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Τροπολογία 1
Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έναρξη των 
εργασιών της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης EURONEST στις 3 Μαΐου 
2011, κατά τη διάρκεια της 7ης 
κοινοβουλευτικής περιόδου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Or. pl

Τροπολογία 2
Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη σύσταση του φόρουμ 
της κοινωνίας των πολιτών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και τα 
μέχρι σήμερα επιτεύγματά του, 
συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων 
και άλλων εγγράφων που καταρτίστηκαν 
στο πλαίσιο των πέντε ομάδων εργασίας 
ή στο πλαίσιο των ετήσιων συνελεύσεών 
του: Βρυξέλλες, Βέλγιο 16 - 17 Νοεμβρίου 
2009· Βερολίνο, Γερμανία 18- 19 
Νοεμβρίου 2010· Πόζναν, Πολωνία 28-30 
Νοεμβρίου 2011· Στοκχόλμη, Σουηδία 28-
30 Νοεμβρίου 2012· Κισινάου, Μολδαβία 
4-5 Οκτωβρίου 2013,

Or. pl
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Τροπολογία 3
Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη σύσταση, από την 
Επιτροπή των Περιφερειών, της 
Διάσκεψης των Τοπικών και 
Περιφερειακών Αρχών για την Ανατολική 
Εταιρική Σχέση (CORLEAP), η 
εναρκτήρια συνεδρίαση της οποίας 
πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 
2011 στο Πόζναν της Πολωνίας, και τις 
μέχρι σήμερα γνωμοδοτικές εργασίες της 
CORLEAΡ,

Or. pl

Τροπολογία 4
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της 
Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2003 με 
τίτλο «Ευρύτερη Ευρώπη - Γειτονικές 
σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο σχέσεων με τους 
γείτονές μας στα ανατολικά και νότια 
σύνορά μας» (COM(2003)0104), της 12ης 
Μαΐου 2004 με τίτλο «Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Γειτονίας – έγγραφο 
στρατηγικής» (COM(2004)0373), της 4ης 
Δεκεμβρίου 2006 με τίτλο «Ενίσχυση της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας» 
(COM(2006)0726), της 5ης Δεκεμβρίου 
2007 με τίτλο «Μία ισχυρή ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας» (COM(2007)0774), 
της 3ης Δεκεμβρίου 2008 με τίτλο 
«Ανατολική Εταιρική Σχέση» 
(COM(2008)0823), και της 12ης Μαΐου 
2010 με τίτλο «Απολογισμός της 

– έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της 
Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2003 με 
τίτλο «Ευρύτερη Ευρώπη - Γειτονικές 
σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο σχέσεων με τους 
γείτονές μας στα ανατολικά και νότια 
σύνορά μας» (COM(2003)0104), της 12ης 
Μαΐου 2004 με τίτλο «Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Γειτονίας – έγγραφο 
στρατηγικής» (COM(2004)0373), της 4ης 
Δεκεμβρίου 2006 με τίτλο «Ενίσχυση της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας» 
(COM(2006)0726), της 11ης Απριλίου 
2007 με τίτλο Συνέργεια του Εύξεινου 
Πόντου – μια νέα πρωτοβουλία 
περιφερειακής συνεργασίας 
(COM(2007)160), της 5ης Δεκεμβρίου 
2007 με τίτλο «Μία ισχυρή ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας» (COM(2007)0774), 
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Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας» 
(COM(2010)0207),

της 3ης Δεκεμβρίου 2008 με τίτλο 
«Ανατολική Εταιρική Σχέση» 
(COM(2008)0823), και της 12ης Μαΐου 
2010 με τίτλο «Απολογισμός της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας» 
(COM(2010)0207),

Or. en

Τροπολογία 5
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την 
Ανατολική Εταιρική Σχέση της 19ης-
20ής Δεκεμβρίου 2013,

