογία 184
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10δ. επικροτεί το νέο στρατηγικό 
θεματολόγιο 2019-2024 του Συμβουλίου, 
σύμφωνα με το οποίο «η ΕΕ μπορεί να 
συνεργαστεί με τις αναδυόμενες διεθνείς 
δυνάμεις σε ισότιμη βάση μόνο εάν 
αποφύγει μια αποσπασματική προσέγγιση 
και παρουσιάζει ένα ενιαίο μέτωπο που 
θα υποστηρίζεται από τους πόρους της 
ΕΕ και των κρατών μελών»·

Or. en

Τροπολογία 185
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι με την πάροδο των χρόνων το 
Κοινοβούλιο έχει αναπτύξει μια σειρά 
μέσων και δικτύων στον τομέα της 
εξωτερικής δράσης, τα οποία είναι 

11. επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι με την πάροδο των χρόνων το 
Κοινοβούλιο έχει αναπτύξει μια σειρά 
μέσων και δικτύων στον τομέα της 
εξωτερικής δράσης, όπως οι μικτές 
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διαφορετικά από τα αντίστοιχα της 
εκτελεστικής εξουσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και συμπληρωματικά προς αυτά· 
ζητεί, ως εκ τούτου, πιο ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής και 
της πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, η οποία 
θα περιλαμβάνει μια κοινοβουλευτική 
διάσταση, καθώς επίσης διοργανική 
συνεργασία κατά την εκπόνηση 
στρατηγικών έναντι τρίτων χωρών και 
περιφερειών·

κοινοβουλευτικές επιτροπές και οι 
επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας 
με τρίτες χώρες, καθώς και οι 
διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες, οι 
ad-hoc αντιπροσωπείες και οι αποστολές 
παρατήρησης εκλογών, τα οποία είναι 
διαφορετικά από τα αντίστοιχα της 
εκτελεστικής εξουσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και συμπληρωματικά προς αυτά· 
ζητεί, ως εκ τούτου, πιο ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής και 
της πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, η οποία 
θα περιλαμβάνει μια κοινοβουλευτική 
διάσταση, καθώς επίσης διοργανική 
συνεργασία κατά την εκπόνηση 
στρατηγικών έναντι τρίτων χωρών και 
περιφερειών, με ιδιαίτερη έμφαση στα 
κράτη των Δυτικών Βαλκανίων και τις 
χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 186
Idoia Villanueva Ruiz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι με την πάροδο των χρόνων το 
Κοινοβούλιο έχει αναπτύξει μια σειρά 
μέσων και δικτύων στον τομέα της 
εξωτερικής δράσης, τα οποία είναι 
διαφορετικά από τα αντίστοιχα της 
εκτελεστικής εξουσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και συμπληρωματικά προς αυτά· 
ζητεί, ως εκ τούτου, πιο ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής και 
της πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, η οποία 
θα περιλαμβάνει μια κοινοβουλευτική 
διάσταση, καθώς επίσης διοργανική 
συνεργασία κατά την εκπόνηση 
στρατηγικών έναντι τρίτων χωρών και 
περιφερειών·

11. επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι με την πάροδο των χρόνων το 
Κοινοβούλιο έχει αναπτύξει μια σειρά 
μέσων και δικτύων στον τομέα της 
εξωτερικής δράσης, τα οποία είναι 
διαφορετικά από τα αντίστοιχα της 
εκτελεστικής εξουσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και συμπληρωματικά προς αυτά· 
ζητεί, ως εκ τούτου, πιο ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής και 
της πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, η οποία 
θα περιλαμβάνει μια κοινοβουλευτική 
διάσταση, καθώς επίσης διοργανική 
συνεργασία κατά την εκπόνηση 
στρατηγικών έναντι τρίτων χωρών και 
περιφερειών· επιβεβαιώνει ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ασκεί 
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δεσμευτικό ρόλο στις σημαντικότερες 
αποφάσεις της Ένωσης στη διεθνή 
σκηνή, ιδίως εκείνες που αφορούν την 
ανάπτυξη στρατιωτικών αποστολών·

Or. en

Τροπολογία 187
Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι με την πάροδο των χρόνων το 
Κοινοβούλιο έχει αναπτύξει μια σειρά 
μέσων και δικτύων στον τομέα της 
εξωτερικής δράσης, τα οποία είναι 
διαφορετικά από τα αντίστοιχα της 
εκτελεστικής εξουσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και συμπληρωματικά προς αυτά· 
ζητεί, ως εκ τούτου, πιο ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής και 
της πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, η οποία 
θα περιλαμβάνει μια κοινοβουλευτική 
διάσταση, καθώς επίσης διοργανική 
συνεργασία κατά την εκπόνηση 
στρατηγικών έναντι τρίτων χωρών και 
περιφερειών·

11. επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι με την πάροδο των χρόνων το 
Κοινοβούλιο έχει αναπτύξει μια σειρά 
μέσων και δικτύων στον τομέα της 
εξωτερικής δράσης, τα οποία είναι 
διαφορετικά από τα αντίστοιχα της 
εκτελεστικής εξουσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και συμπληρωματικά προς αυτά· 
ζητεί, ως εκ τούτου, πιο ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής και 
της πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, η οποία 
θα περιλαμβάνει μια κοινοβουλευτική 
διάσταση, καθώς επίσης διοργανική 
συνεργασία κατά την εκπόνηση 
στρατηγικών έναντι τρίτων χωρών και 
περιφερειών· υπενθυμίζει τη σημασία της 
κοινοβουλευτικής διπλωματίας και των 
διακοινοβουλευτικών σχέσεων για την 
υποστήριξη των στόχων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 188
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 γ (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Για μια καλύτερη αναγνώριση των 
δικονομικών δικαιωμάτων του ΕΚ στον 
τομέα της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ

Or. en

Τροπολογία 189
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. Υπογραμμίζει το άρθρο 36 ΣΕΕ 
που προβλέπει ότι: Ο ύπατος εκπρόσωπος 
της Ένωσης για θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας ζητά 
τακτικά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κύριες 
πτυχές και τις βασικές επιλογές της 
κοινής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφαλείας και της κοινής 
πολιτικής ασφαλείας και άμυνας και το 
ενημερώνει για την εξέλιξη των εν λόγω 
πολιτικών. Μεριμνά ώστε να λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη οι απόψεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ειδικοί 
εντεταλμένοι μπορούν να συμμετέχουν 
στην ενημέρωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορεί να απευθύνει 
ερωτήσεις ή να διατυπώνει συστάσεις 
προς το Συμβούλιο και τον ύπατο 
εκπρόσωπο της Ένωσης. Διεξάγει δύο 
φορές κατ’ έτος συζήτηση για την πρόοδο 
που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της 
κοινής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφαλείας, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινής 
πολιτικής ασφάλειας και άμυνας»·

Or. en

Τροπολογία 190
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Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου 
για τον καθορισμό της οργάνωσης και 
της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ο 
Ύπατος Εκπρόσωπος θα διαβουλεύεται 
τακτικά με το ΕΚ για θέματα ΚΕΠΠΑ, 
ότι οι απόψεις του θα λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη και ότι θα πρέπει να 
ρυθμίζεται το δικαίωμα πρόσβασης στα 
έγγραφα για τους βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 191
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 3 
παράγραφος 4 της απόφασης 
2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου που ορίζει 
ότι «η ΕΥΕΔ επεκτείνει δεόντως την 
υποστήριξη και συνεργασία [...] ιδίως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», το οποίο 
δημιουργεί σαφώς προϋποθέσεις για την 
αύξηση της συμμετοχής του και του 
ενημερωτικού ρόλου του σχετικά με τα 
ζητήματα ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ·

Or. en

Τροπολογία 192
Traian Băsescu
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11δ. υπογραμμίζει τον ρόλο κάθε 
θεσμικού οργάνου που συμμετέχει στην 
ΚΕΠΠΑ/ΚΕΠΠΑ να επανεξετάζει τις 
μεθόδους εργασίας του και να αξιολογεί 
τον καλύτερο τρόπο εκπλήρωσης του 
ρόλου του στο πλαίσιο των Συνθηκών·

Or. en

Τροπολογία 193
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί να είναι πιο αποτελεσματική 
και ολοκληρωμένη η παροχή πληροφοριών 
από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), 
ώστε να μπορεί το Κοινοβούλιο να ασκεί 
έγκαιρα και αποτελεσματικά τον ελεγκτικό 
του ρόλο, μεταξύ άλλων και στον τομέα 
της ΚΕΠΠΑ·

12. ζητεί καλύτερη διοργανική 
συνεργασία, η οποία να παρέχει 
πληροφορίες στο Κοινοβούλιο εγκαίρως 
ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκφράσει, 
ενδεχομένως, τις απόψεις του, η δε 
Επιτροπή να είναι σε θέση να τις λάβει 
υπόψη στο μέτρο του δυνατού· μια τέτοια 
αποτελεσματική και ολοκληρωμένη η 
παροχή πληροφοριών από την Επιτροπή 
και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) θα παρέχει τη 
δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να ασκεί 
έγκαιρα και αποτελεσματικά τον ελεγκτικό 
του ρόλο, μεταξύ άλλων και στον τομέα 
της ΚΕΠΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 194
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί να είναι πιο αποτελεσματική 
και ολοκληρωμένη η παροχή πληροφοριών 
από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), 
ώστε να μπορεί το Κοινοβούλιο να ασκεί 
έγκαιρα και αποτελεσματικά τον ελεγκτικό 
του ρόλο, μεταξύ άλλων και στον τομέα 
της ΚΕΠΠΑ·

12. ζητεί να είναι πιο αποτελεσματική 
και ολοκληρωμένη η παροχή πληροφοριών 
από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), 
ώστε να μπορεί το Κοινοβούλιο να ασκεί 
έγκαιρα και αποτελεσματικά τον ελεγκτικό 
του ρόλο, μεταξύ άλλων και στον τομέα 
της ΚΕΠΠΑ· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τη δέσμευση της μελλοντικής 
ΥΕ/ΑΠ να φροντίσει για την καλύτερη και 
πιο έγκαιρη ενημέρωση, εμπλοκή και 
διαβούλευση με το Κοινοβούλιο σχετικά 
με τις θεμελιώδεις επιλογές της ΚΕΠΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 195
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί να ενισχυθεί ο 
κοινοβουλευτικός έλεγχος της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ, μεταξύ άλλων με τη 
συνέχιση των τακτικών διαβουλεύσεων με 
τον ΑΕ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή, 
και να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με την πρόσβαση του 
Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες 
του Συμβουλίου στον τομέα της ΚΕΠΠΑ 
και της ΚΠΑΑ·

13. ζητεί να ενισχυθεί ο 
κοινοβουλευτικός ρόλος και ο έλεγχος της 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ, μεταξύ άλλων 
με τη συνέχιση των τακτικών 
διαβουλεύσεων με τον ΑΕ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ 
και την Επιτροπή, και να ολοκληρωθούν οι 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την 
πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε 
ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου 
στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ·

Or. en

Τροπολογία 196
Idoia Villanueva Ruiz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί να ενισχυθεί ο 
κοινοβουλευτικός έλεγχος της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ, μεταξύ άλλων με τη 
συνέχιση των τακτικών διαβουλεύσεων με 
τον ΑΕ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή, 
και να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με την πρόσβαση του 
Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες 
του Συμβουλίου στον τομέα της ΚΕΠΠΑ 
και της ΚΠΑΑ·

13. ζητεί να ενισχυθεί ο 
κοινοβουλευτικός έλεγχος της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ, μεταξύ άλλων με τη 
συνέχιση των τακτικών διαβουλεύσεων με 
τον ΑΕ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή, 
και να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις 
σχετικά με την πρόσβαση του 
Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες 
του Συμβουλίου στον τομέα της ΚΕΠΠΑ 
και της ΚΠΑΑ, η οποία δεν αποκλείει 
καμία πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 197
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 ι (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Για την ανανέωση της κοινοβουλευτικής 
διπλωματίας

Or. en

Τροπολογία 198
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι εάν/όταν λάβει 
χώρα το Μπρέξιτ, η κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ως η 
αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή για τις 

διαγράφεται
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σχέσεις με τρίτες χώρες, θα πρέπει να 
λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
από το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, ώστε 
να είναι σε θέση να ελέγξει, εξ ονόματος 
του Κοινοβουλίου, τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 
218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και να 
παρουσιάσει εγκαίρως τη θέση της όσον 
αφορά τη μελλοντική συμφωνία/τις 
μελλοντικές συμφωνίες με το Ηνωμένο 
Βασίλειο, για την οποία/τις οποίες θα 
απαιτηθεί η έγκριση του Κοινοβουλίου· 
αναγνωρίζει ότι είναι σημαντική η 
μελλοντική συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου 
Βασιλείου στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και 
της ΚΠΑΑ, και αναγνωρίζει την ανάγκη 
εξεύρεσης δημιουργικών λύσεων·

Or. en

Τροπολογία 199
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι εάν/όταν λάβει χώρα 
το Μπρέξιτ, η κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, ως η αρμόδια επί 
της ουσίας επιτροπή για τις σχέσεις με 
τρίτες χώρες, θα πρέπει να λάβει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες από το 
εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, ώστε να είναι 
σε θέση να ελέγξει, εξ ονόματος του 
Κοινοβουλίου, τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 
218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και να 
παρουσιάσει εγκαίρως τη θέση της όσον 
αφορά τη μελλοντική συμφωνία/τις 
μελλοντικές συμφωνίες με το Ηνωμένο 
Βασίλειο, για την οποία/τις οποίες θα 
απαιτηθεί η έγκριση του Κοινοβουλίου· 

14. σημειώνει ότι εάν/όταν λάβει χώρα 
το Μπρέξιτ, οι κοινοβουλευτικές 
Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων και 
Διεθνούς Εμπορίου, ως η αρμόδια επί της 
ουσίας επιτροπή για τις σχέσεις με τρίτες 
χώρες σε θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων 
και Διεθνούς Εμπορίου, θα πρέπει να 
λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
από το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, ώστε 
να είναι σε θέση να ελέγξει, εξ ονόματος 
του Κοινοβουλίου, τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 
218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και να 
παρουσιάσει εγκαίρως τη θέση της όσον 
αφορά τη μελλοντική συμφωνία/τις 
μελλοντικές συμφωνίες με το Ηνωμένο 
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αναγνωρίζει ότι είναι σημαντική η 
μελλοντική συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου 
Βασιλείου στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και της 
ΚΠΑΑ, και αναγνωρίζει την ανάγκη 
εξεύρεσης δημιουργικών λύσεων·

Βασίλειο, για την οποία/τις οποίες θα 
απαιτηθεί η έγκριση του Κοινοβουλίου· 
αναγνωρίζει ότι είναι σημαντική η 
μελλοντική συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου 
Βασιλείου στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και της 
ΚΠΑΑ, και αναγνωρίζει την ανάγκη 
εξεύρεσης εποικοδοµητικών λύσεων·

Or. en

Τροπολογία 200
Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Παπαδάκης, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι εάν/όταν λάβει χώρα 
το Μπρέξιτ, η κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, ως η αρμόδια επί 
της ουσίας επιτροπή για τις σχέσεις με 
τρίτες χώρες, θα πρέπει να λάβει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες από το 
εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, ώστε να είναι 
σε θέση να ελέγξει, εξ ονόματος του 
Κοινοβουλίου, τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 
218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και να 
παρουσιάσει εγκαίρως τη θέση της όσον 
αφορά τη μελλοντική συμφωνία/τις 
μελλοντικές συμφωνίες με το Ηνωμένο 
Βασίλειο, για την οποία/τις οποίες θα 
απαιτηθεί η έγκριση του Κοινοβουλίου· 
αναγνωρίζει ότι είναι σημαντική η 
μελλοντική συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου 
Βασιλείου στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και της 
ΚΠΑΑ, και αναγνωρίζει την ανάγκη 
εξεύρεσης δημιουργικών λύσεων·

14. σημειώνει ότι εάν/όταν λάβει χώρα 
το Μπρέξιτ, η κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, ως η αρμόδια επί 
της ουσίας επιτροπή για τις πολιτικές 
σχέσεις με τρίτες χώρες, θα πρέπει να 
λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
από το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, ώστε 
να είναι σε θέση, μαζί με όλες τις άλλες 
αρμόδιες επιτροπές, να ελέγξει, εξ 
ονόματος του Κοινοβουλίου, τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 
218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και να 
παρουσιάσει εγκαίρως τη θέση της όσον 
αφορά τη μελλοντική συμφωνία/τις 
μελλοντικές συμφωνίες με το Ηνωμένο 
Βασίλειο, για την οποία/τις οποίες θα 
απαιτηθεί η έγκριση του Κοινοβουλίου· 
αναγνωρίζει ότι είναι σημαντική η 
μελλοντική συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου 
Βασιλείου στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και της 
ΚΠΑΑ·

Or. en
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Τροπολογία 201
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι εάν/όταν λάβει χώρα 
το Μπρέξιτ, η κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, ως η αρμόδια επί 
της ουσίας επιτροπή για τις σχέσεις με 
τρίτες χώρες, θα πρέπει να λάβει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες από το 
εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, ώστε να είναι 
σε θέση να ελέγξει, εξ ονόματος του 
Κοινοβουλίου, τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 
218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και να 
παρουσιάσει εγκαίρως τη θέση της όσον 
αφορά τη μελλοντική συμφωνία/τις 
μελλοντικές συμφωνίες με το Ηνωμένο 
Βασίλειο, για την οποία/τις οποίες θα 
απαιτηθεί η έγκριση του Κοινοβουλίου· 
αναγνωρίζει ότι είναι σημαντική η 
μελλοντική συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου 
Βασιλείου στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και της 
ΚΠΑΑ, και αναγνωρίζει την ανάγκη 
εξεύρεσης δημιουργικών λύσεων·

14. σημειώνει ότι εάν/όταν λάβει χώρα 
το Μπρέξιτ, η κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, ως η αρμόδια επί 
της ουσίας επιτροπή για τις σχέσεις με 
τρίτες χώρες, θα πρέπει να λάβει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες από το 
εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, ώστε να είναι 
σε θέση να ελέγξει, εξ ονόματος του 
Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων, τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 
218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και να 
παρουσιάσει εγκαίρως τη θέση της όσον 
αφορά τη μελλοντική συμφωνία/τις 
μελλοντικές συμφωνίες με το Ηνωμένο 
Βασίλειο, για την οποία/τις οποίες θα 
απαιτηθεί η έγκριση του Κοινοβουλίου· 
αναγνωρίζει ότι είναι σημαντική η 
μελλοντική συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου 
Βασιλείου στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και της 
ΚΠΑΑ, και αναγνωρίζει την ανάγκη 
εξεύρεσης δημιουργικών λύσεων·

Or. fr

Τροπολογία 202
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. σημειώνει την ανάγκη να 
συνεργαστούν η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
για να καθορίσουν μια γενική στρατηγική 
πολιτικής για μια αναπροσανατολισμένη 



AM\1192475EL.docx 107/213 PE643.168v01-00

EL

κοινοβουλευτική διπλωματία που θα 
περιλαμβάνει μια πιο ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ και θα 
προσαρμόσει τον τρόπο λειτουργίας τους·

Or. en

Τροπολογία 203
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. ζητεί μια πιο συνεκτική ΚΕΠΠΑ 
που να προσδιορίζει μακροπρόθεσμους 
στόχους· να ενισχύσει την ικανότητά του 
να λαμβάνει αποφάσεις και να 
παρακάμπτει τα διάφορα τομεακά 
συμφέροντα· να δημιουργηθεί ισχυρότερη 
σύνδεση μεταξύ της πολιτικής της ΕΕ και 
της εθνικής δράσης· να επικεντρωθεί 
περισσότερο στον καθορισμό των 
ουσιωδών στοιχείων της πολιτικής και 
στον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο οι 
πολιτικές αυτές εκτελούνται και 
κοινοποιούνται στους πολίτες σε όλο τον 
κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 204
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 ε (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Για την ενίσχυση του ρόλου του ΕΚ στο 
πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων και του 
Brexit
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Or. en

Τροπολογία 205
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. αναγνωρίζει ότι η συμμετοχή του 
ΕΚ στις διαπραγματεύσεις και τη σύναψη 
διεθνών συμφωνιών αποτελεί σημαντικό 
βήμα που αντανακλά τον δημοκρατικό 
έλεγχο των εξωτερικών σχέσεων·

Or. en

Τροπολογία 206
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14δ. σημειώνει ότι εάν/όταν λάβει 
χώρα το Μπρέξιτ, η κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ως η 
αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή για τις 
σχέσεις με τρίτες χώρες, θα πρέπει να 
λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
από το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, ώστε 
να είναι σε θέση να ελέγξει, εξ ονόματος 
του Κοινοβουλίου, τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 
218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και να 
παρουσιάσει εγκαίρως τη θέση της όσον 
αφορά τη μελλοντική συμφωνία/τις 
μελλοντικές συμφωνίες με το Ηνωμένο 
Βασίλειο, για την οποία/τις οποίες θα 
απαιτηθεί η έγκριση του Κοινοβουλίου·

Or. en
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Τροπολογία 207
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14ε. αναγνωρίζει ότι είναι σημαντική η 
μελλοντική συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου 
Βασιλείου στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και 
της ΚΠΑΑ, και αναγνωρίζει την ανάγκη 
εξεύρεσης δημιουργικών λύσεων·

Or. en

Τροπολογία 208
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 στ (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Για μια προσεκτική Κοινή Πολιτική 
Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) που 
ενισχύει την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα

Or. en

Τροπολογία 209
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14στ. αναγνωρίζει τη σημασία της 
ΚΠΑΑ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
μας ταυτότητας και της στρατηγικής μας 
αυτονομίας προκειμένου να προωθηθεί η 
ειρήνη, η ασφάλεια και η πρόοδος στην 
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Ευρώπη και στον κόσμο· υπενθυμίζει ότι 
οι ευρωπαίοι ανέκαθεν ευνοούσαν μια 
ΚΠΑΑ, όπου τα περισσότερα κράτη μέλη 
δεσμεύονται να αυξήσουν τις αμυντικές 
δαπάνες τους ή δαπανούσαν ήδη το 2 % 
του ΑΕΠ τους στην άμυνα·

Or. en

Τροπολογία 210
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14ζ. υπενθυμίζει το άρθρο 24 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ που ορίζει ότι «Η 
αρμοδιότητα της Ένωσης στο πεδίο της 
κοινής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφαλείας καλύπτει όλους τους 
τομείς της εξωτερικής πολιτικής και το 
σύνολο των ζητημάτων που αφορούν την 
ασφάλεια της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του προοδευτικού 
καθορισμού κοινής αμυντικής πολιτικής, 
η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κοινή 
άμυνα»·

Or. en

Τροπολογία 211
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14η. αναγνωρίζει ότι δεν ορίζονται όλες 
οι έννοιες από τις Συνθήκες, αλλά η 
πρακτική δείχνει ότι ενώ η ΚΕΠΠΑ 
συνδέεται με τις «εξωτερικές υποθέσεις», 
η ΚΠΑΑ συνδέεται με τις «υποθέσεις 
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άμυνας»· καθώς η ΚΠΑΑ αποτελεί μέρος 
της ΚΕΠΠΑ, οι διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων είναι παρόμοιες·

Or. en

Τροπολογία 212
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14θ. σημειώνοντας ότι η συντονισμένη 
ετήσια επανεξέταση στον τομέα της 
άμυνας (CARD) ή η στρατιωτική 
δυνατότητα σχεδίασης και διεξαγωγής 
επιχειρήσεων (MPCC) στοχεύει στην 
έναρξη της διαμόρφωσης εθνικών 
νοοτροπιών και πρακτικών, μέσω της 
συνεργασίας, ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Άμυνας (ΕΤΑ) χρηματοδοτεί απευθείας 
την ανάπτυξη σε θέματα έρευνας και 
δυνατοτήτων στον τομέα της άμυνας, ότι 
αυτά τα πλαίσια αυξάνουν την ευθύνη 
των κρατών μελών και των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ για καλύτερη λογοδοσία 
στον τομέα της ΚΠΑΑ·

Or. en

Τροπολογία 213
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14ι. υπενθυμίζει την καλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
προκειμένου να επιτευχθεί σαφής 
συστηματική προσέγγιση όσον αφορά την 
κατανόηση του κινδύνου, την αστάθεια 
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των επιπτώσεων και τη δημιουργία 
βάσης για μια συνολική εκτίμηση των 
κινδύνων στον τομέα της ασφάλειας και 
της άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 214
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 ζ (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στρατηγικές επενδύσεις για μια πιο 
ολοκληρωμένη ΚΠΑΑ

Or. en

Τροπολογία 215
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 ια (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14ια. υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή 
αμυντική βιομηχανία αντιπροσωπεύει 
συνολικό κύκλο εργασιών 100 
δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως· η 
διαστημική πολιτική της ΕΕ που 
αντιμετωπίζει σήμερα πιεστικές 
προκλήσεις, όπως η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής ή η τεχνολογική 
καινοτομία, εξακολουθεί να αποτελεί 
στρατηγικό τομέα για την ΕΕ με 
αναμφισβήτητο θετικό αντίκτυπο στον 
παγκόσμιο ηγετικό ρόλο της ΕΕ στον 
κόσμο·

Or. en
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Τροπολογία 216
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 ιβ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14ιβ. υπογραμμίζει τη σημασία της 
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας που βελτιώνει τις εθνικές 
δυνατότητες και υποστηρίζει την 
ανάπτυξη των εθνικών αμυντικών 
βιομηχανιών και των αμυντικών 
δυνατοτήτων, δημιουργώντας συγχρόνως 
συνέργειες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε 
επίπεδο ΝΑΤΟ·

Or. en

Τροπολογία 217
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 ιγ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14ιγ. ζητεί μια συνεκτική στρατηγική 
επενδύσεων στην ΚΠΑΑ, η οποία θα 
δημιουργήσει τη βάση για μια 
ολοκληρωμένη στρατιωτική βιομηχανία 
σε επίπεδο ΕΕ που θα επικεντρώνεται 
στην οικοδόμηση μιας ανοικτής και 
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς 
αμυντικού εξοπλισμού, ενώ παράλληλα 
θα επιβάλλει τους κανόνες της ΕΕ για την 
άμυνα, ενισχύοντας μια ισχυρή και 
καινοτόμο διαστημική βιομηχανία, που 
υποστηρίζει την υλοποίηση μιας άνευ 
προηγουμένου υποστήριξης σε μια νέα 
ανανεωμένη ΚΕΠΠΑ και μια συνετή 
ΚΠΑΑ·

Or. en
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Τροπολογία 218
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 ιδ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14ιδ. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατήρησης της αυτόνομης, αξιόπιστης 
και οικονομικά αποδοτικής πρόσβασης 
της ΕΕ στο διάστημα, προκειμένου να 
διερευνηθούν τρόποι με τους οποίους 
μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο 
τα εφόδιά μας για την επίτευξη των 
κλιματικών στόχων, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του 
Copernicus για την παρακολούθηση των 
εκπομπών CO2·

Or. en

Τροπολογία 219
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 ιε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14ιε. ζητεί τη βελτίωση της κρίσιμης 
σχέσης μεταξύ διαστήματος και άμυνας 
και ασφάλειας, υποστηρίζοντας τη 
συμμετοχή των κρατών μελών στην 
κρατικώς ελεγχόμενη υπηρεσία δημόσιου 
χαρακτήρα Galileo, η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη για 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 
ειρηνευτικές επιχειρήσεις και τη 
διαχείριση κρίσεων και υποστηρίζει μια 
κοινή προσέγγιση για μια συνετή ΚΠΑΑ·

Or. en

Τροπολογία 220



AM\1192475EL.docx 115/213 PE643.168v01-00

EL

Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 ιστ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14ιστ. ζητεί να αναπτυχθεί μια μόνιμη 
διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO) ως 
ένα σημαντικό έργο συνεργασίας για την 
αμυντική διάσταση της ΕΕ που ενισχύει 
τις εθνικές δυνατότητες και κινείται στο 
πνεύμα μιας πολύτιμης διατλαντικής 
συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 221
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 η (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Για τον σεβασμό του κράτους δικαίου 
στην ΚΕΠΠΑ

Or. en

Τροπολογία 222
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 ιζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14ιζ. υπογραμμίζει τις προσπάθειες της 
ΕΕ για τη συνεπή επιβεβαίωση της 
διατήρησης και της ενίσχυσης μιας 
ελεύθερης και ανοικτής διεθνούς τάξης 
που βασίζεται στον σεβασμό του κράτους 
δικαίου·
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Or. en

Τροπολογία 223
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 ιη (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14ιη. υπενθυμίζει το άρθρο 21 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ προβλέπει ότι: 
«Η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή 
έχει ως γνώμονα και σχεδιάζεται με 
στόχο να προωθεί στο ευρύτερο 
παγκόσμιο πλαίσιο τις αρχές που έχουν 
εμπνεύσει τη δημιουργία, την ανάπτυξη 
και τη διεύρυνσή της» και, όπως είδαμε, 
αναφέρει «τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου, την οικουμενικότητα και το 
αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον 
σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
τις αρχές της ισότητας και της 
αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών 
του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών και του διεθνούς δικαίου»·

Or. en

Τροπολογία 224
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 θ (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Για μια στρατηγική ή προσέγγιση 
επικοινωνίας και προκαταρκτικής 
διαβούλευσης σχετική με την ΚΕΠΠΑ

Or. en



AM\1192475EL.docx 117/213 PE643.168v01-00

EL

Τροπολογία 225
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί να συσταθεί, πριν από την 
έγκριση στρατηγικής ή ανακοίνωσης 
σχετικά με την ΚΕΠΠΑ από την Επιτροπή 
και την ΕΥΕΔ, μηχανισμός διαβούλευσης 
με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 
και αρμόδιους φορείς·

15. ζητεί να συσταθεί ένας μόνιμος 
διαρθρωμένος μηχανισμός διαβούλευσης 
με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 
και τις υποεπιτροπές της, ο οποίος πρέπει 
να αξιοποιηθεί πριν από την έγκριση 
οποιασδήποτε στρατηγικής ή 
ανακοίνωσης σχετικά με την ΚΕΠΠΑ από 
την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 226
Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει ότι η αξιόπιστη και 
αποτελεσματική Κοινή Εξωτερική 
Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας πρέπει 
να υποστηρίζεται από επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους· ζητεί να 
διατεθούν οι πόροι αυτοί για την 
εξωτερική δράση της ΕΕ στο πλαίσιο του 
επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου (ΠΔΠ) (2021-2027) και να 
εστιαστούν οι πόροι της ΕΕ στις 
στρατηγικές προτεραιότητές της·

Or. en

Τροπολογία 227
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ζητεί η ΕΕ να επικεντρωθεί στην 
καλύτερη επικοινωνία του οράματος, της 
αποστολής και των στόχων πολιτικής της 
στον τομέα της ΚΕΠΠΑ με τους πολίτες 
από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση· ως έχει, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί από τους 
πολίτες να αναζητούν εκ των προτέρων 
πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 228
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. υπογραμμίζει ότι σε μια ψηφιακή 
εποχή, η ΕΕ πρέπει να συνεργάζεται όχι 
μόνο με ΜΚΟ αλλά και με τους μέσους 
πολίτες που μπορούν να βοηθήσουν στην 
προώθηση και την επίτευξη των βασικών 
στόχων πολιτικής στις κοινότητές τους· η 
ΕΕ πρέπει να είναι προδραστική στον 
τρόπο με τον οποίο συνεργάζεται με τους 
πολίτες και να ενθαρρύνει την αύξηση 
της συμμετοχής για την αναμόρφωση των 
πολιτικών εξελίξεων και να προσφέρει 
καινοτόμες λύσεις για μια ισχυρότερη και 
ενωμένη Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 229
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 ι (νέος)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Για συνεκτικά, συνεπή και 
συμπληρωματικά μέσα εξωτερικής 
χρηματοδότησης

Or. en

Τροπολογία 230
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή, 
συνέπεια και συμπληρωματικότητα 
ανάμεσα στα μέσα εξωτερικής 
χρηματοδότησης της ΕΕ και την 
ΚΕΠΠΑ, ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες 
προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας 
και της εξωτερικής πολιτικής· θεωρεί ότι 
η απλουστευμένη δομή των εξωτερικών 
μέσων που προτείνονται στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας απαιτεί 
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, επαρκές 
επίπεδο διαφάνειας, τη συμβολή του 
Κοινοβουλίου όσον αφορά τη στρατηγική, 
καθώς και έλεγχο της εφαρμογής από το 
Κοινοβούλιο· τονίζει την ανάγκη για 
αποδοτική και επαρκή χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας για την περίοδο 
2021-2027 (ΜΠΒ III)· τονίζει τον ρόλο 
του μηχανισμού συμβολής στη 
σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP), ιδίως 
σε ό,τι αφορά τη στήριξη της ειρήνης και 
της σταθερότητας σε ολόκληρο τον 
κόσμο· αναμένει την έγκαιρη έγκριση των 
μέσων για την περίοδο μετά το 2020, 
ώστε να αποφευχθούν περιττά 
χρηματοδοτικά κενά·

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 231
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή, συνέπεια 
και συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα 
μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ 
και την ΚΕΠΠΑ, ώστε να μπορέσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις 
αυξανόμενες προκλήσεις στον τομέα της 
ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής· 
θεωρεί ότι η απλουστευμένη δομή των 
εξωτερικών μέσων που προτείνονται στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
απαιτεί κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, 
επαρκές επίπεδο διαφάνειας, τη συμβολή 
του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη 
στρατηγική, καθώς και έλεγχο της 
εφαρμογής από το Κοινοβούλιο· τονίζει 
την ανάγκη για αποδοτική και επαρκή 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας για 
την περίοδο 2021-2027 (ΜΠΒ III)· τονίζει 
τον ρόλο του μηχανισμού συμβολής στη 
σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP), ιδίως 
σε ό,τι αφορά τη στήριξη της ειρήνης και 
της σταθερότητας σε ολόκληρο τον κόσμο· 
αναμένει την έγκαιρη έγκριση των μέσων 
για την περίοδο μετά το 2020, ώστε να 
αποφευχθούν περιττά χρηματοδοτικά 
κενά·

16. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή, συνέπεια 
και συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα 
μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ 
και την ΚΕΠΠΑ, ώστε να μπορέσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις 
αυξανόμενες προκλήσεις στον τομέα της 
ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής· 
θεωρεί ότι η απλουστευμένη δομή των 
εξωτερικών μέσων που προτείνονται στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
απαιτεί κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, 
επαρκές επίπεδο διαφάνειας, τη συμβολή 
του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη 
στρατηγική, καθώς και έλεγχο της 
εφαρμογής από το Κοινοβούλιο· τονίζει τη 
σημασία της αρχής της διαφοροποίησης 
στην παροχή βοήθειας για τις επενδύσεις 
στις χώρες της γειτονίας με περισσότερες 
δεσμεύσεις για τις ευρωπαϊκές 
μεταρρυθμίσεις βάσει της αρχής των 
«αναλογικών κερδών» και των 
«αναλογικών ζημιών»· τονίζει την ανάγκη 
για αποδοτική και επαρκή χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας για την περίοδο 
2021-2027 (ΜΠΒ III)· τονίζει τον ρόλο 
του μηχανισμού συμβολής στη 
σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP), ιδίως 
σε ό,τι αφορά τη στήριξη της ειρήνης και 
της σταθερότητας σε ολόκληρο τον κόσμο· 
αναμένει την έγκαιρη έγκριση των μέσων 
για την περίοδο μετά το 2020, ώστε να 
αποφευχθούν περιττά χρηματοδοτικά 
κενά·

Or. en
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Τροπολογία 232
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή, 
συνέπεια και συμπληρωματικότητα 
ανάμεσα στα μέσα εξωτερικής 
χρηματοδότησης της ΕΕ και την 
ΚΕΠΠΑ, ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες 
προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας 
και της εξωτερικής πολιτικής· θεωρεί ότι 
η απλουστευμένη δομή των εξωτερικών 
μέσων που προτείνονται στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας απαιτεί 
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, επαρκές 
επίπεδο διαφάνειας, τη συμβολή του 
Κοινοβουλίου όσον αφορά τη στρατηγική, 
καθώς και έλεγχο της εφαρμογής από το 
Κοινοβούλιο· τονίζει την ανάγκη για 
αποδοτική και επαρκή χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας για την περίοδο 
2021-2027 (ΜΠΒ III)· τονίζει τον ρόλο 
του μηχανισμού συμβολής στη 
σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP), ιδίως 
σε ό,τι αφορά τη στήριξη της ειρήνης και 
της σταθερότητας σε ολόκληρο τον 
κόσμο· αναμένει την έγκαιρη έγκριση των 
μέσων για την περίοδο μετά το 2020, 
ώστε να αποφευχθούν περιττά 
χρηματοδοτικά κενά·

16. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για το γεγονός ότι τα προτεινόμενα 
χρηματοδοτικά μέσα για το 2021-2027 
δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ισχυρό 
δημοκρατικό και διαφανή έλεγχο από τα 
εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εξέφρασε στην έκθεσή του 
σχετικά με την εφαρμογή των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ: 
ενδιάμεση επανεξέταση του 2017 και 
αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής 
μετά το 2020 (A8-0112/2018)· επιμένει 
στις ενισχυμένες διαδικασίες 
κοινοβουλευτικού ελέγχου και ελέγχου για 
όλα τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα· 
ζητεί να βελτιωθεί η διαφάνεια στην 
εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων 
μέσω της δημιουργίας μιας ενιαίας 
κοινής διαφανούς δημόσιας βάσης 
δεδομένων για τα έργα και τις δράσεις·

Or. en

Τροπολογία 233
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή, συνέπεια 
και συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα 
μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ 
και την ΚΕΠΠΑ, ώστε να μπορέσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις 
αυξανόμενες προκλήσεις στον τομέα της 
ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής· 
θεωρεί ότι η απλουστευμένη δομή των 
εξωτερικών μέσων που προτείνονται στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
απαιτεί κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, 
επαρκές επίπεδο διαφάνειας, τη συμβολή 
του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη 
στρατηγική, καθώς και έλεγχο της 
εφαρμογής από το Κοινοβούλιο· τονίζει 
την ανάγκη για αποδοτική και επαρκή 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας για 
την περίοδο 2021-2027 (ΜΠΒ III)· τονίζει 
τον ρόλο του μηχανισμού συμβολής στη 
σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP), ιδίως 
σε ό,τι αφορά τη στήριξη της ειρήνης και 
της σταθερότητας σε ολόκληρο τον κόσμο· 
αναμένει την έγκαιρη έγκριση των μέσων 
για την περίοδο μετά το 2020, ώστε να 
αποφευχθούν περιττά χρηματοδοτικά 
κενά·

16. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή, συνέπεια 
και συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα 
μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ 
και την ΚΕΠΠΑ, ώστε να μπορέσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις 
αυξανόμενες προκλήσεις στον τομέα της 
ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής· 
θεωρεί ότι η απλουστευμένη δομή των 
εξωτερικών μέσων που προτείνονται στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
απαιτεί κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, 
επαρκές επίπεδο διαφάνειας, τη συμβολή 
του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη 
στρατηγική, καθώς και τακτικό έλεγχο της 
εφαρμογής από το Κοινοβούλιο· τονίζει 
την ανάγκη για αποδοτική και επαρκή 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας για 
την περίοδο 2021-2027 (ΜΠΒ III)· τονίζει 
τον ρόλο του μηχανισμού συμβολής στη 
σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP), ιδίως 
σε ό,τι αφορά τη στήριξη της ειρήνης και 
της σταθερότητας σε ολόκληρο τον κόσμο· 
αναμένει την έγκαιρη έγκριση των μέσων 
για την περίοδο μετά το 2020, ώστε να 
αποφευχθούν περιττά χρηματοδοτικά 
κενά·

Or. en

Τροπολογία 234
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή, συνέπεια 
και συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα 
μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ 
και την ΚΕΠΠΑ, ώστε να μπορέσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις 
αυξανόμενες προκλήσεις στον τομέα της 

16. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή, συνέπεια 
και συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα 
μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ 
και την ΚΕΠΠΑ, ώστε να μπορέσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις 
αυξανόμενες προκλήσεις στον τομέα της 



AM\1192475EL.docx 123/213 PE643.168v01-00

EL

ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής· 
θεωρεί ότι η απλουστευμένη δομή των 
εξωτερικών μέσων που προτείνονται στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
απαιτεί κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, 
επαρκές επίπεδο διαφάνειας, τη συμβολή 
του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη 
στρατηγική, καθώς και έλεγχο της 
εφαρμογής από το Κοινοβούλιο· τονίζει 
την ανάγκη για αποδοτική και επαρκή 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας για 
την περίοδο 2021-2027 (ΜΠΒ III)· τονίζει 
τον ρόλο του μηχανισμού συμβολής στη 
σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP), ιδίως 
σε ό,τι αφορά τη στήριξη της ειρήνης και 
της σταθερότητας σε ολόκληρο τον κόσμο· 
αναμένει την έγκαιρη έγκριση των μέσων 
για την περίοδο μετά το 2020, ώστε να 
αποφευχθούν περιττά χρηματοδοτικά 
κενά·

ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής· 
θεωρεί ότι η απλουστευμένη δομή των 
εξωτερικών μέσων που προτείνονται στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
απαιτεί κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, 
επαρκές επίπεδο διαφάνειας, τη συμβολή 
του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη 
στρατηγική, καθώς και έλεγχο της 
εφαρμογής από το Κοινοβούλιο· τονίζει 
την ανάγκη για αποδοτική και επαρκή 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας για 
την περίοδο 2021-2027 (ΜΠΒ III)· τονίζει 
τον ρόλο του μηχανισμού συμβολής στη 
σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP), ιδίως 
σε ό,τι αφορά τη στήριξη της ειρήνης και 
της σταθερότητας σε ολόκληρο τον κόσμο· 
αναμένει την έγκαιρη έγκριση των μέσων 
για την περίοδο μετά το 2020, 
συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού για την ειρήνη, ώστε να 
αποφευχθούν περιττά χρηματοδοτικά 
κενά·

Or. en

Τροπολογία 235
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή, συνέπεια 
και συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα 
μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ 
και την ΚΕΠΠΑ, ώστε να μπορέσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις 
αυξανόμενες προκλήσεις στον τομέα της 
ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής· 
θεωρεί ότι η απλουστευμένη δομή των 
εξωτερικών μέσων που προτείνονται στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
απαιτεί κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, 

16. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή, συνέπεια 
και συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα 
μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ 
και την ΚΕΠΠΑ, ώστε να μπορέσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις 
αυξανόμενες προκλήσεις στον τομέα της 
ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής· 
θεωρεί ότι η απλουστευμένη δομή των 
εξωτερικών μέσων που προτείνονται στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
απαιτεί κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, 
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επαρκές επίπεδο διαφάνειας, τη συμβολή 
του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη 
στρατηγική, καθώς και έλεγχο της 
εφαρμογής από το Κοινοβούλιο· τονίζει 
την ανάγκη για αποδοτική και επαρκή 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας για 
την περίοδο 2021-2027 (ΜΠΒ III)· τονίζει 
τον ρόλο του μηχανισμού συμβολής στη 
σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP), ιδίως 
σε ό,τι αφορά τη στήριξη της ειρήνης και 
της σταθερότητας σε ολόκληρο τον κόσμο· 
αναμένει την έγκαιρη έγκριση των μέσων 
για την περίοδο μετά το 2020, ώστε να 
αποφευχθούν περιττά χρηματοδοτικά 
κενά·

επαρκές επίπεδο διαφάνειας, τη συμβολή 
του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη 
στρατηγική, καθώς και έλεγχο της 
εφαρμογής από το Κοινοβούλιο· τονίζει 
την ανάγκη αύξησης του ρόλου του 
Κοινοβουλίου κατά τον έλεγχος και την 
καθοδήγηση του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας για την περίοδο 
2021-2027 (ΜΠΒ III)· τονίζει τον ρόλο 
του μηχανισμού συμβολής στη 
σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP), ιδίως 
σε ό,τι αφορά τη στήριξη της ειρήνης και 
της σταθερότητας σε ολόκληρο τον κόσμο· 
αναμένει την έγκαιρη έγκριση των μέσων 
για την περίοδο μετά το 2020, ώστε να 
αποφευχθούν περιττά χρηματοδοτικά 
κενά·

Or. en

Τροπολογία 236
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Phil Bennion, 
Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή, συνέπεια 
και συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα 
μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ 
και την ΚΕΠΠΑ, ώστε να μπορέσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις 
αυξανόμενες προκλήσεις στον τομέα της 
ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής· 
θεωρεί ότι η απλουστευμένη δομή των 
εξωτερικών μέσων που προτείνονται στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
απαιτεί κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, 
επαρκές επίπεδο διαφάνειας, τη συμβολή 
του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη 
στρατηγική, καθώς και έλεγχο της 
εφαρμογής από το Κοινοβούλιο· τονίζει 
την ανάγκη για αποδοτική και επαρκή 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 

16. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή, συνέπεια 
και συμπληρωματικότητα, όπως ορίζεται 
στις Συνθήκες, ανάμεσα στα μέσα 
εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ και 
την ΚΕΠΠΑ, ώστε να μπορέσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις 
αυξανόμενες προκλήσεις στον τομέα της 
ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής· 
θεωρεί ότι η απλουστευμένη δομή των 
εξωτερικών μέσων που προτείνονται στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
απαιτεί κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, 
επαρκές επίπεδο διαφάνειας, τη συμβολή 
του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη 
στρατηγική, καθώς και έλεγχο της 
εφαρμογής από το Κοινοβούλιο· τονίζει 
την ανάγκη για αποδοτική και επαρκή 
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μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας για 
την περίοδο 2021-2027 (ΜΠΒ III)· τονίζει 
τον ρόλο του μηχανισμού συμβολής στη 
σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP), ιδίως 
σε ό,τι αφορά τη στήριξη της ειρήνης και 
της σταθερότητας σε ολόκληρο τον κόσμο· 
αναμένει την έγκαιρη έγκριση των μέσων 
για την περίοδο μετά το 2020, ώστε να 
αποφευχθούν περιττά χρηματοδοτικά 
κενά·

χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας για 
την περίοδο 2021-2027 (ΜΠΒ III)· τονίζει 
τον ρόλο του μηχανισμού συμβολής στη 
σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP), ιδίως 
σε ό,τι αφορά τη στήριξη της ειρήνης και 
της σταθερότητας σε ολόκληρο τον κόσμο· 
αναμένει την έγκαιρη έγκριση των μέσων 
για την περίοδο μετά το 2020, ώστε να 
αποφευχθούν περιττά χρηματοδοτικά 
κενά·

Or. en

Τροπολογία 237
Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή, συνέπεια 
και συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα 
μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ 
και την ΚΕΠΠΑ, ώστε να μπορέσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις 
αυξανόμενες προκλήσεις στον τομέα της 
ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής· 
θεωρεί ότι η απλουστευμένη δομή των 
εξωτερικών μέσων που προτείνονται στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
απαιτεί κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, 
επαρκές επίπεδο διαφάνειας, τη συμβολή 
του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη 
στρατηγική, καθώς και έλεγχο της 
εφαρμογής από το Κοινοβούλιο· τονίζει 
την ανάγκη για αποδοτική και επαρκή 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας για 
την περίοδο 2021-2027 (ΜΠΒ III)· τονίζει 
τον ρόλο του μηχανισμού συμβολής στη 
σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP), ιδίως 
σε ό,τι αφορά τη στήριξη της ειρήνης και 
της σταθερότητας σε ολόκληρο τον κόσμο· 
αναμένει την έγκαιρη έγκριση των μέσων 

16. ζητεί πιο στρατηγική προσέγγιση, 
μεγαλύτερη συνοχή, συνέπεια και 
συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα μέσα 
εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ και 
την ΚΕΠΠΑ, ώστε να μπορέσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις 
αυξανόμενες προκλήσεις στον τομέα της 
ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής· 
θεωρεί ότι η απλουστευμένη δομή των 
εξωτερικών μέσων που προτείνονται στο 
πλαίσιο του Μηχανισμού Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
απαιτεί κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, 
επαρκές επίπεδο διαφάνειας, τη συμβολή 
του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη 
στρατηγική, καθώς και έλεγχο της 
εφαρμογής από το Κοινοβούλιο· τονίζει 
την ανάγκη για αποδοτική και επαρκή 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας για 
την περίοδο 2021-2027 (ΜΠΒ III)· τονίζει 
τον ρόλο του μηχανισμού συμβολής στη 
σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP), ιδίως 
σε ό,τι αφορά τη στήριξη της ειρήνης και 
της σταθερότητας σε ολόκληρο τον κόσμο· 
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για την περίοδο μετά το 2020, ώστε να 
αποφευχθούν περιττά χρηματοδοτικά 
κενά·

αναμένει την έγκαιρη έγκριση των μέσων 
για την περίοδο μετά το 2020, ώστε να 
αποφευχθούν περιττά χρηματοδοτικά 
κενά·

Or. en

Τροπολογία 238
Nacho Sánchez Amor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ενθαρρύνει την ΕΕ να δώσει ακόμα 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψη 
των συγκρούσεων και στη 
διαμεσολάβηση· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
προσέγγιση αποφέρει υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε 
επίπεδο ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι 
δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης 
συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας 
και της αξιοπιστίας της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή· επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή 
του Κοινοβουλίου στον τομέα της 
διαμεσολάβησης και του διαλόγου, ιδίως 
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και 
ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
διοργανική συνεργασία σχετικά με τη 
διαμεσολάβηση·

17. ενθαρρύνει την ΕΕ να δώσει ακόμα 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψη 
των συγκρούσεων και στη 
διαμεσολάβηση· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
προσέγγιση αποφέρει υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε 
επίπεδο ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι 
δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης 
συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας 
και της αξιοπιστίας της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή· επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή 
του Κοινοβουλίου στον τομέα της 
διαμεσολάβησης και του διαλόγου, ιδίως 
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και 
ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
διοργανική συνεργασία σχετικά με τη 
διαμεσολάβηση· επιβεβαιώνει ότι 
τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, της 
κυριαρχίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας όλων των χωρών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης εντός των 
διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων τους 
και απορρίπτει κατηγορηματικά τη 
χρήση βίας ή την απειλή χρήσης βίας 
στην επίλυση συγκρούσεων·

Or. es
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Τροπολογία 239
Δημήτρης Παπαδάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Attila Ara-Kovács, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ενθαρρύνει την ΕΕ να δώσει ακόμα 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψη 
των συγκρούσεων και στη 
διαμεσολάβηση· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
προσέγγιση αποφέρει υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε 
επίπεδο ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι 
δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης 
συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας 
και της αξιοπιστίας της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή· επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή 
του Κοινοβουλίου στον τομέα της 
διαμεσολάβησης και του διαλόγου, ιδίως 
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και 
ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
διοργανική συνεργασία σχετικά με τη 
διαμεσολάβηση·

17. ενθαρρύνει την ΕΕ να δώσει ακόμα 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψη 
των συγκρούσεων και στη 
διαμεσολάβηση· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
προσέγγιση αποφέρει υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε 
επίπεδο ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι 
δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης 
συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας 
και της αξιοπιστίας της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή· επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή 
του Κοινοβουλίου στον τομέα της 
διαμεσολάβησης και του διαλόγου, ιδίως 
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τον 
αυξανόμενο ρόλο της ΕΕ στην επίλυση 
των συγκρούσεων και την οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης στο πλαίσιο ή προς 
υποστήριξη των υπαρχόντων 
συμφωνημένων διαπραγματευτικών 
σχημάτων και αρχών, και ζητεί να 
αναπτυχθεί περαιτέρω η διοργανική 
συνεργασία σχετικά με τη διαμεσολάβηση 
με βάση τους 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 240
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ενθαρρύνει την ΕΕ να δώσει ακόμα 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψη 
των συγκρούσεων και στη 
διαμεσολάβηση· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
προσέγγιση αποφέρει υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε 
επίπεδο ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι 
δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης 
συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας 
και της αξιοπιστίας της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή· επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή 
του Κοινοβουλίου στον τομέα της 
διαμεσολάβησης και του διαλόγου, ιδίως 
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και 
ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
διοργανική συνεργασία σχετικά με τη 
διαμεσολάβηση·

17. ενθαρρύνει την ΕΕ να δώσει ακόμα 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψη 
των συγκρούσεων και στη 
διαμεσολάβηση· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
προσέγγιση αποφέρει υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε 
επίπεδο ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι 
δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης 
συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας 
και της αξιοπιστίας της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή· επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή 
του Κοινοβουλίου στον τομέα της 
διαμεσολάβησης και του διαλόγου, ιδίως 
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και 
ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
διοργανική συνεργασία σχετικά με τη 
διαμεσολάβηση· επιβεβαιώνει την 
υποστήριξή του υπέρ της ανεξαρτησίας, 
της κυριαρχίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας όλων των χωρών της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης στα 
διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά τους και 
απορρίπτει κατηγορηματικά τη χρήση 
βίας ή απειλών χρήσης βίας για την 
επίλυση των συγκρούσεων·

Or. en

Τροπολογία 241
Ilhan Kyuchyuk, Christophe Grudler, Javier Nart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ενθαρρύνει την ΕΕ να δώσει ακόμα 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψη 
των συγκρούσεων και στη 
διαμεσολάβηση· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
προσέγγιση αποφέρει υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, κοινωνικό 

17. ενθαρρύνει την ΕΕ να δώσει ακόμα 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψη 
των συγκρούσεων και στη 
διαμεσολάβηση· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
προσέγγιση αποφέρει υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, κοινωνικό 
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και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε 
επίπεδο ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι 
δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης 
συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας 
και της αξιοπιστίας της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή· επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή 
του Κοινοβουλίου στον τομέα της 
διαμεσολάβησης και του διαλόγου, ιδίως 
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και 
ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
διοργανική συνεργασία σχετικά με τη 
διαμεσολάβηση·

και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε 
επίπεδο ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι 
δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης 
συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας 
και της αξιοπιστίας της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή· επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή 
του Κοινοβουλίου στον τομέα της 
διαμεσολάβησης και του διαλόγου, ιδίως 
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και 
ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
διοργανική συνεργασία σχετικά με τη 
διαμεσολάβηση· πιστεύει ακράδαντα ότι 
η δέσμευση της ΕΕ για κυριαρχία, 
εδαφική ακεραιότητα και πολιτική 
ανεξαρτησία όλων των χωρών της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης εντός των 
διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων έχει 
καίρια σημασία για μια επιτυχή 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ έναντι των 
χωρών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 242
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ενθαρρύνει την ΕΕ να δώσει ακόμα 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψη 
των συγκρούσεων και στη 
διαμεσολάβηση· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
προσέγγιση αποφέρει υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε 
επίπεδο ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι 
δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης 
συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας 
και της αξιοπιστίας της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή· επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή 
του Κοινοβουλίου στον τομέα της 

17. ενθαρρύνει την ΕΕ να δώσει ακόμα 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψη 
των συγκρούσεων και στη 
διαμεσολάβηση· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
προσέγγιση αποφέρει υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε 
επίπεδο ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι 
δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης 
συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας 
και της αξιοπιστίας της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή· επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή 
του Κοινοβουλίου στον τομέα της 
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διαμεσολάβησης και του διαλόγου, ιδίως 
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και 
ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
διοργανική συνεργασία σχετικά με τη 
διαμεσολάβηση·

επίλυσης συγκρούσεων, διαμεσολάβησης 
και του διαλόγου, ιδίως στις χώρες των 
Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης, και ζητεί να αναπτυχθεί 
περαιτέρω η διοργανική συνεργασία και ο 
διάλογος σχετικά με τη διαμεσολάβηση· 
επαναλαμβάνει την προσήλωση της ΕΕ 
στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την 
εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και 
όλων των άλλων κρατών της ανατολικής 
εταιρικής σχέσης, εντός των διεθνώς 
αναγνωρισμένων συνόρων τους·

Or. en

Τροπολογία 243
Vladimír Bilčík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ενθαρρύνει την ΕΕ να δώσει ακόμα 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψη 
των συγκρούσεων και στη 
διαμεσολάβηση· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
προσέγγιση αποφέρει υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε 
επίπεδο ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι 
δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης 
συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας 
και της αξιοπιστίας της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή· επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή 
του Κοινοβουλίου στον τομέα της 
διαμεσολάβησης και του διαλόγου, ιδίως 
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και 
ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
διοργανική συνεργασία σχετικά με τη 
διαμεσολάβηση·

17. ενθαρρύνει την ΕΕ να δώσει ακόμα 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψη 
των συγκρούσεων και στη 
διαμεσολάβηση· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
προσέγγιση αποφέρει υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε 
επίπεδο ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι 
δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης 
συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας 
και της αξιοπιστίας της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή· επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή 
του Κοινοβουλίου στον τομέα της 
διαμεσολάβησης και του διαλόγου, ιδίως 
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και 
ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
διοργανική συνεργασία σχετικά με τη 
διαμεσολάβηση· υπενθυμίζει ότι οι 
σύγχρονες δημοκρατίες απαιτούν πλήρως 
λειτουργούντες νομοθετικούς κλάδους 
και, στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει τη 
σημασία της υποστήριξης του έργου των 



AM\1192475EL.docx 131/213 PE643.168v01-00

EL

κοινοβουλίων τόσο στα Δυτικά Βαλκάνια 
όσο και στις γειτονικές χώρες·

Or. en

Τροπολογία 244
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ενθαρρύνει την ΕΕ να δώσει 
ακόμα μεγαλύτερη προτεραιότητα στην 
πρόληψη των συγκρούσεων και στη 
διαμεσολάβηση· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
προσέγγιση αποφέρει υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε 
επίπεδο ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι 
δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης 
συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας 
και της αξιοπιστίας της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή· επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή 
του Κοινοβουλίου στον τομέα της 
διαμεσολάβησης και του διαλόγου, ιδίως 
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και 
ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
διοργανική συνεργασία σχετικά με τη 
διαμεσολάβηση·

17. πιστεύει ότι η πρόληψη των 
συγκρούσεων και η διαμεσολάβηση, 
καθώς και η ειρηνική επίλυση των 
παρατεταμένων συγκρούσεων, ιδίως στις 
άμεσα γειτονικές χώρες της ΕΕ, θα 
πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα τα 
προσεχή έτη· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
προσέγγιση αποφέρει υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε 
επίπεδο ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι 
δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης 
συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας 
και της αξιοπιστίας της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή· επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή 
του Κοινοβουλίου στον τομέα της 
διαμεσολάβησης και του διαλόγου, ιδίως 
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και 
ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
διοργανική συνεργασία σχετικά με τη 
διαμεσολάβηση·

Or. en

Τροπολογία 245
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ενθαρρύνει την ΕΕ να δώσει ακόμα 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψη 
των συγκρούσεων και στη 
διαμεσολάβηση· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
προσέγγιση αποφέρει υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε 
επίπεδο ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι 
δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης 
συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας 
και της αξιοπιστίας της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή· επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή 
του Κοινοβουλίου στον τομέα της 
διαμεσολάβησης και του διαλόγου, ιδίως 
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και 
ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
διοργανική συνεργασία σχετικά με τη 
διαμεσολάβηση·

17. ενθαρρύνει την ΕΕ να δώσει ακόμα 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψη 
των συγκρούσεων και στη 
διαμεσολάβηση· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
προσέγγιση αποφέρει υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε 
επίπεδο ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι 
δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης 
συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας 
και της αξιοπιστίας της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή· επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή 
του Κοινοβουλίου στον τομέα της 
διαμεσολάβησης, του διαλόγου και της 
προώθησης των αξιών της δημοκρατίας, 
του κράτους δικαίου, του σεβασμού των 
μειονοτήτων και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, ιδίως στις χώρες των 
Δυτικών Βαλκανίων, της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και της νότιας 
γειτονίας, και ζητεί να αναπτυχθεί 
περαιτέρω η διοργανική συνεργασία με 
αυτές τις χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 246
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ενθαρρύνει την ΕΕ να δώσει 
ακόμα μεγαλύτερη προτεραιότητα στην 
πρόληψη των συγκρούσεων και στη 
διαμεσολάβηση· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
προσέγγιση αποφέρει υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε 
επίπεδο ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι 

17. ενθαρρύνει την ΕΕ να επιτρέψει 
στον ΟΑΣΕ να αναλάβει δράση για την 
πρόληψη των συγκρούσεων και τη 
διαμεσολάβηση εξ ονόματος και σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη· 
υπογραμμίζει ότι αυτή η προσέγγιση 
αποφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία σε 
πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό 
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δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης 
συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας 
και της αξιοπιστίας της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή· επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή 
του Κοινοβουλίου στον τομέα της 
διαμεσολάβησης και του διαλόγου, ιδίως 
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και 
ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
διοργανική συνεργασία σχετικά με τη 
διαμεσολάβηση·

επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο ασφάλειας· 
υπενθυμίζει ότι οι δράσεις στο πλαίσιο της 
πρόληψης συγκρούσεων και της 
διαμεσολάβησης συμβάλλουν στην 
ενίσχυση της παρουσίας και της 
αξιοπιστίας των ευρωπαϊκών εθνών στη 
διεθνή σκηνή επισημαίνει την αδυναμία 
της ΕΕ να υποστηρίξει έως τώρα μια 
μεταβατική διαδικασία δικαιοσύνης για 
τα Δυτικά Βαλκάνια παρά την ενεργό 
συμμετοχή της στην περιοχή εδώ και 
περισσότερα από 20 χρόνια και ζητεί από 
τα κράτη μέλη να συνεργαστούν και να 
υποστηρίξουν την επίτευξη πραγματικής 
ειρήνης στα Δυτικά Βαλκάνια·

Or. en

Τροπολογία 247
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ενθαρρύνει την ΕΕ να δώσει ακόμα 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψη 
των συγκρούσεων και στη 
διαμεσολάβηση· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
προσέγγιση αποφέρει υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε 
επίπεδο ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι 
δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης 
συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας 
και της αξιοπιστίας της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή· επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή 
του Κοινοβουλίου στον τομέα της 
διαμεσολάβησης και του διαλόγου, ιδίως 
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και 
ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
διοργανική συνεργασία σχετικά με τη 
διαμεσολάβηση·

17. ενθαρρύνει την ΕΕ να δώσει ακόμα 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψη 
των συγκρούσεων και στη 
διαμεσολάβηση· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
προσέγγιση αποφέρει υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε 
επίπεδο ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι 
δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης 
συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας 
και της αξιοπιστίας της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή και ότι πρέπει να αναπτύσσονται 
στο πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης 
που θα συνδυάζει την ασφάλεια, τη 
διπλωματία και την ανάπτυξη· 
επισημαίνει τη συμβολή του Κοινοβουλίου 
στον τομέα της διαμεσολάβησης και του 
διαλόγου, ιδίως στις χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων και της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, και ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω 
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η διοργανική συνεργασία σχετικά με τη 
διαμεσολάβηση·

Or. fr

Τροπολογία 248
Ioan-Rareş Bogdan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ενθαρρύνει την ΕΕ να δώσει ακόμα 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πρόληψη 
των συγκρούσεων και στη 
διαμεσολάβηση· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
προσέγγιση αποφέρει υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε 
επίπεδο ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι 
δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης 
συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας 
και της αξιοπιστίας της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή· επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή 
του Κοινοβουλίου στον τομέα της 
διαμεσολάβησης και του διαλόγου, ιδίως 
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και 
ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
διοργανική συνεργασία σχετικά με τη 
διαμεσολάβηση·