Or. en

Τροπολογία 6
Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση 
της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης 
για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας και της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, με 
τίτλο «Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η 
δημοκρατία στο επίκεντρο της 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ - Προς μια 
αποτελεσματικότερη προσέγγιση» (COM 
(2011) 886),

Or. pl
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Τροπολογία 7
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας
2014-2020,

Or. en

Τροπολογία 8
Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest, 
της 28ης Μαΐου 2013 σχετικά με την 
ενεργειακή ασφάλεια όσον αφορά την 
αγορά ενέργειας και την εναρμόνιση 
μεταξύ των χωρών εταίρων της 
Ανατολικής Ευρώπης και των χωρών της 
ΕΕ (2013 / C 338/03),

Or. pl

Τροπολογία 9
Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το νομοθετικό του 
ψήφισμα της 11ης Δεκεμβρίου 2013 
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό 
κοινών κανόνων και διαδικασιών για την 
εφαρμογή των μηχανισμών εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης (COM (2011) 0842 -
C7-0494/2011 - 2011/0415 (COD)),

Or. pl

Τροπολογία 10
Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το νομοθετικό του 
ψήφισμα της 11ης Δεκεμβρίου 2013 
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας 
(COM (2011) 0839 - C7-0492/2011 -
2011/0405 (COD)),

Or. pl

Τροπολογία 11
Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το νομοθετικό του 
ψήφισμα της 11ης Δεκεμβρίου 2013 
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την καθιέρωση 
ενός χρηματοδοτικού μέσου για την 
προάσπιση της δημοκρατίας και των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως 
(COM (2011) 0844 - C7-0496/2011 -
2011/0412 (COD)),

Or. pl

Τροπολογία 12
Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης 
Ιουλίου 2011 σχετικά με τις εξωτερικές 
πολιτικές της ΕΕ υπέρ του 
εκδημοκρατισμού (2011/2032 (INI)),

Or. pl

Τροπολογία 13
Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα ετήσια ψηφίσματά 
του σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και 
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
επί του θέματος, και ιδίως τα πλέον 
πρόσφατα σχετικά με τις εξελίξεις στις 
νότιες και ανατολικές γειτονικές χώρες 
της ΕΕ, δηλαδή: το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης 
Απριλίου 2012 σχετικά με την ετήσια 
έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
στον κόσμο και την πολιτική της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
για τη στρατηγική πολιτική της ΕΕ στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
(2011/2185 (INI))· το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης 
Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την ετήσια 
έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2011 
και την πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης επί του θέματος (2012/2145 
(INI))· και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 
σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στον κόσμο για το 2012 και 
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον συγκεκριμένο τομέα (2013/2152 
(INI)),

Or. pl

Τροπολογία 14
Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 
29ης Μαρτίου 2012 προς το Συμβούλιο 
σχετικά με τους πιθανούς τρόπους 
καθιέρωσης ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου 
για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ) (2011/2245 
(INI)), την ίδρυσή του το 2012 και την 
έναρξη πλήρους λειτουργίας του ΕΤΔ το 
2013, 

Or. pl

Τροπολογία 15
Andrzej Grzyb
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την 
αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ 
στον τομέα των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου (2012/2062 (INI)),

Or. pl

Τροπολογία 16
Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη 
θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής 
Ελευθερίας στο πλαίσιο της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ (2012/2094 (INI)),

Or. pl

Τροπολογία 17
Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την 
ελευθερία του Τύπου και των μέσων 
ενημέρωσης ανά τον κόσμο (2011/2081 
(INI)),

Or. pl
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Τροπολογία 18
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ), και ιδίως η
Ανατολική Εταιρική Σχέση, αποσκοπεί 
στη διάδοση των αξιών και των ιδεών 
των ιδρυτών της ΕΕ·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική 
Εταιρική Σχέση, στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ), 
συνεργάζεται με τους γείτονες της ΕΕ 
στα ανατολικά σύνορά της για την 
επίτευξη όσο το δυνατόν στενότερης 
πολιτικής σύνδεσης και του μεγαλύτερου 
δυνατού βαθμού οικονομικής 
ολοκλήρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
στόχος αυτός βασίζεται σε κοινά 
συμφέροντα και αξίες, όπως η 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο 
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και η κοινωνική συνοχή των κοινωνιών 
των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 19
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ), και ιδίως η 
Ανατολική Εταιρική Σχέση, αποσκοπεί 
στη διάδοση των αξιών και των ιδεών 
των ιδρυτών της ΕΕ·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ), και ιδίως η 
Ανατολική Εταιρική Σχέση, πρέπει να 
ενισχύσουν την εταιρική σχέση μεταξύ 
της ΕΕ και των γειτονικών χωρών και 
κοινωνιών και να διαδώσουν τις αξίες και 
τις ιδέες της ΕΕ στις εν λόγω χώρες 
προκειμένου να συνεισφέρουν στην 
οικοδόμηση και εδραίωση υγιών 
δημοκρατιών, στην επιδίωξη βιώσιμης 
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οικονομικής ανάπτυξης και στη 
διαχείριση διασυνοριακών συνδέσμων·

Or. en

Τροπολογία 20
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ), και ιδίως η 
Ανατολική Εταιρική Σχέση, αποσκοπεί 
στη διάδοση των αξιών και των ιδεών 
των ιδρυτών της ΕΕ·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ), και ιδίως η 
Ανατολική Εταιρική Σχέση, βασίζεται σε 
μια κοινότητα αξιών και στις αρχές της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς 
και στο κράτος δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 21
Werner Schulz
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ), και ιδίως η 
Ανατολική Εταιρική Σχέση, αποσκοπεί στη 
διάδοση των αξιών και των ιδεών των 
ιδρυτών της ΕΕ·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ), και ιδίως η 
Ανατολική Εταιρική Σχέση, αποσκοπεί στη 
διάδοση, ανταλλαγή και προώθηση των 
αξιών και των αρχών στις οποίες 
βασίζεται η ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 22
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ), και ιδίως η 
Ανατολική Εταιρική Σχέση, αποσκοπεί 
στη διάδοση των αξιών και των ιδεών των 
ιδρυτών της ΕΕ·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ), και ιδίως η 
Ανατολική Εταιρική Σχέση, αποσκοπεί 
στην προώθηση και εφαρμογή των αξιών 
και των ιδεών των ιδρυτών της ΕΕ, τις 
οποίες συμμερίζονται οι γείτονες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 23
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδοχικές 
διευρύνσεις της ΕΕ έφεραν την Αρμενία, 
το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, τη 
Μολδαβία, την Ουκρανία και τη 
Λευκορωσία πιο κοντά στην ΕΕ και, 
συνεπώς, η ασφάλεια, η σταθερότητα και 
η ευημερία των ανωτέρω χωρών έχουν 
ολοένα και μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 
ασφάλεια, τη σταθερότητα και την 
ευημερία της ΕΕ και το αντίθετο·

Or. en

Τροπολογία 24
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ελευθερίες, οι δημοκρατικές αξίες και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να 
αναπτυχθούν μόνο σε ένα κατάλληλο 
περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από 
οικονομική και κοινωνική σταθερότητα, 
καθώς και από εθνική και διεθνή 
ασφάλεια, όπως έχει αποδειχθεί από την 
ιστορία της ίδιας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 25
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική 
Εταιρική Σχέση βασίζεται στην αμοιβαία 
δέσμευση στο διεθνές δίκαιο και τις 
θεμελιώδεις αξίες –δημοκρατία, κράτος 
δικαίου και σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών– και στην οικονομία της 
αγοράς, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη 
χρηστή διακυβέρνηση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στη σύνοδο κορυφής της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο 
Βίλνιους όλοι οι συμμετέχοντες 
επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δέσμευσή τους 
σε αυτές τις αρχές· 