17. ενθαρρύνει την ΕΕ να δώσει ακόμα 
μεγαλύτερη προτεραιότητα στην 
οικοδόμηση της ειρήνης, στην πρόληψη 
των εδραίωση της ειρήνης, συγκρούσεων 
και στη διαμεσολάβηση· υπογραμμίζει ότι 
αυτή η προσέγγιση αποφέρει υψηλή 
ενωσιακή προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, 
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, καθώς 
και σε επίπεδο ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι 
οι δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης 
συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας 
και της αξιοπιστίας της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή· επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή 
του Κοινοβουλίου στον τομέα της 
διαμεσολάβησης και του διαλόγου, ιδίως 
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και 
ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
διοργανική συνεργασία σχετικά με τη 
διαμεσολάβηση·

Or. en

Τροπολογία 249
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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17. ενθαρρύνει την ΕΕ να δώσει 
ακόμα μεγαλύτερη προτεραιότητα στην 
πρόληψη των συγκρούσεων και στη 
διαμεσολάβηση· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
προσέγγιση αποφέρει υψηλή ενωσιακή 
προστιθέμενη αξία σε πολιτικό, κοινωνικό 
και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε 
επίπεδο ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι 
δράσεις στο πλαίσιο της πρόληψης 
συγκρούσεων και της διαμεσολάβησης 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας 
και της αξιοπιστίας της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή· επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή 
του Κοινοβουλίου στον τομέα της 
διαμεσολάβησης και του διαλόγου, ιδίως 
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και 
ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
διοργανική συνεργασία σχετικά με τη 
διαμεσολάβηση·

17. ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές χώρες 
να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη 
προτεραιότητα στην πρόληψη των 
συγκρούσεων και στη διαμεσολάβηση· 
υπογραμμίζει ότι αυτή η προσέγγιση 
αποφέρει υψηλή ενωσιακή προστιθέμενη 
αξία σε πολιτικό, κοινωνικό και 
οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο 
ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι οι δράσεις στο 
πλαίσιο της πρόληψης συγκρούσεων και 
της διαμεσολάβησης συμβάλλουν στην 
ενίσχυση της παρουσίας και της 
αξιοπιστίας της ΕΕ στη διεθνή σκηνή· 
επισημαίνει την πολύτιμη συμβολή του 
Κοινοβουλίου στον τομέα της 
διαμεσολάβησης και του διαλόγου, ιδίως 
στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και 
ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
διοργανική συνεργασία σχετικά με τη 
διαμεσολάβηση·

Or. fr

Τροπολογία 250
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. αναγνωρίζει ότι για να είναι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρός παγκόσμιος 
παράγοντας, η ΕΕ πρέπει να είναι 
σημαντικός παράγοντας της γειτονίας, το 
οποίο προϋποθέτει επίσης να έχει επαρκή 
διπλωματική παρουσία·

Or. en

Τροπολογία 251
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υπενθυμίζει τη σημασία μιας 
ισχυρής ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας 
(ΕΠΓ) όπου η ΕΕ δεσμεύεται να έχει 
κοινά κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά 
συμφέροντα με τις χώρες εταίρους της 
Ανατολής και του Νότου· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο η ΕΠΓ να ενισχύσει την 
ανθεκτικότητα των εταίρων της ΕΕ ως 
βασική προτεραιότητα ενόψει των 
απειλών και των πιέσεων που 
αντιμετωπίζουν·

Or. en

Τροπολογία 252
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υπενθυμίζει ότι η ήπια δύναμη 
είναι το μεγαλύτερο μέσο εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό που την 
καθιστά μοναδική στο διεθνές σενάριο· 
επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, την 
ανάγκη να ακολουθηθεί μια προσέγγιση 
που να βασίζεται στην αρχή των 
«αναλογικών κερδών» και των 
«αναλογικών ζημιών» στις πολιτικές της 
γειτονίας και της διεύρυνσης· 
υπογραμμίζει περαιτέρω τη σημασία της 
πολιτικής διεύρυνσης ως προωθητικής 
δύναμης της ΕΕ και επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να είναι φιλόδοξη και αξιόπιστη·

Or. en

Τροπολογία 253
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Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υπογραμμίζει τον στρατηγικό ρόλο 
της Ένωσης στις γειτονικές χώρες της 
Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης που 
επικεντρώνεται στις προσπάθειες 
συνέχισης της ενίσχυσης της 
ανθεκτικότητας του κράτους, της 
οικονομίας και της κοινωνίας και στην 
αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης· 
αναγνωρίζει τη σημασία της 
σταθερότητας της ανατολικής γειτονίας 
για τη σταθερότητα της Ένωσης και 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη ακόμη 
στενότερων σχέσεων με τις χώρες της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 254
Andrzej Halicki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) υπενθυμίζει και τονίζει ότι η 
συνεργασία με τις χώρες της ανατολικής 
εταιρικής σχέσης και άλλες γειτονικές 
χώρες της ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσει 
προτεραιότητα για την ΚΕΠΠΑ, λόγω 
του ζωτικού συμφέροντος της ΕΕ για την 
ανάπτυξη και τον εκδημοκρατισμό των 
χωρών αυτών· κατά συνέπεια, εκφράζει 
τη λύπη του για τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 
18ης Οκτωβρίου 2019 και υπενθυμίζει τη 
θέση του επί του θέματος αυτού, η οποία 
εκφράστηκε στις 24 Οκτωβρίου 2019 με 
την ελπίδα ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
θα αναθεωρήσει την απόφασή του το 
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συντομότερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 255
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει τη σημασία των 
κοινοβουλευτικών συνελεύσεων ως 
χώρων συνεργασίας και θεσμικού 
διαλόγου, καθώς και την πολύτιμη 
συμβολή τους στην ευρωπαϊκή εξωτερική 
δράση, μεταξύ άλλων στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας, ενώ 
παράλληλα τονίζει ότι είναι απαραίτητο 
να προωθηθεί η δραστηριότητά τους και 
να διασφαλιστεί η ορθή διεξαγωγή των 
εργασιών τους·

Or. es

Τροπολογία 256
Ilhan Kyuchyuk, Christophe Grudler, Javier Nart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
για την παραβίαση των αρχών του 
διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο των 
συγκρούσεων σε όλες τις χώρες της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης και 
επαναλαμβάνει το όραμά του σύμφωνα με 
το οποίο οι τρέχουσες συγκρούσεις σε 
όλες τις χώρες της ανατολικής εταιρικής 
σχέσης θα πρέπει να επιλυθούν σύμφωνα 
με το διεθνές δίκαιο, τους κανόνες και τις 
αρχές·
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Or. en

Τροπολογία 257
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να 
επικεντρωθεί στην ενότητα του 
πληθυσμού της και όχι στις 
ανταγωνιστικές δράσεις: τα μεγαλύτερα 
κράτη ενάντια στα μικρότερα κράτη, η 
Βόρεια Ευρώπη ενάντια στη Νότια 
Ευρώπη, η Δυτική Ευρώπη ενάντια στην 
Ανατολική Ευρώπη, είναι σημαντικό να 
ζητηθεί η ενίσχυση του ρόλου των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην 
τροφοδότηση των πολιτικών συζητήσεων 
για τις απόψεις των εκλογέων της·

Or. en

Τροπολογία 258
Urmas Paet, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. σημειώνει ότι η σταθερότητα των 
ανατολικών γειτονικών χωρών είναι 
σημαντική για τη σταθερότητα της 
Ένωσης και ενθαρρύνει την ανάπτυξη 
στενότερων σχέσεων με τις χώρες της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης· καλεί την 
Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεχίσουν 
να ενισχύουν τους οικονομικούς δεσμούς 
και τις διασυνδέσεις, χρησιμοποιώντας 
τις συμφωνίες εμπορίου και σύνδεσης, 
την πρόσβαση στην ενιαία αγορά και την 
εμβάθυνση των διαπροσωπικών επαφών, 
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μεταξύ άλλων μέσω της διευκόλυνσης 
των θεωρήσεων και της κατάργησής 
τους, όταν πληρούνται όλες οι 
απαιτήσεις, ως κίνητρα για την 
προώθηση δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων και την υιοθέτηση 
ευρωπαϊκών κανόνων και προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 259
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. αναγνωρίζει τη σημασία της 
σταθερότητας της ανατολικής γειτονίας 
για την ασφάλεια της Ένωσης και το 
μετασχηματιστικό δυναμικό της ΕΕ για 
τις γειτονικές περιφέρειες και χώρες· 
ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση της 
πολιτικής της ανατολικής εταιρικής 
σχέσης για την επόμενη δεκαετία με τη 
δημιουργία μιας στρατηγικής για την 
Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία - 
οι τρεις πιο προηγμένες χώρες της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης που 
συνδέονται με την ΕΕ (στρατηγική της 
τριάδας του 2030), με βάση την αρχή των 
«αναλογικών κερδών» και των 
«αναλογικών ζημιών», με επικεφαλής τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και τον 
συνασπισμό ομοϊδεατών χωρών της ΕΕ 
(διαδικασία ευρωπαϊκής τριάδας) με 
επίκεντρο απτά έργα και προγράμματα 
που θα συνάδουν με τις βέλτιστες 
πρακτικές της διαδικασίας του Βερολίνου 
και της ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου. πιστεύει ότι η 
επιτυχία του μετασχηματισμού στις 
χώρες της ΑΕΣ, ιδίως των συνδεδεμένων 
με την ΕΕ χωρών της Ουκρανίας, της 
Γεωργίας και της Μολδαβίας, μπορεί να 
επιφέρει θετική επίδραση και στην 
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κοινωνία της γειτονικής Ρωσίας·

Or. en

Τροπολογία 260
Ilhan Kyuchyuk, Christophe Grudler, Javier Nart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. υπενθυμίζει την ανεπιφύλακτη 
υποστήριξη της ΕΕ υπέρ της κυριαρχίας, 
της εδαφικής ακεραιότητας και της 
πολιτικής ανεξαρτησίας όλων των χωρών 
της ανατολικής εταιρικής σχέσης εντός 
των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων 
τους και υπογραμμίζει με έμφαση τη 
σημασία της προδραστικής στάσης που 
βασίζεται στο διεθνές δίκαιο ενάντια στις 
παρατεταμένες συγκρούσεις στις 
ανατολικές γειτονικές χώρες·

Or. en

Τροπολογία 261
Karol Karski, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υπογραμμίζει την ανεπιφύλακτη 
υποστήριξη της ΕΕ υπέρ της κυριαρχίας, 
της εδαφικής ακεραιότητας και της 
πολιτικής ανεξαρτησίας όλων των χωρών 
της ανατολικής εταιρικής σχέσης εντός 
των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων 
τους και υπογραμμίζει με έμφαση τη 
σημασία της προδραστικής στάσης που 
βασίζεται στο διεθνές δίκαιο ενάντια στις 
παρατεταμένες συγκρούσεις στις 
ανατολικές γειτονικές χώρες·
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Or. en

Τροπολογία 262
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. επιβεβαιώνει την ισχυρή 
υποστήριξή του υπέρ της ανεξαρτησίας, 
της κυριαρχίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας της Ουκρανίας στα 
διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά της και 
εξακολουθεί να δεσμεύεται πλήρως για 
την πολιτική μη αναγνώρισης της 
παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας·

Or. en

Τροπολογία 263
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. επιβεβαιώνει την υποστήριξή του 
υπέρ της ανατολικής εταιρικής σχέσης, η 
οποία γιόρτασε την 10ετή επέτειό της το 
2019· τονίζει ωστόσο ότι για να είναι πιο 
επιτυχής χρειάζεται νέες πρωτοβουλίες 
και δεσμεύσεις και από τις δύο πλευρές, 
την ΕΕ και τους εταίρους μας·

Or. en

Τροπολογία 264
Vladimír Bilčík

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. χαιρετίζει την επιβεβαίωση από 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής της 
απερίφραστης στήριξης της ΕΕ στην 
ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών 
Βαλκανίων· ζητεί μια αξιόπιστη 
στρατηγική διεύρυνσης της ΕΕ στα 
Δυτικά Βαλκάνια, περιοχή στρατηγικής 
σημασίας για την ΕΕ· υπογραμμίζει τη 
σημασία συνέχισης της 
μεταρρυθμιστικής διαδικασίας που 
συνδέεται με τον μετασχηματιστικό 
αντίκτυπο στις υποψήφιες χώρες· 
σημειώνει με λύπη την επιβράδυνση της 
διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 265
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει ότι, σύμφωνα με την 
ισχύουσα πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ, 
μια αξιόπιστη διαδικασία προσχώρησης 
βασισμένη σε εκτεταμένες και δίκαιες 
προϋποθέσεις εξακολουθεί να αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο για την προώθηση 
της ασφάλειας με την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των χωρών της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 266
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. θεωρεί την πολιτική διεύρυνσης 
της ΕΕ ως το πλέον επιτυχημένο και 
ισχυρό μέσο εξωτερικής πολιτικής τις 
τελευταίες δεκαετίες· προτρέπει τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν μια αξιόπιστη 
προοπτική διεύρυνσης για τις χώρες των 
Δυτικών Βαλκανίων και για λόγους 
εξωτερικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 267
Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. επιβεβαιώνει την προσήλωσή του 
στη διεύρυνση, η οποία παραμένει βασική 
πολιτική της ΕΕ· επαναλαμβάνει την 
απερίφραστη στήριξη της ΕΕ στην 
ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών 
Βαλκανίων· υπογραμμίζει ότι η 
διαδικασία διεύρυνσης πρέπει να 
παραμείνει αξιοκρατική, θεμελιωμένη σε 
αυστηρούς και δίκαιους όρους σύμφωνα 
με την εφαρμογή των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης· εξακολουθεί να δεσμεύεται 
πλήρως για την υποστήριξη 
μεταρρυθμίσεων και έργων 
προσανατολισμένων στην ΕΕ, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω 
ενίσχυση του κράτους δικαίου και της 
χρηστής διακυβέρνησης, στην προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στην 
προώθηση της συμφιλίωσης, των 
σχέσεων καλής γειτονίας και της 
περιφερειακής συνεργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 268
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει ότι τόσο η ΕΕ όσο και η 
Ρωσία έχουν την ευθύνη να συμβάλουν 
στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής 
ειρηνικής τάξης που θα εγγυάται την 
ασφάλεια όλων, περιλαμβανομένων των 
κρατών της κοινής γειτονίας, 
επιδιώκοντας τον αφοπλισμό, την 
ενίσχυση της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου, τη διασφάλιση όλων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη 
διευκόλυνση των επαφών της κοινωνίας 
των πολιτών και την προώθηση της 
εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη τις εντάσεις, τον 
αγώνα των εξοπλισμών και την όλο και 
ταχύτερη πορεία της πολιτικής και 
στρατιωτικής αντιπαράθεσης, ζητεί έναν 
θεμελιώδη αναπροσανατολισμό της 
πολιτικής της ΕΕ στη Ρωσία· είναι της 
άποψης ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει 
να ξεκινήσει με μια έντιμη αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων της τρέχουσας 
πολιτικής και να συμπληρώσει την 
κριτική εκτίμησή της για την εσωτερική 
ανάπτυξη και την εξωτερική πολιτική της 
Ρωσίας με μια αυτοκριτική ανάλυση της 
δικής της πολιτικής· καλεί την ΕΕ και τη 
Ρωσία να σταματήσουν τον 
προπαγανδιστικό πόλεμο, να 
αντιμετωπίσουν τις διαφορές τους χωρίς 
προϋποθέσεις και να ξεκινήσουν έναν 
διαρθρωμένο διάλογο με γνώμονα τα 
αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 269
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Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. επαναλαμβάνει τη δέσμευση της 
ΕΕ να στηρίξει την κυριαρχία, την 
ανεξαρτησία και την εδαφική 
ακεραιότητα των εταίρων της· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν όλες οι παγωμένες 
συγκρούσεις σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο, κανόνες και αρχές, να αυξηθεί η 
στήριξη των κατοίκων που πλήττονται 
από συγκρούσεις, των εσωτερικά 
εκτοπισμένων ατόμων και των 
προσφύγων και να αντιμετωπιστούν οι 
απόπειρες αποσταθεροποίησης από 
τρίτες χώρες, ιδίως από τη Ρωσία· 
επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει την 
παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από 
τη Ρωσία και τη στρατιωτική παρέμβαση 
στην ανατολική Ουκρανία· ζητεί να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες για να 
διασφαλιστεί η εφαρμογή των συμφωνιών 
του Μινσκ και να επεκταθούν οι 
κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας έως 
ότου συμμορφωθεί με τις εν λόγω 
συμφωνίες· καταδικάζει, επιπλέον, τη 
συνεχιζόμενη στρατιωτικοποίηση στα 
κατεχόμενα εδάφη της Αμπχαζίας και της 
περιοχής του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας 
και καλεί τη Ρωσία να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του 
διεθνούς δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 270
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17δ. υπογραμμίζει ότι περισσότερο από 
μια δεκαετία μετά το τέλος της ρωσικής 
επιθετικότητας κατά της Γεωργίας και 
την επακόλουθη κατάπαυση του πυρός με 
τη μεσολάβηση της ΕΕ, οι Ρώσοι 
εξακολουθούν να καταγγέλλουν 
κατάφωρα ορισμένες από τις διατάξεις 
της και η διαδικασία εξομάλυνσης των 
συνόρων βρίσκεται σε εξέλιξη· υπό το 
πρίσμα της πρόσφατης παράνομης 
κράτησης παρατηρητών της ΑΕΕΕ από 
τις ένοπλες δυνάμεις ασφαλείας της 
Νότιας Οσετίας, ζητεί την ενίσχυση της 
εντολής και της προβολής της ΑΕΕΕ και 
καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία, ως δύναμη 
κατοχής, να τηρήσει τις διεθνείς της 
υποχρεώσεις και να παράσχει στην ΑΕΕΕ 
ανεμπόδιστη πρόσβαση στις κατεχόμενες 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 271
Vladimír Bilčík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των 
αποστολών παρακολούθησης εκλογών 
της ΕΕ· τονίζει την πολιτική ευθύνη των 
επικεφαλής παρατηρητών, οι οποίοι 
διορίζονται μεταξύ των βουλευτών του 
ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 272
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος



PE643.168v01-00 148/213 AM\1192475EL.docx

EL

Υπότιτλος 3 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αυξημένος ρόλος της ΕΕ ως εγγυητή της 
ασφάλειας

Or. en

Τροπολογία 273
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα 
αυτόνομης δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας· τονίζει ότι η 
αποτελεσματική συνεργασία με 
οργανώσεις-εταίρους, όπως ο ΟΗΕ ή το 
ΝΑΤΟ, είναι αναγκαία περισσότερο από 
ποτέ·

18. ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα 
αυτόνομης δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας· υπογραμμίζει 
την ανάγκη η ΕΕ να βελτιώσει τη 
στρατηγική της αυτονομία και την 
ικανότητά της να συνεργάζεται με τους 
εταίρους· να ενισχύσει την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία εξασφαλίζοντας 
αποτελεσματικές πολυμερείς αντιδράσεις 
στις παγκόσμιες προκλήσεις, στο πνεύμα 
της πολυμερούς προσέγγισης και της 
συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 274
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα 
αυτόνομης δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας· τονίζει ότι η 
αποτελεσματική συνεργασία με 
οργανώσεις-εταίρους, όπως ο ΟΗΕ ή το 

18. ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα 
αυτόνομης δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας· τονίζει, 
ωστόσο, τον πρωταγωνιστικό ρόλο του 
ΝΑΤΟ ως εγγυητή της ευρωπαϊκής 
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ΝΑΤΟ, είναι αναγκαία περισσότερο από 
ποτέ·

ασφάλειας και υπογραμμίζει την ανάγκη 
να διατηρηθεί η στενότερη δυνατή 
συνεργασία με τη Συμμαχία σε όλα τα 
θέματα που αφορούν την άμυνα, καθώς 
και την αποτελεσματική συνεργασία με 
άλλες οργανώσεις-εταίρους, όπως ο ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 275
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα 
αυτόνομης δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας· τονίζει ότι η 
αποτελεσματική συνεργασία με 
οργανώσεις-εταίρους, όπως ο ΟΗΕ ή το 
ΝΑΤΟ, είναι αναγκαία περισσότερο από 
ποτέ·

18. ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα 
αυτόνομης δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας· τονίζει ότι η 
αποτελεσματική συνεργασία με 
οργανώσεις-εταίρους, όπως ο ΟΗΕ ή το 
ΝΑΤΟ, είναι αναγκαία περισσότερο από 
ποτέ· υπογραμμίζει τη σημασία της 
στενής συνεργασίας με το ΝΑΤΟ για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων 
ασφάλειας στην Ευρώπη και τις 
γειτονικές της χώρες, ιδίως όσον αφορά 
την αντιμετώπιση των υβριδικών 
απειλών·

Or. en

Τροπολογία 276
Neena Gill

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα 
αυτόνομης δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας· τονίζει ότι η 
αποτελεσματική συνεργασία με 

18. ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα 
αυτόνομης δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας· τονίζει ότι, ενώ 
η αποτελεσματική συνεργασία με 
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οργανώσεις-εταίρους, όπως ο ΟΗΕ ή το 
ΝΑΤΟ, είναι αναγκαία περισσότερο από 
ποτέ·