Or. en

Τροπολογία 26
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι οι 
αρχές και οι στόχοι της ΕΠΓ ισχύουν για 
όλους τους εταίρους, η σχέση της ΕΕ με 
καθέναν από τους εταίρους της είναι 
μοναδική, και τα μέσα της ΕΠΓ είναι 
ειδικά σχεδιασμένα για να εξυπηρετούν 
τις εν λόγω σχέσεις· 

Or. en

Τροπολογία 27
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνδεση 
και η ενσωμάτωση των γειτονικών 
κρατών έχει ως κύριο στόχο την εγγύηση 
της ασφάλειας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 28
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνοδος 
κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης στο Βίλνιους έδειξε την ανάγκη 
επανεξέτασης των πολιτικών της ΕΕ 
όσον αφορά τους ανατολικούς εταίρους 
της·

Or. en
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Τροπολογία 29
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική 
Εταιρική Σχέση απευθύνεται σε 
ευρωπαϊκές χώρες και ανταποκρίνεται 
στις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες των 
κοινωνιών των χωρών εταίρων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 30
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική 
Εταιρική Σχέση απευθύνεται σε 
ευρωπαϊκές χώρες και ανταποκρίνεται 
στις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες των 
κοινωνιών των χωρών εταίρων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική 
Εταιρική Σχέση στοχεύει στη στήριξη των 
μεταρρυθμιστικών διαδικασιών έξι 
χωρών της ανατολικής Ευρώπης με
γνώμονα την επιτάχυνση της πολιτικής 
σύνδεσης και της οικονομικής 
ενσωμάτωσής τους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 31
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B



AM\1014796EL.doc 17/130 PE526.268v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική 
Εταιρική Σχέση απευθύνεται σε 
ευρωπαϊκές χώρες και ανταποκρίνεται 
στις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες των κοινωνιών 
των χωρών εταίρων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική 
Εταιρική Σχέση πρέπει να υποστηρίζει τη 
μετάβαση στη δημοκρατία και τις
ευρωπαϊκές φιλοδοξίες των κοινωνιών των 
χωρών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 32
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική 
Εταιρική Σχέση απευθύνεται σε 
ευρωπαϊκές χώρες και ανταποκρίνεται στις 
ευρωπαϊκές φιλοδοξίες των κοινωνιών των 
χωρών εταίρων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική 
Εταιρική Σχέση απευθύνεται σε 
ευρωπαϊκές χώρες υπό την έννοια των 
άρθρων 8 και 49 των Συνθηκών και 
ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές 
φιλοδοξίες των κοινωνιών των χωρών 
εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 33
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική 
Εταιρική Σχέση απευθύνεται σε 
ευρωπαϊκές χώρες και ανταποκρίνεται στις 
ευρωπαϊκές φιλοδοξίες των κοινωνιών των 
χωρών εταίρων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική 
Εταιρική Σχέση απευθύνεται σε 
ευρωπαϊκές χώρες και ανταποκρίνεται στις 
ευρωπαϊκές φιλοδοξίες των πολιτών των 
χωρών εταίρων·

Or. en
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Τροπολογία 34
Marek Siwiec