οργανώσεις-εταίρους, όπως ο ΟΗΕ ή το 
ΝΑΤΟ, είναι αναγκαία περισσότερο από 
ποτέ, οι πρόσφατες συγκρούσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων 
της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία, δείχνουν 
ότι η ΕΕ δεν μπορεί να συνεχίσει την 
προσέγγισή της βασιζόμενη στους 
παραδοσιακούς εταίρους της στο ΝΑΤΟ·

Or. en

Τροπολογία 277
Idoia Villanueva Ruiz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα 
αυτόνομης δράσης της ΕΕ στον τομέα 
της ασφάλειας και της άμυνας· τονίζει ότι 
η αποτελεσματική συνεργασία με 
οργανώσεις-εταίρους, όπως ο ΟΗΕ ή το 
ΝΑΤΟ, είναι αναγκαία περισσότερο από 
ποτέ·

18. τονίζει ότι η συζήτηση για τη 
στρατηγική αυτονομία δεν θα πρέπει να 
επικεντρώνεται και να περιορίζεται στις 
στρατιωτικές πτυχές, αλλά θα πρέπει 
πρώτα να εγείρει ζητήματα σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της μπορούν να βελτιώσουν 
την ικανότητά τους να δρουν στη διεθνή 
σκηνή με κυρίαρχο τρόπο, να αντέχουν 
στις οικονομικές και πολιτικές πιέσεις 
τρίτων χωρών, να συνεργάζονται με 
εταίρους της επιλογής τους·

Or. en

Τροπολογία 278
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα 
αυτόνομης δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας· τονίζει ότι η 

18. ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα 
αυτόνομης δράσης της ΕΕ και των 
κρατών μελών της στον τομέα της 
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αποτελεσματική συνεργασία με 
οργανώσεις-εταίρους, όπως ο ΟΗΕ ή το 
ΝΑΤΟ, είναι αναγκαία περισσότερο από 
ποτέ·

ασφάλειας και της άμυνας· τονίζει ότι η 
αποτελεσματική συνεργασία με 
οργανώσεις-εταίρους, όπως ο ΟΗΕ ή το 
ΝΑΤΟ, καθώς και με άλλους διεθνείς 
οργανισμούς, όπως η Αφρικανική Ένωση 
και ο ΟΑΣΕ, είναι αναγκαία περισσότερο 
από ποτέ·

Or. fr

Τροπολογία 279
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα 
αυτόνομης δράσης της ΕΕ στον τομέα 
της ασφάλειας και της άμυνας· τονίζει ότι 
η αποτελεσματική συνεργασία με 
οργανώσεις-εταίρους, όπως ο ΟΗΕ ή το 
ΝΑΤΟ, είναι αναγκαία περισσότερο από 
ποτέ·

18. τονίζει ότι η αποτελεσματική 
συνεργασία των κρατών μελών στο 
πλαίσιο οργανώσεων, όπως ο ΟΑΣΕ και/ή 
το ΝΑΤΟ, είναι σημαντική·

Or. en

Τροπολογία 280
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα 
αυτόνομης δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας· τονίζει ότι η 
αποτελεσματική συνεργασία με 
οργανώσεις-εταίρους, όπως ο ΟΗΕ ή το 
ΝΑΤΟ, είναι αναγκαία περισσότερο από 
ποτέ·

18. ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα 
αυτόνομης δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας· τονίζει ότι το 
ΝΑΤΟ είναι ο βασικός εταίρος της ΕΕ 
στον τομέα της ασφάλειας· τονίζει ότι η 
αποτελεσματική συνεργασία με 
οργανώσεις-εταίρους, όπως ο ΟΗΕ, είναι 
αναγκαία περισσότερο από ποτέ·
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Or. en

Τροπολογία 281
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα 
αυτόνομης δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας· τονίζει ότι η 
αποτελεσματική συνεργασία με 
οργανώσεις-εταίρους, όπως ο ΟΗΕ ή το 
ΝΑΤΟ, είναι αναγκαία περισσότερο από 
ποτέ·

18. ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα 
αυτόνομης δράσης των ευρωπαϊκών 
χωρών στον τομέα της ασφάλειας και της 
άμυνας· τονίζει ότι η αυτόνομη αυτή 
δράση στον τομέα της ασφάλειας 
προϋποθέτει την απόσυρση των χωρών 
μελών του ΝΑΤΟ από την ενοποιημένη 
δομή διοίκησής του·

Or. fr

Τροπολογία 282
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα 
αυτόνομης δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας· τονίζει ότι η 
αποτελεσματική συνεργασία με 
οργανώσεις-εταίρους, όπως ο ΟΗΕ ή το 
ΝΑΤΟ, είναι αναγκαία περισσότερο από 
ποτέ·

18. ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα 
αυτόνομης δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας· τονίζει ότι η 
αποτελεσματική συνεργασία με 
οργανώσεις-εταίρους, όπως ο ΟΗΕ, ο 
ΟΑΣΕ και το ΝΑΤΟ, είναι αναγκαία 
περισσότερο από ποτέ·

Or. en

Τροπολογία 283
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα 
αυτόνομης δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας· τονίζει ότι η 
αποτελεσματική συνεργασία με 
οργανώσεις-εταίρους, όπως ο ΟΗΕ ή το 
ΝΑΤΟ, είναι αναγκαία περισσότερο από 
ποτέ·

18. ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα 
αυτόνομης δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας· τονίζει ότι η 
αποτελεσματική και στενή συνεργασία με 
οργανώσεις-εταίρους, όπως ο ΟΗΕ ή το 
ΝΑΤΟ, είναι αναγκαία περισσότερο από 
ποτέ·

Or. en

Τροπολογία 284
Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί να ενισχυθεί η ικανότητα 
αυτόνομης δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας· τονίζει ότι η 
αποτελεσματική συνεργασία με 
οργανώσεις-εταίρους, όπως ο ΟΗΕ ή το 
ΝΑΤΟ, είναι αναγκαία περισσότερο από 
ποτέ·

18. ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία 
της ΕΕ με τα κράτη μέλη στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας· τονίζει ότι οι 
αποτελεσματικές εταιρικές σχέσεις 
προσωπικές με οργανώσεις-εταίρους, 
όπως ο ΟΗΕ ή το ΝΑΤΟ, είναι αναγκαίες 
περισσότερο από ποτέ·

Or. en

Τροπολογία 285
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. σημειώνει ότι οι ανεύθυνες 
μεταφορές όπλων προς τρίτες χώρες 
υπονομεύουν και αποδυναμώνουν την 
ΚΕΠΠΑ, ιδίως τις προσπάθειες της ΕΕ 



PE643.168v01-00 154/213 AM\1192475EL.docx

EL

για ειρήνη, σταθερότητα και βιώσιμη 
ανάπτυξη· απαιτεί την αυστηρή 
συμμόρφωση με τα οκτώ κριτήρια της 
κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ και έναν 
μηχανισμό παρακολούθησης και ελέγχου 
σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 286
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. τονίζει ότι η αποτελεσματική 
συνεργασία με το ΝΑΤΟ είναι πιο καίριας 
σημασίας από ποτέ· και αναγνωρίζει τη 
σημασία του ρόλου της ΕΕ στην ανάληψη 
μεγαλύτερης ευθύνης για την ευρωπαϊκή 
ασφάλεια με τους εταίρους, στην 
επιδίωξη των αξιών και συμφερόντων 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 287
Neena Gill

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. ζητεί τη δημιουργία νέων 
συμμαχιών με ορισμένους στρατηγικούς 
εταίρους της ΕΕ που να συμμερίζονται 
τις αξίες και τη δέσμευση της Ένωσης 
για την πολυμερή προσέγγιση και μια 
παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε 
κανόνες·

Or. en
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Τροπολογία 288
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. 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·

Or. en

Τροπολογία 289
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις προσπάθειες της ΕΕ να ενισχύσει την 
ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα για την 
καλύτερη προστασία της Ένωσης και 
των πολιτών της και να συμβάλει στην 
ειρήνη και τη σταθερότητα στη γειτονία 
και πέραν αυτής, σύμφωνα με την κοινή 
δήλωση για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ της 
10ης Ιουλίου 2018·

Or. en

Τροπολογία 290
Traian Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)



PE643.168v01-00 156/213 AM\1192475EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η συνεχής αξιολόγηση της 
μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας και 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και η 
ικανότητά τους να συμβάλλουν στους 
στόχους της ΚΕΠΠΑ, να εξασφαλιστούν 
επαρκείς πόροι σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις της PESCO, να εφαρμοστούν 
αποτελεσματικά και συνεκτικά οι 
αποφάσεις της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης μιας πιο 
ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης 
στον τομέα της άμυνας (EDTIB) που 
εγγυώνται ότι η Ένωση παραμένει 
ανοιχτή στη συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία 291
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. πιστεύει ότι η ψηφοφορία με 
ειδική πλειοψηφία θα μπορούσε να 
καταστήσει αποτελεσματικότερη την 
εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
ασφάλειας της ΕΕ και θα επιτάχυνε τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί το 
Συμβούλιο να κάνει τακτική χρήση της 
ειδικής πλειοψηφίας στις περιπτώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 31 
παράγραφος 2 ΣΕΕ και καλεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναλάβει αυτή 
την πρωτοβουλία κάνοντας χρήση της 
«ρήτρας γέφυρας» που περιέχεται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 3 ΣΕΕ· ενθαρρύνει 
το Συμβούλιο να εξετάσει την επέκταση 
της ειδικής πλειοψηφίας σε άλλους τομείς 
της ΚΕΠΠΑ·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 292
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. πιστεύει ότι η ψηφοφορία με 
ειδική πλειοψηφία θα μπορούσε να 
καταστήσει αποτελεσματικότερη την 
εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
ασφάλειας της ΕΕ και θα επιτάχυνε τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί το 
Συμβούλιο να κάνει τακτική χρήση της 
ειδικής πλειοψηφίας στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 31 παράγραφος 
2 ΣΕΕ και καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναλάβει αυτή την 
πρωτοβουλία κάνοντας χρήση της 
«ρήτρας γέφυρας» που περιέχεται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 3 ΣΕΕ· ενθαρρύνει 
το Συμβούλιο να εξετάσει την επέκταση 
της ειδικής πλειοψηφίας σε άλλους τομείς 
της ΚΕΠΠΑ·

19. είναι πρόθυμο να συζητήσει 
σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης της 
ειδικής πλειοψηφίας στον τομέα της 
κοινής εξωτερικής πολιτικής και της 
πολιτικής ασφάλειας, στο πλαίσιο ενός 
ευρύτερου διαλόγου σχετικά με τη χρήση 
της ειδικής πλειοψηφίας στις πολιτικές της 
ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 293
Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. πιστεύει ότι η ψηφοφορία με 
ειδική πλειοψηφία θα μπορούσε να 
καταστήσει αποτελεσματικότερη την 
εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
ασφάλειας της ΕΕ και θα επιτάχυνε τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί το 
Συμβούλιο να κάνει τακτική χρήση της 

19. απορρίπτει τις προτάσεις να μην 
λειτουργεί περιοριστικά η ομοφωνία στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων του 
Συμβουλίου στον τομέα των εξωτερικών 
υποθέσεων και να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο υιοθέτησης της ψηφοφορίας 
με ειδική πλειοψηφία· ενθαρρύνει τα 
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ειδικής πλειοψηφίας στις περιπτώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 31 
παράγραφος 2 ΣΕΕ και καλεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναλάβει αυτή 
την πρωτοβουλία κάνοντας χρήση της 
«ρήτρας γέφυρας» που περιέχεται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 3 ΣΕΕ· ενθαρρύνει 
το Συμβούλιο να εξετάσει την επέκταση 
της ειδικής πλειοψηφίας σε άλλους τομείς 
της ΚΕΠΠΑ·

κράτη μέλη να εξετάσουν τρόπους με 
τους οποίους μπορούν να ενεργήσουν 
αποτελεσματικότερα·

Or. en

Τροπολογία 294
Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. πιστεύει ότι η ψηφοφορία με 
ειδική πλειοψηφία θα μπορούσε να 
καταστήσει αποτελεσματικότερη την 
εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
ασφάλειας της ΕΕ και θα επιτάχυνε τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί το 
Συμβούλιο να κάνει τακτική χρήση της 
ειδικής πλειοψηφίας στις περιπτώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 31 
παράγραφος 2 ΣΕΕ και καλεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναλάβει αυτή 
την πρωτοβουλία κάνοντας χρήση της 
«ρήτρας γέφυρας» που περιέχεται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 3 ΣΕΕ· ενθαρρύνει 
το Συμβούλιο να εξετάσει την επέκταση 
της ειδικής πλειοψηφίας σε άλλους τομείς 
της ΚΕΠΠΑ·

19. υπενθυμίζει τη σημασία της 
αποτελεσματικότητας, της συνοχής, της 
συνέπειας και της ενότητας της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας· σημειώνει, εν προκειμένω, τα 
στοιχεία που παρέσχε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στην ομιλία του Προέδρου 
κ. Juncker για την κατάσταση της 
Ένωσης το 2018 και τις σχετικές 
διατάξεις της Συνθήκης· ενθαρρύνει το 
Συμβούλιο να συνεχίσει να εξετάζει 
περαιτέρω πρακτικές ιδέες για την 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
ΚΕΠΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 295
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. πιστεύει ότι η ψηφοφορία με ειδική 
πλειοψηφία θα μπορούσε να καταστήσει 
αποτελεσματικότερη την εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της 
ΕΕ και θα επιτάχυνε τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων· καλεί το Συμβούλιο να κάνει 
τακτική χρήση της ειδικής πλειοψηφίας 
στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 2 ΣΕΕ και καλεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναλάβει αυτή 
την πρωτοβουλία κάνοντας χρήση της 
«ρήτρας γέφυρας» που περιέχεται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 3 ΣΕΕ· ενθαρρύνει 
το Συμβούλιο να εξετάσει την επέκταση 
της ειδικής πλειοψηφίας σε άλλους τομείς 
της ΚΕΠΠΑ·

19. πιστεύει ότι η ψηφοφορία με ειδική 
πλειοψηφία θα καθιστούσε 
αποτελεσματικότερη την εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της 
ΕΕ και θα επιτάχυνε τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων· καλεί το Συμβούλιο να κάνει 
τακτική χρήση της ειδικής πλειοψηφίας 
στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 2 ΣΕΕ και καλεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναλάβει αυτή 
την πρωτοβουλία κάνοντας χρήση της 
«ρήτρας γέφυρας» που περιέχεται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 3 ΣΕΕ· ενθαρρύνει 
το Συμβούλιο να εξετάσει την επέκταση 
της ειδικής πλειοψηφίας σε άλλους τομείς 
της ΚΕΠΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 296
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. πιστεύει ότι η ψηφοφορία με 
ειδική πλειοψηφία θα μπορούσε να 
καταστήσει αποτελεσματικότερη την 
εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
ασφάλειας της ΕΕ και θα επιτάχυνε τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί το 
Συμβούλιο να κάνει τακτική χρήση της 
ειδικής πλειοψηφίας στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 31 παράγραφος 2 
ΣΕΕ και καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία 
κάνοντας χρήση της «ρήτρας γέφυρας» 
που περιέχεται στο άρθρο 31 παράγραφος 
3 ΣΕΕ· ενθαρρύνει το Συμβούλιο να 
εξετάσει την επέκταση της ειδικής 

19. χαιρετίζει τη συζήτηση σχετικά με 
τη χρήση της ψηφοφορίας με ειδική 
πλειοψηφία για την επίσπευση της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον 
τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της 
πολιτικής ασφάλειας· καλεί το Συμβούλιο 
να κάνει τακτική χρήση της ειδικής 
πλειοψηφίας στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 31 παράγραφος 2 
ΣΕΕ και καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
να αξιολογήσει τη χρήση της «ρήτρας 
γέφυρας» που περιέχεται στο άρθρο 31 
παράγραφος 3 ΣΕΕ· ενθαρρύνει το 
Συμβούλιο να εξετάσει την επέκταση της 
ειδικής πλειοψηφίας σε άλλους τομείς της 
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πλειοψηφίας σε άλλους τομείς της 
ΚΕΠΠΑ·

ΚΕΠΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 297
Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Παπαδάκης, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. προτρέπει τα κράτη μέλη να 
συμμορφωθούν πλήρως με την κοινή 
θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 
σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών 
όπλων και την απαγόρευση εξαγωγών 
όπλων στην Τουρκία μετά την παράνομη 
εισβολή της στη Βόρεια Συρία και τις 
παράνομες ενέργειές της στην Ανατολική 
Μεσόγειο και ιδίως εντός της 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και 
των χωρικών υδάτων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 298
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο σύστασης 
ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας 
που θα βελτιώσει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και θα οδηγήσει σε 
αποτελεσματικότερη διακυβερνητική 
συνεργασία στον τομέα αυτόν·

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 299
Radosław Sikorski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο σύστασης 
ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας 
που θα βελτιώσει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και θα οδηγήσει σε 
αποτελεσματικότερη διακυβερνητική 
συνεργασία στον τομέα αυτόν·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 300
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο σύστασης 
ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας 
που θα βελτιώσει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και θα οδηγήσει σε 
αποτελεσματικότερη διακυβερνητική 
συνεργασία στον τομέα αυτόν·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 301
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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20. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο σύστασης 
ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας 
που θα βελτιώσει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και θα οδηγήσει σε 
αποτελεσματικότερη διακυβερνητική 
συνεργασία στον τομέα αυτόν·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 302
Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Παπαδάκης, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο σύστασης 
ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας 
που θα βελτιώσει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και θα οδηγήσει σε 
αποτελεσματικότερη διακυβερνητική 
συνεργασία στον τομέα αυτόν·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 303
Idoia Villanueva Ruiz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο σύστασης ενός 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας που 
θα βελτιώσει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και θα οδηγήσει σε 
αποτελεσματικότερη διακυβερνητική 
συνεργασία στον τομέα αυτόν·

20. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο σύστασης ενός 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας που 
θα βελτιώσει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και θα οδηγήσει σε 
αποτελεσματικότερη διακυβερνητική 
συνεργασία στον τομέα αυτόν· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 
εστίαση σε μια προσέγγιση πρόληψης 
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κρίσεων και στην ειρηνική επίλυση των 
συγκρούσεων· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τις 
δεσμεύσεις στον τομέα αυτό, η πολιτική 
ασφάλειας επικεντρώνεται στην 
ανάπτυξη στρατιωτικών ικανοτήτων· 
τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στην αποτελεσματική 
συμβολή στις προσπάθειες των 
Ηνωμένων Εθνών στους τομείς της 
εποικοδομητικής διαμεσολάβησης, της 
μεταβατικής δικαιοσύνης, της 
καταπολέμησης της ατιμωρησίας, της 
συμφιλίωσης, της στήριξης των θυμάτων 
πολέμου και παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημιουργίας υλικών συνθηκών για διαρκή 
ειρήνη· υπογραμμίζει ότι είναι επείγον να 
εξευρεθούν λύσεις για τις μακροχρόνιες 
συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και ζητεί 
έναν αποτελεσματικό και υποστηρικτικό 
ρόλο της ΕΕ στις διεθνείς προσπάθειες 
που καταβάλλονται προς αυτή την 
κατεύθυνση·

Or. en

Τροπολογία 304
Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο σύστασης ενός 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας που 
θα βελτιώσει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και θα οδηγήσει σε 
αποτελεσματικότερη διακυβερνητική 
συνεργασία στον τομέα αυτόν·

20. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο σύστασης ενός 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας που 
θα βελτιώσει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και θα οδηγήσει σε 
αποτελεσματικότερη διακυβερνητική 
συνεργασία στον τομέα αυτόν· επιμένει 
στην προστιθέμενη αξία που θα πρέπει να 
αποφέρει αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Ασφαλείας, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
την ανάπτυξη της λήψης αποφάσεων με 
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ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 305
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο σύστασης 
ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας 
που θα βελτιώσει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και θα οδηγήσει σε 
αποτελεσματικότερη διακυβερνητική 
συνεργασία στον τομέα αυτόν·

20. υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό 
διάλογο για την ανάπτυξη νέων 
οντοτήτων, όπως ενός Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Ασφάλειας, καθώς και μέσων 
στενότερου συντονισμού, εντός της ΕΕ 
και των διεθνών οργανισμών, 
προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία 
λήψης αποφάσεων και να επιτευχθεί 
αποτελεσματικότερη διακυβερνητική 
συνεργασία στον τομέα αυτόν·

Or. fr

Τροπολογία 306
Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο σύστασης ενός 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας που 
θα βελτιώσει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και θα οδηγήσει σε 
αποτελεσματικότερη διακυβερνητική 
συνεργασία στον τομέα αυτόν·

20. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο σύστασης ενός 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας, σε 
πλήρη διάλογο και συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, που θα βελτιώσει τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και θα 
οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη 
διακυβερνητική συνεργασία στον τομέα 
αυτόν·

Or. en
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Τροπολογία 307
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. χαιρετίζει την απόφαση της 
Προέδρου της Επιτροπής να 
οικοδομήσει, εντός πέντε ετών, μια 
πραγματική Ευρωπαϊκή Αμυντική 
Ένωση·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 308
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. χαιρετίζει την απόφαση της 
Προέδρου της Επιτροπής να 
οικοδομήσει, εντός πέντε ετών, μια 
πραγματική Ευρωπαϊκή Αμυντική 
Ένωση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 309
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. χαιρετίζει την απόφαση της 
Προέδρου της Επιτροπής να 
οικοδομήσει, εντός πέντε ετών, μια 

διαγράφεται
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πραγματική Ευρωπαϊκή Αμυντική 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 310
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. χαιρετίζει την απόφαση της 
Προέδρου της Επιτροπής να οικοδομήσει, 
εντός πέντε ετών, μια πραγματική 
Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση·

21. χαιρετίζει την απόφαση της 
Προέδρου της Επιτροπής να οικοδομήσει, 
εντός πέντε ετών, μια πραγματική 
Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση· πιστεύει ότι 
ο βέλτιστος τρόπος για να γίνει αυτό είναι 
με τη βέλτιστη χρήση των ήδη 
υφιστάμενων μηχανισμών και μέσων, 
όπως η στρατιωτική κινητικότητα και το 
ΕΤΑ· ζητεί να εξεταστεί η ανάγκη 
δημιουργίας ενός μηχανισμού 
δημοκρατικού ελέγχου και λογοδοσίας σε 
συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Αμυντική 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 311
Idoia Villanueva Ruiz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. χαιρετίζει την απόφαση της 
Προέδρου της Επιτροπής να οικοδομήσει, 
εντός πέντε ετών, μια πραγματική 
Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση·

21. χαιρετίζει την απόφαση της 
Προέδρου της Επιτροπής να οικοδομήσει, 
εντός πέντε ετών, μια πραγματική 
Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση· 
υπογραμμίζει ότι κάθε ευρωπαϊκό 
αμυντικό έργο πρέπει να έχει αμυντικό 
και μόνο προσανατολισμό· μηχανισμούς 
κοινοβουλευτικού ελέγχου· και ότι η 
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συμμετοχή τους στην προαγωγή της 
ειρήνης και στην πρόληψη των 
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας 
βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και την 
κοινοβουλευτική έγκριση·

Or. en

Τροπολογία 312
Pierfrancesco Majorino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. χαιρετίζει την απόφαση της 
Προέδρου της Επιτροπής να οικοδομήσει, 
εντός πέντε ετών, μια πραγματική 
Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση·

21. χαιρετίζει την απόφαση της 
Προέδρου της Επιτροπής να οικοδομήσει, 
εντός πέντε ετών, μια πραγματική 
Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση· θεωρεί 
σκόπιμο να εργαστεί με την προοπτική 
ενός κοινού ευρωπαϊκού στρατού, ο 
οποίος σταδιακά θα αντικαταστήσει τους 
εθνικούς στρατούς·

Or. it

Τροπολογία 313
Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. χαιρετίζει την απόφαση της 
Προέδρου της Επιτροπής να οικοδομήσει, 
εντός πέντε ετών, μια πραγματική 
Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση·

21. απορρίπτει την απόφαση της 
Προέδρου της Επιτροπής να οικοδομήσει, 
εντός πέντε ετών, μια πραγματική 
Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση· τονίζει ότι 
το ΝΑΤΟ παραμένει και θα πρέπει να 
παραμείνει το θεμέλιο της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας·

Or. en
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Τροπολογία 314
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. χαιρετίζει την απόφαση της 
Προέδρου της Επιτροπής να οικοδομήσει, 
εντός πέντε ετών, μια πραγματική 
Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση·

21. χαιρετίζει την απόφαση της 
Προέδρου της Επιτροπής να οικοδομήσει, 
εντός πέντε ετών, μια πραγματική και 
λειτουργική Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 315
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. χαιρετίζει την απόφαση της 
Προέδρου της Επιτροπής να οικοδομήσει, 
εντός πέντε ετών, μια πραγματική 
Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση·

21. επισημαίνει την απόφαση της 
Προέδρου της Επιτροπής να οικοδομήσει, 
εντός πέντε ετών, μια πραγματική 
Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 316
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. πιστεύει ότι υπάρχει επείγουσα 
ανάγκη προώθησης του πυρηνικού 
αφοπλισμού, τόσο σε περιφερειακό όσο 
και σε παγκόσμιο επίπεδο· εκφράζει 
σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τον 
κίνδυνο επανάληψης του ανταγωνισμού 
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για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στην 
Ευρώπη· απορρίπτει κατηγορηματικά 
κάθε σχέδιο για την ανάπτυξη νέων 
πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη και ζητεί 
την άμεση απόσυρση των αμερικανικών 
πυρηνικών όπλων από τη Γερμανία, την 
Ιταλία, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες· 
καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
υπογράψουν τη Συνθήκη για την 
απαγόρευση των πυρηνικών όπλων που 
εγκρίθηκε από 122 κράτη στα Ηνωμένα 
Έθνη στις 7 Ιουλίου 2017·

Or. en

Τροπολογία 317
Pierfrancesco Majorino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. εκφράζει ανησυχία για την 
προοδευτική αύξηση των στρατιωτικών 
δαπανών και θεωρεί ότι, στο πλαίσιο 
αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να 
δεσμευθεί ότι θα αντιστρέψει την εν λόγω 
τάση·

Or. it

Τροπολογία 318
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. καλεί κατεπειγόντως τα κράτη 
μέλη να τηρήσουν με αυστηρότητα τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από 
την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ για τον 
έλεγχο των εξαγωγών όπλων, και 
ειδικότερα το υπ’ αριθ. 4 κριτήριο περί 
περιφερειακής σταθερότητας, σε ό,τι 
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αφορά τις πολιτικές τους στον τομέα των 
εξαγωγών όπλων προς την Τουρκία· 
επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η κοινή 
θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ πρέπει να 
αναθεωρηθεί και να επικαιροποιηθεί με 
τον τρόπο αυτό, ώστε τα κριτήρια να 
εφαρμοστούν και να υλοποιηθούν 
αυστηρά και να θεσπιστεί μηχανισμός 
επιβολής κυρώσεων και καλεί τον 
υποψήφιο ΥΕ/ΑΕ κ. Borrell να 
αντιμετωπίσει με προτεραιότητα αυτόν 
τον φάκελο·

Or. en

Τροπολογία 319
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21γ. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 41 της 
ΣΕΕ απαγορεύει να καταλογίζονται στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης οι 
επιχειρησιακές δαπάνες για 
δραστηριότητες που έχουν στρατιωτικές 
ή αμυντικές συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 320
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21δ. τονίζει ότι η Κοινή Εξωτερική 
Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ 
θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 
αντιμετώπιση των πρωταρχικών αιτίων 
της διεθνούς αστάθειας και των 
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αποσταθεροποιητικών συγκρούσεων, 
όπως η φτώχεια, η ανισότητα, η έλλειψη 
οικονομικών ευκαιριών και η πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, ο κοινωνικός 
αποκλεισμός, οι ένοπλες συγκρούσεις, η 
αντιδημοκρατική και αναποτελεσματική 
διακυβέρνηση, η διαφθορά, η κλιματική 
αλλαγή και η διάδοση εξτρεμιστικών 
ιδεολογιών και ιδεολογιών μίσους·

Or. en

Τροπολογία 321
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 20 
παράγραφος 2 ΣΕΕ, που ορίζει τις 
διατάξεις για την ενισχυμένη συνεργασία, 
παρέχει στα κράτη μέλη πρόσθετες 
δυνατότητες προώθησης της ΚΕΠΠΑ και 
θα πρέπει, συνεπώς, να χρησιμοποιηθεί·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 322
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 20 
παράγραφος 2 ΣΕΕ, που ορίζει τις 
διατάξεις για την ενισχυμένη συνεργασία, 
παρέχει στα κράτη μέλη πρόσθετες 
δυνατότητες προώθησης της ΚΕΠΠΑ και 
θα πρέπει, συνεπώς, να χρησιμοποιηθεί·

22. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 20 
παράγραφος 2 ΣΕΕ θα μπορούσε να 
καταστήσει δυνατή την ενίσχυση της 
ΚΕΠΠΑ, αλλά ότι τα κράτη προτιμούν 
ευλόγως να αναπτύξουν μια ανεξάρτητη 
εξωτερική πολιτική·

Or. fr
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Τροπολογία 323
Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 20 
παράγραφος 2 ΣΕΕ, που ορίζει τις 
διατάξεις για την ενισχυμένη συνεργασία, 
παρέχει στα κράτη μέλη πρόσθετες 
δυνατότητες προώθησης της ΚΕΠΠΑ και 
θα πρέπει, συνεπώς, να χρησιμοποιηθεί·

22. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 20 
παράγραφος 2 ΣΕΕ, που ορίζει τις 
διατάξεις για την ενισχυμένη συνεργασία, 
παρέχει στα κράτη μέλη πρόσθετες 
δυνατότητες προώθησης της ΚΕΠΠΑ και 
μπορεί, εάν είναι επιθυμητό, να 
χρησιμοποιηθεί·

Or. en

Τροπολογία 324
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 20 
παράγραφος 2 ΣΕΕ, που ορίζει τις 
διατάξεις για την ενισχυμένη συνεργασία, 
παρέχει στα κράτη μέλη πρόσθετες 
δυνατότητες προώθησης της ΚΕΠΠΑ και 
θα πρέπει, συνεπώς, να χρησιμοποιηθεί·

22. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 20 
παράγραφος 2 ΣΕΕ, που ορίζει τις 
διατάξεις για την ενισχυμένη συνεργασία, 
παρέχει στα κράτη μέλη πρόσθετες 
δυνατότητες προώθησης της ΚΕΠΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 325
Javier Nart, Phil Bennion, Nathalie Loiseau, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Christophe Grudler, Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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22α. επαναλαμβάνει ότι η κυριαρχία, η 
ανεξαρτησία και η εδαφική ακεραιότητα 
των κρατών, καθώς και το απαραβίαστο 
των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων 
και η ειρηνική επίλυση των διαφορών 
αποτελούν βασικές αρχές της ευρωπαϊκής 
τάξης ασφάλειας, οι οποίες εφαρμόζονται 
σε όλα τα κράτη, τόσο εντός όσο και πέρα 
από τα σύνορα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 326
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι η κλιματική 
αλλαγή επηρεάζει όλες τις πτυχές της 
ανθρώπινης ζωής, μεταξύ άλλων 
αυξάνοντας τις πιθανότητες 
συγκρούσεων και βίας· τονίζει ότι οι 
ανησυχίες για την κλιματική ασφάλεια θα 
πρέπει να ενσωματωθούν σε ολόκληρο το 
χαρτοφυλάκιο της εξωτερικής πολιτικής· 
υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αναπτύξει ικανότητες για την 
παρακολούθηση των κινδύνων που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, 
μεταξύ των οποίων η ευαισθησία στο 
θέμα των συγκρούσεων και οι πολιτικές 
για την πρόληψη κρίσεων· υπογραμμίζει 
ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την κλιματική αλλαγή και την κλιματική 
ασφάλεια·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 327
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή 
επηρεάζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης 
ζωής, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τις 
πιθανότητες συγκρούσεων και βίας· τονίζει 
ότι οι ανησυχίες για την κλιματική 
ασφάλεια θα πρέπει να ενσωματωθούν σε 
ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της εξωτερικής 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να αναπτύξει ικανότητες για την 
παρακολούθηση των κινδύνων που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, 
μεταξύ των οποίων η ευαισθησία στο θέμα 
των συγκρούσεων και οι πολιτικές για την 
πρόληψη κρίσεων· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίο να αναπτυχθεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την κλιματική αλλαγή και την κλιματική 
ασφάλεια·

23. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή 
επηρεάζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης 
ζωής, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τις 
πιθανότητες συγκρούσεων και βίας· τονίζει 
ότι οι ανησυχίες για την κλιματική 
ασφάλεια και η βούληση για την επιβολή 
της παγκόσμιας περιβαλλοντικής 
διακυβέρνησης θα πρέπει να 
ενσωματωθούν σε ολόκληρο το 
χαρτοφυλάκιο της εξωτερικής πολιτικής· 
υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αναπτύξει ικανότητες για την 
παρακολούθηση των κινδύνων που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, 
μεταξύ των οποίων η ευαισθησία στο θέμα 
των συγκρούσεων και οι πολιτικές για την 
πρόληψη κρίσεων, αναγνωρίζει στο 
πλαίσιο αυτό ότι η σύνδεση της 
προσαρμογής του κλίματος και των 
μέτρων οικοδόμησης της ειρήνης 
ενισχύει την πρόληψη των συγκρούσεων· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί 
μια συνολική προσέγγιση και μια 
προσέγγιση προορατικής δράσης όσον 
αφορά την κλιματική αλλαγή αλλαγή του 
κλίματος και την ασφάλεια, μεταξύ 
άλλων, μέσω μέτρων άμβλυνσης της 
κλιματικής αλλαγής, σύναψης φιλικών 
προς το κλίμα συμφωνιών και 
γενικότερης προώθησης της διπλωματίας 
για το κλίμα· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίο να αναπτυχθεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την κλιματική αλλαγή και την κλιματική 
ασφάλεια και να διατεθούν υψηλότερα 
επίπεδα χρηματοδότησης για τέτοιου 
είδους δράσεις κατά τη διάρκεια του 
επόμενου ΠΔΠ όπως και στο πλαίσιο του 
σημερινού IcSP·

Or. en
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Τροπολογία 328
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή 
επηρεάζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης 
ζωής, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τις 
πιθανότητες συγκρούσεων και βίας· τονίζει 
ότι οι ανησυχίες για την κλιματική 
ασφάλεια θα πρέπει να ενσωματωθούν σε 
ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της εξωτερικής 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να αναπτύξει ικανότητες για την 
παρακολούθηση των κινδύνων που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, 
μεταξύ των οποίων η ευαισθησία στο 
θέμα των συγκρούσεων και οι πολιτικές 
για την πρόληψη κρίσεων· υπογραμμίζει 
ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την κλιματική αλλαγή και την κλιματική 
ασφάλεια·

23. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή 
επηρεάζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης 
ζωής, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τις 
πιθανότητες συγκρούσεων και βίας· τονίζει 
ότι οι ανησυχίες για την κλιματική 
ασφάλεια θα πρέπει να ενσωματωθούν σε 
ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της εξωτερικής 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο 
να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση όσον αφορά την κλιματική 
αλλαγή και την κλιματική ασφάλεια·

Or. fr

Τροπολογία 329
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή 
επηρεάζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης 
ζωής, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τις 
πιθανότητες συγκρούσεων και βίας· τονίζει 
ότι οι ανησυχίες για την κλιματική 
ασφάλεια θα πρέπει να ενσωματωθούν σε 
ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της εξωτερικής 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να αναπτύξει ικανότητες για την 
παρακολούθηση των κινδύνων που 

23. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή 
επηρεάζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης 
ζωής, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τις 
πιθανότητες συγκρούσεων και βίας· τονίζει 
ότι οι ανησυχίες για την κλιματική 
ασφάλεια θα πρέπει να ενσωματωθούν σε 
ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της εξωτερικής 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να αναπτύξει ικανότητες για την 
παρακολούθηση των κινδύνων που 
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σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, 
μεταξύ των οποίων η ευαισθησία στο θέμα 
των συγκρούσεων και οι πολιτικές για την 
πρόληψη κρίσεων· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίο να αναπτυχθεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την κλιματική αλλαγή και την κλιματική 
ασφάλεια·

σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, 
μεταξύ των οποίων η ευαισθησία στο θέμα 
των συγκρούσεων και οι πολιτικές για την 
πρόληψη κρίσεων· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίο να αναπτυχθεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την κλιματική αλλαγή και την κλιματική 
ασφάλεια, σύμφωνα με τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), ειδικότερα 
δε τον ΣΒΑ 13 και τον ΣΒΑ 16·

Or. en

Τροπολογία 330
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή 
επηρεάζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης 
ζωής, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τις 
πιθανότητες συγκρούσεων και βίας· τονίζει 
ότι οι ανησυχίες για την κλιματική 
ασφάλεια θα πρέπει να ενσωματωθούν σε 
ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της εξωτερικής 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να αναπτύξει ικανότητες για την 
παρακολούθηση των κινδύνων που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, 
μεταξύ των οποίων η ευαισθησία στο θέμα 
των συγκρούσεων και οι πολιτικές για την 
πρόληψη κρίσεων· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίο να αναπτυχθεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την κλιματική αλλαγή και την κλιματική 
ασφάλεια·

23. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή 
επηρεάζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης 
ζωής, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τις 
πιθανότητες συγκρούσεων και βίας· τονίζει 
ότι οι ανησυχίες για την κλιματική 
ασφάλεια θα πρέπει να ενσωματωθούν σε 
ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της εξωτερικής 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να αναπτύξει ικανότητες για την 
παρακολούθηση των κινδύνων που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, 
μεταξύ των οποίων η ευαισθησία στο θέμα 
των συγκρούσεων και οι πολιτικές για την 
πρόληψη κρίσεων· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίο να αναπτυχθεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την κλιματική αλλαγή και την κλιματική 
ασφάλεια· τονίζει εν προκειμένω την αξία 
της κλιματικής διπλωματίας·

Or. en

Τροπολογία 331
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Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή 
επηρεάζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης 
ζωής, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τις 
πιθανότητες συγκρούσεων και βίας· τονίζει 
ότι οι ανησυχίες για την κλιματική 
ασφάλεια θα πρέπει να ενσωματωθούν σε 
ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της εξωτερικής 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να αναπτύξει ικανότητες για την 
παρακολούθηση των κινδύνων που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, 
μεταξύ των οποίων η ευαισθησία στο θέμα 
των συγκρούσεων και οι πολιτικές για την 
πρόληψη κρίσεων· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίο να αναπτυχθεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την κλιματική αλλαγή και την κλιματική 
ασφάλεια·

23. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή 
επηρεάζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης 
ζωής, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τις 
πιθανότητες συγκρούσεων και βίας· τονίζει 
ότι οι ανησυχίες για την κλιματική 
ασφάλεια θα πρέπει να ενσωματωθούν σε 
ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της εξωτερικής 
πολιτικής· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να αναπτύξει ικανότητες για την 
παρακολούθηση των κινδύνων που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, 
μεταξύ των οποίων η ευαισθησία στο θέμα 
των συγκρούσεων και οι πολιτικές για την 
πρόληψη κρίσεων· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίο να αναπτυχθεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την κλιματική αλλαγή και την κλιματική 
ασφάλεια, με τη συμμετοχή και άλλων 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, όπως η 
ΕΤΕπ·

Or. en

Τροπολογία 332
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή 
επηρεάζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης 
ζωής, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τις 
πιθανότητες συγκρούσεων και βίας· τονίζει 
ότι οι ανησυχίες για την κλιματική 
ασφάλεια θα πρέπει να ενσωματωθούν σε 
ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της 
εξωτερικής πολιτικής· υπογραμμίζει ότι η 
ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει ικανότητες για 

23. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή 
επηρεάζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης 
ζωής, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τις 
πιθανότητες συγκρούσεων και βίας· τονίζει 
ότι οι ανησυχίες για την κλιματική 
ασφάλεια θα πρέπει να ενσωματωθούν 
στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης· 
υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αναπτύξει ικανότητες για την 
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την παρακολούθηση των κινδύνων που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, 
μεταξύ των οποίων η ευαισθησία στο θέμα 
των συγκρούσεων και οι πολιτικές για την 
πρόληψη κρίσεων· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίο να αναπτυχθεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την κλιματική αλλαγή και την κλιματική 
ασφάλεια·

παρακολούθηση των κινδύνων που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, 
μεταξύ των οποίων η ευαισθησία στο θέμα 
των συγκρούσεων και οι πολιτικές για την 
πρόληψη κρίσεων· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίο να αναπτυχθεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την κλιματική αλλαγή και την κλιματική 
ασφάλεια·

Or. fr

Τροπολογία 333
Urmas Paet, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. 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 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 334
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η διατλαντική εταιρική σχέση 
αντιμετωπίζει σημαντικό αριθμό 
προκλήσεων και διαταραχών, ωστόσο 
εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την 
ασφάλεια και την ευημερία και στις δύο 
πλευρές του Ατλαντικού· εκφράζει τη 
λύπη του για την προοδευτική 
υποχώρηση των ΗΠΑ από τη μονομερή, 
παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε 
κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 335
Urmas Paet, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23γ. καλεί εκ νέου τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν τη μεταρρύθμιση της 
σύνθεσης και λειτουργίας του Συμβουλίου 
Ασφαλείας· τονίζει ότι η ΕΕ έχει 
δεσμευτεί να ενισχύσει τον διεθνή ρόλο 
του ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 336
Susanna Ceccardi, Nicolas Bay, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί να στηριχθεί περισσότερο η 
στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη 
θάλασσα, καθώς η ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας συνιστά όλο και μεγαλύτερη 

διαγράφεται
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πρόκληση· επιμένει ότι η ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας πρέπει να τηρείται πάντοτε·

Or. en

Τροπολογία 337
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Javier 
Nart, Phil Bennion, Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί να στηριχθεί περισσότερο η 
στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη 
θάλασσα, καθώς η ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας συνιστά όλο και μεγαλύτερη 
πρόκληση· επιμένει ότι η ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας πρέπει να τηρείται πάντοτε·

24. ζητεί να στηριχθεί περισσότερο η 
στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη 
θάλασσα, καθώς η ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας συνιστά όλο και μεγαλύτερη 
πρόκληση· επιμένει ότι η ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας πρέπει να τηρείται πάντοτε· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι εντάσεις αυξάνονται και οι 
παραβιάσεις του δικαίου της θάλασσας 
και του διεθνούς ναυτικού δικαίου 
εξακολουθούν να υφίστανται γύρω από 
πολλά από τα σημαντικότερα θαλάσσια 
σημεία πρόσβασης, όπως στη νότια 
Σινική Θάλασσα, στο Στενό του Ορμούζ, 
στον Κόλπο του Άντεν, στον Κόλπο της 
Γουινέας, κ.λπ.· σημειώνει ότι πολλές από 
αυτές τις εντάσεις είναι συχνά 
γεωπολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 338
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί να στηριχθεί περισσότερο η 
στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη 

24. ζητεί να στηριχθεί περισσότερο η 
στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη 
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θάλασσα, καθώς η ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας συνιστά όλο και μεγαλύτερη 
πρόκληση· επιμένει ότι η ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας πρέπει να τηρείται πάντοτε·

θάλασσα, καθώς η ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας συνιστά όλο και μεγαλύτερη 
πρόκληση στις γειτονικές χώρες και 
παγκοσμίως· επιμένει ότι η ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας πρέπει να τηρείται πάντοτε· 
καλεί την ΕΕ να λάβει ενεργά μέτρα και 
να εξετάσει περιοριστικά μέτρα σε 
περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων της 
ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και του 
διεθνούς ναυτικού δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 339
Vladimír Bilčík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί να στηριχθεί περισσότερο η 
στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη 
θάλασσα, καθώς η ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας συνιστά όλο και μεγαλύτερη 
πρόκληση· επιμένει ότι η ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας πρέπει να τηρείται πάντοτε·

24. ζητεί να στηριχθεί περισσότερο η 
στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη 
θάλασσα, καθώς η ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας συνιστά όλο και μεγαλύτερη 
πρόκληση· επιμένει ότι η ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας πρέπει να τηρείται 
πάντοτε· σημειώνει ότι οι παραβιάσεις 
του διεθνούς ναυτικού δικαίου 
συμβαίνουν συχνότερα και υπενθυμίζει 
την ασταθή κατάσταση στην Αζοφική 
Θάλασσα·

Or. en

Τροπολογία 340
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί να στηριχθεί περισσότερο η 24. ζητεί να στηριχθεί περισσότερο η 
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στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη 
θάλασσα, καθώς η ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας συνιστά όλο και μεγαλύτερη 
πρόκληση· επιμένει ότι η ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας πρέπει να τηρείται πάντοτε·

στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη 
θάλασσα, καθώς η ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας συνιστά όλο και μεγαλύτερη 
πρόκληση· επιμένει ότι η ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας πρέπει να τηρείται πάντοτε 
και ότι το μέτρο αυτό πρέπει να 
επικεντρωθεί στην αποδυνάμωση και την 
πρόληψη των ένοπλων συγκρούσεων και 
των στρατιωτικών επεισοδίων·

Or. en

Τροπολογία 341
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί να στηριχθεί περισσότερο η 
στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη 
θάλασσα, καθώς η ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας συνιστά όλο και μεγαλύτερη 
πρόκληση· επιμένει ότι η ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας πρέπει να τηρείται πάντοτε·

24. ζητεί να στηριχθεί περισσότερο η 
στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη 
θάλασσα, καθώς η ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας συνιστά όλο και μεγαλύτερη 
πρόκληση· επιμένει ότι η ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας πρέπει να τηρείται πάντοτε· 
ωστόσο, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στον έλεγχο τόσο των προσώπων όσο και 
των αγαθών·

Or. fr

Τροπολογία 342
Susanna Ceccardi, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί να στηριχθεί περισσότερο η 
στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη 
θάλασσα, καθώς η ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας συνιστά όλο και μεγαλύτερη 
πρόκληση· επιμένει ότι η ελευθερία της 

24. ζητεί να στηριχθεί περισσότερο η 
στρατηγική των κρατών μελών για την 
ασφάλεια στη θάλασσα, διότι η 
υπεράσπιση των ευρωπαϊκών συνόρων, 
όσον αφορά την ελευθερία της 
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ναυσιπλοΐας πρέπει να τηρείται πάντοτε· ναυσιπλοΐας συνιστά όλο και μεγαλύτερη 
πρόκληση·

Or. en

Τροπολογία 343
Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, Neena Gill, Raphaël 
Glucksmann, Hilde Vautmans, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Phil 
Bennion, Engin Eroglu, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, 
Bert-Jan Ruissen, Zdzisław Krasnodębski, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. 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
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Τροπολογία 344
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
σύνδεσης έχει καίρια σημασία για την 
ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Ασίας· 
προωθεί, στο πλαίσιο αυτό, τη 
βιωσιμότητα, μια βασιζόμενη σε κανόνες 
προσέγγιση και το ΠΔΠ ως αποφασιστικό 
μέσο·

Or. en

Τροπολογία 345
Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. 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 
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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 346
Martin Horwood, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. 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 μέσω 
παραπληροφόρησης και επιθέσεων στον 
κυβερνοχώρο 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 347
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Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. εκφράζει προβληματισμό για τη 
λήξη της Συνθήκης για τις Πυρηνικές 
Δυνάμεις Μεσαίας Εμβέλειας (INF) της 
8ης Δεκεμβρίου 1987 στις 2 Αυγούστου 
2019, σχετικά με τις προκλήσεις του 
κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης 
(ΚΟΣΔ), της 18ης Οκτωβρίου 2015, και 
σχετικά με την προγραμματισμένη λήξη 
της νέας Συμφωνίας για τη Μείωση των 
Στρατηγικών Όπλων (νέα START), της 
8ης Απριλίου 2010, στις 5 Φεβρουαρίου 
2021· υπενθυμίζει ότι τα αποτελεσματικά 
καθεστώτα ελέγχου των όπλων, 
αφοπλισμού και μη διάδοσης αποτελούν 
ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας και 
ευρωπαϊκής ασφάλειας· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ 
να χρησιμοποιήσει όλα τα πολιτικά και 
διπλωματικά μέσα που έχει στη διάθεσή 
του για να διαφυλάξει το ΚΟΣΔ και τη 
νέο START· προτρέπει τον ΑΠ/ΥΕ να 
προωθήσει μια παγκόσμια και χωρίς 
αποκλεισμούς πρωτοβουλία που θα 
αντικαταστήσει τη Συνθήκη INF·

Or. en

Τροπολογία 348
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
καταστήσουν τον πολυμερή πυρηνικό 
αφοπλισμό προτεραιότητα της 
εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής 
ασφαλείας της ΕΕ· πιστεύει ότι η ΕΕ 
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πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της 
για τη διατήρηση της πυρηνικής 
συμφωνίας του Ιράν·

Or. en

Τροπολογία 349
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να δρομολογήσει 
μια συνεκτική και αξιόπιστη στρατηγική 
πολυμερών διαπραγματεύσεων για μέτρα 
περιφερειακής αποκλιμάκωσης και 
οικοδόμησης εμπιστοσύνης στον Περσικό 
Κόλπο, με τη συμμετοχή όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων στην περιοχή· 
τονίζει ότι η ικανότητα διπλωματικής 
δέσμευσης της ΕΕ με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς είναι ένα ισχυρό 
πλεονέκτημα που θα πρέπει να 
αξιοποιηθεί πλήρως για αυτόν τον σκοπό·

Or. en

Τροπολογία 350
Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν και να 
εντείνουν τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν προκειμένου να αυξήσουν 
την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τις 
υβριδικές απειλές, μέσω της ενίσχυσης της 
κυβερνοάμυνας και της ανθεκτικότητας 
της ΕΕ έναντι των υβριδικών απειλών· 

25. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν και να 
εντείνουν τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν προκειμένου να αυξήσουν 
την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τις 
υβριδικές απειλές, μέσω της ενίσχυσης της 
κυβερνοάμυνας και της ανθεκτικότητας 
της ΕΕ έναντι των υβριδικών απειλών· 
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ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων κοινών ικανοτήτων και 
μεθόδων για την ανάλυση του κινδύνου 
και της τρωτότητας·

ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων κοινών ικανοτήτων και 
μεθόδων για την ανάλυση του κινδύνου 
και της τρωτότητας· υπενθυμίζει ότι η 
στρατηγική επικοινωνία και η δημόσια 
διπλωματία θα πρέπει να ενισχύσουν τη 
γεωπολιτική επιρροή και τη συνολική 
εικόνα της ΕΕ στον κόσμο και να 
προστατεύσουν τα συμφέροντά της·

Or. en

Τροπολογία 351
Ioan-Rareş Bogdan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν και να 
εντείνουν τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν προκειμένου να αυξήσουν 
την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τις 
υβριδικές απειλές, μέσω της ενίσχυσης της 
κυβερνοάμυνας και της ανθεκτικότητας 
της ΕΕ έναντι των υβριδικών απειλών· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων κοινών ικανοτήτων και 
μεθόδων για την ανάλυση του κινδύνου 
και της τρωτότητας·

25. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν και να 
εντείνουν τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν προκειμένου να αυξήσουν 
την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τις 
απειλές στον κυβερνοχώρο και 
τιςυβριδικές απειλές, μέσω της ενίσχυσης 
της κυβερνοάμυνας και της 
ανθεκτικότητας της ΕΕ έναντι των 
υβριδικών απειλών· ζητεί, στο πλαίσιο 
αυτό, την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
κοινών ικανοτήτων και μεθόδων για την 
ανάλυση του κινδύνου και της 
τρωτότητας· τονίζει ότι απαιτείται 
καλύτερος συντονισμός για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών 
των προκλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 352
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν και να 
εντείνουν τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν προκειμένου να αυξήσουν 
την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τις 
υβριδικές απειλές, μέσω της ενίσχυσης της 
κυβερνοάμυνας και της ανθεκτικότητας 
της ΕΕ έναντι των υβριδικών απειλών· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων κοινών ικανοτήτων και 
μεθόδων για την ανάλυση του κινδύνου 
και της τρωτότητας·

25. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν και να 
εντείνουν τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν προκειμένου να αυξήσουν 
την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τις 
υβριδικές απειλές, μέσω της ενίσχυσης της 
κυβερνοάμυνας και της οικοδόμησης της 
ανθεκτικότητας του κυβερνοχώρου σε 
κρίσιμες υποδομές έναντι των υβριδικών 
απειλών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων κοινών 
ικανοτήτων και μεθόδων για την ανάλυση 
του κινδύνου και της τρωτότητας·

Or. en

Τροπολογία 353
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν και να 
εντείνουν τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν προκειμένου να αυξήσουν 
την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τις 
υβριδικές απειλές, μέσω της ενίσχυσης της 
κυβερνοάμυνας και της ανθεκτικότητας 
της ΕΕ έναντι των υβριδικών απειλών· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων κοινών ικανοτήτων και 
μεθόδων για την ανάλυση του κινδύνου 
και της τρωτότητας·

25. προτείνει στα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν και να εντείνουν τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν 
προκειμένου να αυξήσουν την ικανότητά 
τους να αντιμετωπίζουν τις υβριδικές 
απειλές, μέσω της ενίσχυσης της 
κυβερνοάμυνας της ΕΕ, της φυσικής 
υπεράσπισης των εσωτερικών και 
εξωτερικών συνόρων, καθώς και της 
ανθεκτικότητας έναντι των υβριδικών 
απειλών· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων κοινών 
ικανοτήτων και μεθόδων για την ανάλυση 
του κινδύνου και της τρωτότητας·

Or. en

Τροπολογία 354
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Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν και να 
εντείνουν τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν προκειμένου να αυξήσουν 
την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τις 
υβριδικές απειλές, μέσω της ενίσχυσης της 
κυβερνοάμυνας και της ανθεκτικότητας 
της ΕΕ έναντι των υβριδικών απειλών· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων κοινών ικανοτήτων και 
μεθόδων για την ανάλυση του κινδύνου 
και της τρωτότητας·

25. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν και να 
εντείνουν τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν προκειμένου να αυξήσουν 
την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τις 
«υβριδικές» απειλές οι οποίες είναι 
συνδυασμοί ασαφών καταστάσεων, μέσω 
της ενίσχυσης της κυβερνοάμυνας της ΕΕ 
και των κρατών μελών της και της 
ανθεκτικότητας της ΕΕ έναντι των 
υβριδικών απειλών·

Or. fr

Τροπολογία 355
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν και να 
εντείνουν τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν προκειμένου να αυξήσουν 
την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τις 
υβριδικές απειλές, μέσω της ενίσχυσης της 
κυβερνοάμυνας και της ανθεκτικότητας 
της ΕΕ έναντι των υβριδικών απειλών· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων κοινών ικανοτήτων και 
μεθόδων για την ανάλυση του κινδύνου 
και της τρωτότητας·

25. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν και να 
εντείνουν τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν προκειμένου να αυξήσουν 
την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τις 
υβριδικές απειλές, μέσω της ενίσχυσης της 
κυβερνοάμυνας και της ανθεκτικότητας 
της ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων κοινών 
ικανοτήτων και μεθόδων για την ανάλυση 
του κινδύνου και της τρωτότητας·

Or. en
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Τροπολογία 356
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
θα πρέπει να ενσωματώσει μια 
στρατηγική για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο στις ευρωπαϊκές 
προσπάθειες ψηφιοποίησης και να 
προωθήσει την πρωτοβουλία σε όλα τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο μιας ισχυρής 
πολιτικής και οικονομικής δέσμευσης για 
ψηφιακή καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 357
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την ΑΠ/ΥΕ να προωθήσει 
μια πολυδιάστατη στρατηγική 
διπεριφερειακής συνεργασίας με τη 
Λατινική Αμερική και την Καραϊβική 
στον τομέα της ασφάλειας και της 
άμυνας, να υποστηρίξει την από κοινού 
υπεράσπιση της πολυμερούς τάξης, την 
ενίσχυση της συνεργασίας στην 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος και στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
και των επιπτώσεών της για την 
κοινωνική, πολιτική και οικονομική 
σταθερότητα, καθώς και να προαγάγει 
τον διάλογο ως εργαλείο εξεύρεσης 
ειρηνικών λύσεων, κατόπιν 
διαπραγματεύσεων, στις πολιτικές 
συγκρούσεις των οποίων είμαστε 
μάρτυρες·
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Or. es

Τροπολογία 358
Radosław Sikorski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. ζητεί να διερευνηθεί η δυνατότητα 
δημιουργίας ενός νέου φόρουμ 
πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ των 
δυτικών συμμάχων, δηλ. της ΕΕ, των 
ΗΠΑ, της Ιαπωνία, του Καναδά, της 
Νότιας Κορέας, της Αυστραλίας και της 
Νέας Ζηλανδίας, με βάση την κληρονομιά 
της συντονιστικής επιτροπής για 
πολυμερείς στρατηγικούς ελέγχους 
εξαγωγών· η εντολή μιας νέας επιτροπής 
θα πρέπει να καλύπτει την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
εξαγωγών τεχνολογιών, των εμπορικών 
ροών και των ευαίσθητων επενδύσεων σε 
χώρες που αποτελούν αντικείμενο 
προβληματισμού·

Or. en

Τροπολογία 359
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παραγράφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. υπογραμμίζει ότι το διάστημα 
συνιστά πραγματική πρόκληση στον 
τομέα της ασφάλειας· ζητεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει 
συγκεκριμένα μέτρα για μια ισχυρή και 
καινοτόμο διαστημική βιομηχανία που 
προστατεύει την αυτόνομη, αξιόπιστη και 
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οικονομική πρόσβαση της Ένωσης στο 
διάστημα·

Or. fr

Τροπολογία 360
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. προάγει την ενίσχυση των 
στρατηγικών ικανοτήτων επικοινωνίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, εν 
προκειμένω, να στηριχθεί περαιτέρω το 
τμήμα στρατηγικών επικοινωνιών της 
ΕΥΕΔ·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 361
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. προάγει την ενίσχυση των 
στρατηγικών ικανοτήτων επικοινωνίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, εν 
προκειμένω, να στηριχθεί περαιτέρω το 
τμήμα στρατηγικών επικοινωνιών της 
ΕΥΕΔ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 362
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. προάγει την ενίσχυση των 
στρατηγικών ικανοτήτων επικοινωνίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, εν 
προκειμένω, να στηριχθεί περαιτέρω το 
τμήμα στρατηγικών επικοινωνιών της 
ΕΥΕΔ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 363
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. προάγει την ενίσχυση των 
στρατηγικών ικανοτήτων επικοινωνίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, εν 
προκειμένω, να στηριχθεί περαιτέρω το 
τμήμα στρατηγικών επικοινωνιών της 
ΕΥΕΔ·

26. προάγει την ενίσχυση των 
στρατηγικών ικανοτήτων επικοινωνίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, εν 
προκειμένω, να στηριχθεί περαιτέρω το 
τμήμα στρατηγικών επικοινωνιών της 
ΕΥΕΔ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για αναβάθμιση της ειδικής ομάδας «East 
StratCom» της ΕΕ σε μόνιμη δομή εντός 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης με σημαντικά υψηλότερα επίπεδα 
χρηματοδότησης και στελέχωσης από 
ό,τι μέχρι σήμερα· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική για την καταπολέμηση της 
ξένης εκλογικής παρεμβολής και της 
παραπληροφόρησης στις εθνικές και 
ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 364
Tonino Picula



AM\1192475EL.docx 195/213 PE643.168v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. προάγει την ενίσχυση των 
στρατηγικών ικανοτήτων επικοινωνίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, εν 
προκειμένω, να στηριχθεί περαιτέρω το 
τμήμα στρατηγικών επικοινωνιών της 
ΕΥΕΔ·

26. προάγει την ενίσχυση των 
στρατηγικών ικανοτήτων επικοινωνίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, εν 
προκειμένω, να στηριχθεί περαιτέρω το 
τμήμα στρατηγικών επικοινωνιών της 
ΕΥΕΔ· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τις ικανότητές τους και να 
ενθαρρύνουν τη συνεργασία και την 
ανταλλαγή πληροφοριών ούτως ώστε οι 
κρατικοί και μη κρατικοί παράγοντες 
τρίτων χωρών να μην προβαίνουν σε 
εχθρικές παρεμβάσεις κατά τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και 
των κρατών μελών· είναι της γνώμης ότι 
η αύξηση των στρατηγικών ικανοτήτων 
επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην 
επίτευξη αυτού του στόχου·

Or. en

Τροπολογία 365
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. προάγει την ενίσχυση των 
στρατηγικών ικανοτήτων επικοινωνίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, εν 
προκειμένω, να στηριχθεί περαιτέρω το 
τμήμα στρατηγικών επικοινωνιών της 
ΕΥΕΔ·

26. προάγει την ενίσχυση των 
στρατηγικών ικανοτήτων επικοινωνίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, εν 
προκειμένω, να στηριχθεί περαιτέρω το 
τμήμα στρατηγικών επικοινωνιών της 
ΕΥΕΔ, το οποίο θα είναι αρμόδιο για την 
ανατολική και τη νότια γειτονία και θα 
διαθέτει κατάλληλη στελέχωση και 
επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, 
ενδεχομένως διαμέσου ενός πρόσθετου 
ειδικού κονδυλίου στον προϋπολογισμό·

Or. en
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Τροπολογία 366
Witold Jan Waszczykowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. προάγει την ενίσχυση των 
στρατηγικών ικανοτήτων επικοινωνίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, εν 
προκειμένω, να στηριχθεί περαιτέρω το 
τμήμα στρατηγικών επικοινωνιών της 
ΕΥΕΔ·

26. τονίζει ότι οι ξένες παρεμβάσεις 
στις ευρωπαϊκές υποθέσεις αποτελούν 
μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια και τη 
σταθερότητα της Ευρώπης· υποστηρίζει 
σθεναρά την ενίσχυση των στρατηγικών 
ικανοτήτων επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· ζητεί, εν προκειμένω, να 
στηριχθεί περαιτέρω το τμήμα 
στρατηγικών επικοινωνιών της ΕΥΕΔ, 
δεδομένου ότι διαδραματίζει ζωτικό 
ρόλο·

Or. en

Τροπολογία 367
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. προάγει την ενίσχυση των 
στρατηγικών ικανοτήτων επικοινωνίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, εν 
προκειμένω, να στηριχθεί περαιτέρω το 
τμήμα στρατηγικών επικοινωνιών της 
ΕΥΕΔ·

26. προάγει την ενίσχυση των 
στρατηγικών ικανοτήτων επικοινωνίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, εν 
προκειμένω, την ουσιαστική αύξηση του 
προϋπολογισμού και της στελέχωσης του 
τμήματος στρατηγικών επικοινωνιών της 
ΕΥΕΔ και των τριών στρατηγικών 
ομάδων επικοινωνίας (Ανατολικά, Νότια 
και Δυτικά Βαλκάνια)·

Or. en

Τροπολογία 368
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Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. προάγει την ενίσχυση των 
στρατηγικών ικανοτήτων επικοινωνίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, εν 
προκειμένω, να στηριχθεί περαιτέρω το 
τμήμα στρατηγικών επικοινωνιών της 
ΕΥΕΔ·

26. προάγει την ενίσχυση των 
στρατηγικών ικανοτήτων επικοινωνίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, εν 
προκειμένω, να στηριχθεί περαιτέρω το 
τμήμα στρατηγικών επικοινωνιών της 
ΕΥΕΔ, το οποίο είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό στις χώρες της Ανατολικής 
Γειτονίας·

Or. en

Τροπολογία 369
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. προάγει την ενίσχυση των 
στρατηγικών ικανοτήτων επικοινωνίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, εν 
προκειμένω, να στηριχθεί περαιτέρω το 
τμήμα στρατηγικών επικοινωνιών της 
ΕΥΕΔ·

26. προάγει την ενίσχυση των 
στρατηγικών ικανοτήτων επικοινωνίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, εν 
προκειμένω, περαιτέρω στήριξη όσον 
αφορά την αύξηση της κατανομής των 
πόρων και του προσωπικού στο τμήμα 
στρατηγικών επικοινωνιών της ΕΥΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 370
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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26. προάγει την ενίσχυση των 
στρατηγικών ικανοτήτων επικοινωνίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, εν 
προκειμένω, να στηριχθεί περαιτέρω το 
τμήμα στρατηγικών επικοινωνιών της 
ΕΥΕΔ·

26. επισημαίνει τις στρατηγικές 
ικανότητες επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· αναμένει ότι η δέσμευση 
πρόσθετων πόρων εξαρτάται από το 
αποτέλεσμα μιας ανεξάρτητης 
αξιολόγησης του έργου του τμήματος 
στρατηγικών επικοινωνιών της ΕΥΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 371
Vladimír Bilčík

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. προάγει την ενίσχυση των 
στρατηγικών ικανοτήτων επικοινωνίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, εν 
προκειμένω, να στηριχθεί περαιτέρω το 
τμήμα στρατηγικών επικοινωνιών της 
ΕΥΕΔ·

26. προάγει την ενίσχυση των 
στρατηγικών ικανοτήτων επικοινωνίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, εν 
προκειμένω, να στηριχθεί περαιτέρω το 
τμήμα στρατηγικών επικοινωνιών της 
ΕΥΕΔ· υπογραμμίζει ότι η παρέμβαση 
στις εκλογές αποτελεί μέρος μιας 
ευρύτερης στρατηγικής υβριδικού 
πολέμου και ότι, ως εκ τούτου, η 
ανταπόκριση σε αυτήν παραμένει βασικό 
ζήτημα ασφάλειας και εξωτερικής 
πολιτικής· υπενθυμίζει τον εξαιρετικά 
επικίνδυνο χαρακτήρα της ρωσικής 
προπαγάνδας που χρηματοδοτείται από 
το κράτος και καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να προτείνουν μια στρατηγική 
για την ταχεία αντιμετώπιση των 
στρατηγικών της Ρωσίας για την 
παραπληροφόρηση·

Or. en

Τροπολογία 372
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. σημειώνει ότι η Ρωσία είναι η πιο 
επικείμενη πηγή υβριδικών και 
συμβατικών απειλών για την ασφάλεια 
έναντι της ΕΕ και των κρατών μελών της 
και καταβάλλει ενεργό προσπάθεια για τη 
μείωση της ευρωπαϊκής ενότητας, της 
ανεξαρτησίας, των παγκόσμιων αξιών 
και των διεθνών κανόνων· υποστηρίζει 
ότι, ενώ δεν μπορεί να αναμένεται καμία 
αλλαγή στην επιθετική πολιτική υπό την 
τρέχουσα ηγεσία της Μόσχας, η θετική 
αλλαγή προς μια πιο δημοκρατική και 
ευρωπαϊκού τύπου χώρα είναι δυνατή στο 
πιο μακρινό μέλλον· ζητεί, ως εκ τούτου, 
να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας της ΕΕ και των κρατών 
μελών της και για τη δημιουργία 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕ 
έναντι της Ρωσίας, η οποία να βασίζεται 
στους τρεις πυλώνες της αποτροπής, της 
συγκράτησης και του μετασχηματισμού·

Or. en

Τροπολογία 373
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει 
τη συνεργασία για τη μετανάστευση 
αποκλειστικά με τρίτες χώρες που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης και 
του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών 
σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων 
και να τηρεί όλες τις διατάξεις που 
περιέχονται σε αυτές· τονίζει ότι οι 
εταιρικές σχέσεις πρέπει να βασίζονται σε 
αμοιβαία συμφωνία και να 
περιλαμβάνουν επενδύσεις στην τοπική 
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ανάπτυξη και στη ρυθμιζόμενη 
μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων 
των διαύλων νόμιμης μετανάστευσης και 
των πολιτικών επιστροφής· υπογραμμίζει 
ότι η ύπαρξη τέτοιων εταιρικών σχέσεων 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
αποτελέσει εμπόδιο σε μέτρα που 
σχετίζονται με την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων της 
αντίστοιχης τρίτης χώρας· 

Or. en

Τροπολογία 374
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
αξιοποιήσει η ΕΕ το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημά της, ώστε να μπορέσει να 
κατακτήσει γρήγορα στρατηγική θέση 
στον διεθνή ανταγωνισμό αναδυόμενων 
τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
ώστε να μην εξαρτάται από τους 
ψηφιακούς κολοσσούς·

27. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
αξιοποιήσει η ΕΕ το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημά της, ώστε να μπορέσει να 
κατακτήσει γρήγορα στρατηγική θέση 
στον διεθνή ανταγωνισμό αναδυόμενων 
τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
ώστε να μην εξαρτάται από τους 
ψηφιακούς κολοσσούς· τονίζει ότι η 
ανάπτυξη αξιόπιστης τεχνολογίας 
τεχνητής νοημοσύνης είναι απαραίτητη 
για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής αυτονομίας· ως εκ τούτου, 
καλεί την Ένωση να διατηρήσει και να 
αυξήσει τις επενδύσεις της σε αυτόν τον 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 375
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27



AM\1192475EL.docx 201/213 PE643.168v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
αξιοποιήσει η ΕΕ το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημά της, ώστε να μπορέσει να 
κατακτήσει γρήγορα στρατηγική θέση 
στον διεθνή ανταγωνισμό αναδυόμενων 
τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
ώστε να μην εξαρτάται από τους 
ψηφιακούς κολοσσούς·

27. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
αξιοποιήσει η ΕΕ το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημά της, ώστε να μπορέσει να 
κατακτήσει γρήγορα στρατηγική θέση 
στον διεθνή ανταγωνισμό αναδυόμενων 
τεχνολογιών, όπως οι βιομηχανίες 
πληροφόρησης, αεροδιαστημικής, 
άμυνας και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, ώστε να μην εξαρτάται από τους 
ψηφιακούς κολοσσούς·

Or. en

Τροπολογία 376
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
αξιοποιήσει η ΕΕ το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημά της, ώστε να μπορέσει να 
κατακτήσει γρήγορα στρατηγική θέση 
στον διεθνή ανταγωνισμό αναδυόμενων 
τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
ώστε να μην εξαρτάται από τους 
ψηφιακούς κολοσσούς·

27. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
αξιοποιήσει η ΕΕ το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημά της, ώστε να μπορέσει να 
κατακτήσει γρήγορα στρατηγική θέση 
στον διεθνή ανταγωνισμό αναδυόμενων 
τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
η ανάπτυξη δικτύων 5G και το 
ολοκληρωμένο οικοσύστημα της 
EuroHPC ώστε να μην εξαρτάται από 
τους ψηφιακούς κολοσσούς·

Or. en

Τροπολογία 377
Kati Piri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 27. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
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αξιοποιήσει η ΕΕ το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημά της, ώστε να μπορέσει να 
κατακτήσει γρήγορα στρατηγική θέση 
στον διεθνή ανταγωνισμό αναδυόμενων 
τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
ώστε να μην εξαρτάται από τους 
ψηφιακούς κολοσσούς·

αξιοποιήσει η ΕΕ το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημά της, ώστε να μπορέσει να 
κατακτήσει γρήγορα στρατηγική θέση 
στον διεθνή ανταγωνισμό αναδυόμενων 
τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
ώστε να μην εξαρτάται από τους 
ψηφιακούς κολοσσούς εκτός ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 378
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
αξιοποιήσει η ΕΕ το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημά της, ώστε να μπορέσει να 
κατακτήσει γρήγορα στρατηγική θέση 
στον διεθνή ανταγωνισμό αναδυόμενων 
τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
ώστε να μην εξαρτάται από τους 
ψηφιακούς κολοσσούς·

27. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
αξιοποιήσει η Ευρώπη το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημά της, ώστε να μπορέσουν τα 
κράτη μέλη να κατακτήσουν γρήγορα 
στρατηγική θέση στον διεθνή ανταγωνισμό 
αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να μην 
εξαρτάται η Ευρώπη από τους ψηφιακούς 
κολοσσούς·

Or. en

Τροπολογία 379
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. επαναλαμβάνει τις προηγούμενες 
εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
να εισαγάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια 
ευρωπαϊκή εκδοχή του νόμου Magnitsky 
και να ενισχύσει το ισχύον καθεστώς 
κυρώσεων·
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Or. en

Τροπολογία 380
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. καλεί το Συμβούλιο να 
συμπληρώσει την εργαλειοθήκη της ΕΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
εξωτερική πολιτική με ένα καθεστώς 
κυρώσεων σύμφωνα με τον νόμο 
Magnitsky, το οποίο επιτρέπει την 
επιβολή δεσμεύσεων περιουσιακών 
στοιχείων και απαγορεύσεων θεωρήσεων 
σε άτομα που εμπλέκονται σε σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 381
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
των μη στρατιωτικών και των 
στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ στη 
διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των 
συγκρούσεων και την ενίσχυση της 
διεθνούς ασφάλειας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 382
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
των μη στρατιωτικών και των 
στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ στη 
διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των 
συγκρούσεων και την ενίσχυση της 
διεθνούς ασφάλειας·

28. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
των μη στρατιωτικών και των 
στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ στη 
διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των 
συγκρούσεων και την ενίσχυση της 
διεθνούς ασφάλειας· πιστεύει ότι η ΕΕ δεν 
έχει ακόμη χρησιμοποιήσει επαρκώς τους 
άφθονους πόρους της στον τομέα της 
ΚΠΑΑ· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους στον τομέα της 
συνεργασίας στο πλαίσιο της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας, προκειμένου να καταστούν οι 
στρατιωτικές και μη στρατιωτικές 
αποστολές της ΚΠΑΑ ισχυρότερες, να 
βελτιώσουν την επιχειρησιακή τους 
ικανότητα μέσω αυξημένης ευελιξίας, να 
αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και 
την αποδοτικότητα στην πράξη και να 
καταστήσουν τις εντολές τους πιο 
ολοκληρωμένες, εξορθολογισμένες και 
σαφείς·

Or. en

Τροπολογία 383
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
των μη στρατιωτικών και των 
στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ στη 
διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των 
συγκρούσεων και την ενίσχυση της 
διεθνούς ασφάλειας·

28. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
των μη στρατιωτικών και των 
στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ στη 
διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των 
συγκρούσεων και την ενίσχυση της 
διεθνούς ασφάλειας· υπενθυμίζει την 
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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 σχετικά με τις 
γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 384
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
των μη στρατιωτικών και των 
στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ στη 
διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των 
συγκρούσεων και την ενίσχυση της 
διεθνούς ασφάλειας·

28. αναγνωρίζει ότι οι στρατιωτικές 
και πολιτικές αποστολές υπό την 
ευρωπαϊκή ηγεσία και το προσωπικό 
μπορούν να συνεισφέρουν σε ορισμένες 
πτυχές στη διατήρηση της ειρήνης, την 
πρόληψη των συγκρούσεων και την 
ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας· 
ωστόσο· υπάρχει επείγουσα ανάγκη να 
διεξαχθεί συνολική αξιολόγηση των 
παρελθουσών αποστολών υπό την ηγεσία 
της ΕΕ, ιδίως των μη στρατιωτικών 
αποστολών, προκειμένου να 
αναθεωρηθούν οι πτυχές του σχεδιασμού, 
της δομής και της υλοποίησης· χωρίς 
αυτή τη συνολική αξιολόγηση και την 
επακόλουθη αλλαγή του τρόπου με τον 
οποίο διεξάγονται αυτές οι μη 
στρατιωτικές αποστολές υπό την ηγεσία 
της ΕΕ, θα πρέπει να σταματήσει η 
υποστήριξη όλων των κρατών μελών για 
τις αποστολές αυτές·
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Or. en

Τροπολογία 385
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
των μη στρατιωτικών και των 
στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ στη 
διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των 
συγκρούσεων και την ενίσχυση της 
διεθνούς ασφάλειας·

28. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
των μη στρατιωτικών και των 
στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ στη 
διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των 
συγκρούσεων και την ενίσχυση της 
διεθνούς ασφάλειας· πιστεύει ότι τα νέα 
μέσα, όπως το ευρωπαϊκό μέσο για την 
ειρήνη, θα μπορούσαν να ενισχύσουν την 
αλληλεγγύη και τον επιμερισμό των 
βαρών μεταξύ των κρατών μελών όσον 
αφορά τη συμβολή τους στις επιχειρήσεις 
της ΚΠΑΑ και να συμβάλουν γενικότερα 
στην αύξηση της αποτελεσματικότητας 
της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 386
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
των μη στρατιωτικών και των 
στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ στη 
διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των 
συγκρούσεων και την ενίσχυση της 
διεθνούς ασφάλειας·

28. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
των μη στρατιωτικών και των 
στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ στη 
διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των 
συγκρούσεων και την ενίσχυση της 
διεθνούς ασφάλειας· εκφράζει, ωστόσο, 
τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
αποτελεσματικότητα αυτών των 
αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ 
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υπονομεύεται από επίμονες διαρθρωτικές 
αδυναμίες, την ευρεία απόκλιση των 
συνεισφορών των κρατών μελών και τα 
όρια των εντολών της·

Or. fr

Τροπολογία 387
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
των μη στρατιωτικών και των 
στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ στη 
διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των 
συγκρούσεων και την ενίσχυση της 
διεθνούς ασφάλειας·

28. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
των μη στρατιωτικών και των 
στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ στη 
διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των 
συγκρούσεων και την ενίσχυση της 
διεθνούς ασφάλειας· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, τον ηγετικό ρόλο του ΝΑΤΟ ως 
σημαντικού πυλώνα της ευρωπαϊκής 
ασφάλειας και χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη 
διαδικασία διεύρυνσης του ΝΑΤΟ που 
συμβάλλει στη σταθερότητα και την 
ευημερία της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 388
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
των μη στρατιωτικών και των 
στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ στη 
διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των 
συγκρούσεων και την ενίσχυση της 
διεθνούς ασφάλειας·

28. αναγνωρίζει τον θεμελιώδη ρόλο 
των μη στρατιωτικών και των 
στρατιωτικών αποστολών της ΚΠΑΑ, στις 
οποίες πρέπει να διατίθενται οι 
απαραίτητοι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι, 
στη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη 
των συγκρούσεων και την ενίσχυση της 
διεθνούς ασφάλειας·
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Or. es

Τροπολογία 389
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η συνολική αναλογία 
γυναικών και ανδρών σε ανώτερες και 
μεσαίες διοικητικές θέσεις στην ΕΥΕΔ 
εξακολουθεί να παρουσιάζει εξαιρετική 
έλλειψη ισορροπίας· χαιρετίζει τη 
δέσμευση του υποψήφιου ΑΠ/ΥΕ να 
επιτύχει τον στόχο εκπροσώπησης των 
γυναικών σε διοικητικές θέσεις και σε 
θέσεις επικεφαλής αντιπροσωπειών του 
40 % μέχρι το τέλος της θητείας του· 
καλεί την ΕΥΕΔ να παράσχει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημέρωση 
σχετικά με τον βαθμό εφαρμογής της 
στρατηγικής της ΕΥΕΔ για την ισότητα 
των φύλων και των ίσων ευκαιριών και 
να την επανεξετάσει προκειμένου να 
συμπεριλάβει αυτούς τους στόχους· 
επαναλαμβάνει τις συστάσεις του από το 
ψήφισμά του, της 31ης Μαΐου 2018, 
σχετικά με την εφαρμογή του κοινού 
εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής (SWD(2015)0182) - Ισότητα 
των φύλων και χειραφέτηση των 
γυναικών: Μεταμορφώνοντας τις ζωές 
των κοριτσιών και των γυναικών μέσα 
από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ κατά 
την περίοδο 2016-2020·

Or. en

Τροπολογία 390
Kati Piri
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. υπενθυμίζει ότι μια προσέγγιση 
χωρίς αποκλεισμούς για την πρόληψη, 
τον μετριασμό και την επίλυση των 
συγκρούσεων είναι πρωταρχικής 
σημασίας για τη μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητά του· κατά συνέπεια, καλεί 
την Επιτροπή να διασφαλίσει τη 
διαρθρωτική ένταξη των γυναικών, των 
νέων, των υπέρμαχων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θρησκευτικών και 
εθνοτικών μειονοτήτων σε όλες τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 
διαχείριση των συγκρούσεων· 
υποστηρίζει την πλήρη εφαρμογή του 
ψηφίσματος αριθ. 1325 (2000) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών και των μετέπειτα ψηφισμάτων 
του σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη 
και την ασφάλεια και την απόφαση αριθ. 
2250 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών για τη νεολαία, 
την ειρήνη και την ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 391
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. καλεί την ΕΕ να προωθήσει μια 
μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε 
διαδικασίες διατήρησης και οικοδόμησης 
της ειρήνης και σε αποστολές της ΕΕ για 
τη διαχείριση στρατιωτικών και μη 
στρατιωτικών κρίσεων· υπενθυμίζει την 
αυξημένη επιτυχία της επίλυσης 
συγκρούσεων όταν οι γυναίκες έχουν 
επίσημο ρόλο στη διαδικασία·
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Or. en

Τροπολογία 392
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28δ. υπογραμμίζει την ουσιαστική 
συμβολή των γυναικών στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας, και τονίζει ότι 
είναι αναγκαία η συμμετοχή τους στη 
λήψη αποφάσεων και στις 
διαπραγματεύσεις·

Or. es

Τροπολογία 393
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι δεσμεύσεις και οι δηλώσεις 
σχετικά με την προώθηση του 
θεματολογίου για την ισότητα των 
γυναικών, την ειρήνη και την ασφάλεια 
και την ισότιμη εκπροσώπηση των 
γυναικών στην εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφάλειας παραμένουν μάλλον 
ρητορικές και δεν αποσκοπούν ούτε 
εξασφαλίζουν την πραγματική του 
εφαρμογή, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
περιορισμένη πρόοδος στους στόχους του 
θεματολογίου παγκοσμίως· υπενθυμίζει 
ότι η συμμετοχή των γυναικών στις 
διαδικασίες ειρήνης και ασφάλειας 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στον καθορισμό της επιτυχίας και της 
βιωσιμότητας των ειρηνευτικών 
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συμφωνιών, καθώς και της αντοχής και 
της ποιότητας της ειρήνης· καλεί την ΕΕ 
και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν 
ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση του 
θεματολογίου για τις γυναίκες, την ειρήνη 
και την ασφάλεια και να εργαστούν για να 
ξεπεράσουν: - τη συνεχιζόμενη αντίσταση 
των διαμεσολαβητών και των 
διαπραγματευτών στην ένταξη των 
γυναικών στις ειρηνευτικές συνομιλίες, - 
την αντίσταση των αρμόδιων σχεδιασμού 
μετά τις συγκρούσεις να αναλύσουν τις 
ανάγκες των γυναικών και να διαθέσουν 
επαρκείς πόρους για την αντιμετώπισή 
τους, - την αντίσταση των πολιτικών 
κομμάτων να προτείνουν γυναίκες 
υποψηφίους, - την αντίσταση των φορέων 
του κράτους δικαίου να εφαρμόζουν το 
διεθνές δίκαιο που έχει συμφωνηθεί για 
τη διερεύνηση και δίωξη των 
εγκλημάτων κατά των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 394
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik Azmani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. τονίζει ότι η τρομοκρατική απειλή 
παραμένει παρούσα τόσο στην Ευρώπη 
όσο και πέραν αυτής· πιστεύει ακράδαντα 
ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα για 
την ΕΕ κατά τα προσεχή έτη· καλεί τη 
νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο 
δράσης κατά της τρομοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 395
Javi López
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί και να διασφαλιστεί η 
συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών 
στην ΕΕ, δεδομένου ότι η τρομοκρατία 
απειλεί τον πυρήνα των ευρωπαϊκών μας 
αξιών και την ασφάλειά μας και απαιτεί 
την υιοθέτηση μιας πολυδιάστατης 
προσέγγισης στην οποία θα συμμετέχουν 
οι συνοριακές, αστυνομικές και 
δικαστικές αρχές και οι αρχές 
πληροφοριών όλων των κρατών μελών, 
καθώς και τρίτων χωρών·

Or. es

Τροπολογία 396
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28β. τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει μια 
αμυντική βιομηχανία που χρησιμοποιεί με 
αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο τα 
χρήματα των φορολογουμένων, καθώς 
και ότι η ΕΕ πρέπει να προωθήσει, 
αφενός, μια περισσότερο ολοκληρωμένη 
εσωτερική αγορά για τα αμυντικά 
προϊόντα και, αφετέρου, μια 
συντονισμένη πολιτική στήριξης της 
έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της 
άμυνας, με παράλληλη διαφύλαξη, σε 
κάθε περίπτωση, των συμφερόντων των 
εργαζομένων στη βιομηχανία, οι οποίοι 
μπορεί να πληγούν κατά τη διάρκεια των 
μεταβατικών περιόδων·

Or. es
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Τροπολογία 397
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28γ. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να τηρούν τον κώδικα 
δεοντολογίας της ΕΕ για τις εξαγωγές 
όπλων και να μην παρέχουν στρατιωτικό 
υλικό ή υλικό διπλής χρήσης σε 
καθεστώτα τα οποία παραβιάζουν 
συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. es

Τροπολογία 398
Javi López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28ε. υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αναπτυχθεί ειδική προσέγγιση για την 
ασφάλεια των εθνικών και πολιτισμικών 
μειονοτήτων, της κοινότητας ΛΟΑΔΜ 
και των γυναικών·

Or. es