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης πρέπει να 
συμπεριλάβει κι άλλες χώρες όπως το 
Καζακστάν, το Κιργιστάν, το 
Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν και το 
Τουρκμενιστάν, οι οποίες έχουν 
ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και επιθυμούν να 
συνεργαστούν με την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 35
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής του 
Βίλνιους τον Νοέμβριο του 2013 
επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δέσμευσή τους 
για υλοποίηση των εν λόγω 
κατευθυντήριων αρχών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 36
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έχουν 
βαθιά ριζωμένες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες 
και εξακολουθούν να βρίσκονται στο 
δύσκολο στάδιο της μετάβασης έπειτα 
από δεκαετίες περιορισμένης ανάπτυξης 
υπό το καθεστώς της Ε.Σ.Σ.Δ.·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 37
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έχουν βαθιά 
ριζωμένες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και 
εξακολουθούν να βρίσκονται στο δύσκολο 
στάδιο της μετάβασης έπειτα από 
δεκαετίες περιορισμένης ανάπτυξης υπό 
το καθεστώς της Ε.Σ.Σ.Δ.·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έχουν βαθιά 
ριζωμένες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και 
βρίσκονται εδώ και χρόνια σε δύσκολες 
διαδικασίες μετασχηματισμού, οι οποίες 
έχουν προκαλέσει τεράστια κοινωνικά 
προβλήματα, ανεργία και φτώχεια, καθώς 
και υψηλό ποσοστό μετανάστευσης 
ατόμων με επαγγελματικά προσόντα από 
τις γειτονικές χώρες προς τα κράτη μέλη 
της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 38
Werner Schulz
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της 
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Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έχουν βαθιά 
ριζωμένες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και 
εξακολουθούν να βρίσκονται στο δύσκολο 
στάδιο της μετάβασης έπειτα από 
δεκαετίες περιορισμένης ανάπτυξης υπό 
το καθεστώς της Ε.Σ.Σ.Δ.·

Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έχουν βαθιά 
ριζωμένες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και 
εξακολουθούν να βρίσκονται στο δύσκολο 
στάδιο της μετάβασης προς ένα 
δημοκρατικό σύστημα βασισμένο στο 
κράτος δικαίου και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
ατομικών ελευθεριών·

Or. en

Τροπολογία 39
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έχουν βαθιά 
ριζωμένες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και 
εξακολουθούν να βρίσκονται στο δύσκολο 
στάδιο της μετάβασης έπειτα από 
δεκαετίες περιορισμένης ανάπτυξης υπό 
το καθεστώς της Ε.Σ.Σ.Δ.·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έχουν βαθιά 
ριζωμένες ευρωπαϊκές στάσεις και 
εξακολουθούν να βρίσκονται στο δύσκολο 
στάδιο της μετάβασης στην ανεξαρτησία 
και την εθνική κυριαρχία έπειτα από 
δεκαετίες υπό το καθεστώς της Ε.Σ.Σ.Δ.

Or. en

Τροπολογία 40
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έχουν βαθιά 
ριζωμένες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και
εξακολουθούν να βρίσκονται στο δύσκολο 
στάδιο της μετάβασης έπειτα από 
δεκαετίες περιορισμένης ανάπτυξης υπό το 
καθεστώς της Ε.Σ.Σ.Δ.·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
έλλειμμα  συναίνεσης σχετικά με το 
ευρωπαϊκό μέλλον σε χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που
εξακολουθούν να βρίσκονται στο δύσκολο 
στάδιο της μετάβασης έπειτα από 
δεκαετίες περιορισμένης ανάπτυξης υπό το 
καθεστώς της Ε.Σ.Σ.Δ.·
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Or. en

Τροπολογία 41
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έχουν βαθιά 
ριζωμένες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και 
εξακολουθούν να βρίσκονται στο δύσκολο 
στάδιο της μετάβασης έπειτα από 
δεκαετίες περιορισμένης ανάπτυξης υπό το 
καθεστώς της Ε.Σ.Σ.Δ.·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έχουν βαθιά 
ριζωμένες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και 
εξακολουθούν να βρίσκονται στο δύσκολο 
στάδιο της μετάβασης έπειτα από 
δεκαετίες περιορισμένης ανάπτυξης και 
αποδυναμωμένων κοινωνιών υπό το 
καθεστώς της Ε.Σ.Σ.Δ.·

Or. en

Τροπολογία 42
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έχουν βαθιά 
ριζωμένες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και
εξακολουθούν να βρίσκονται στο δύσκολο 
στάδιο της μετάβασης έπειτα από 
δεκαετίες περιορισμένης ανάπτυξης υπό το 
καθεστώς της Ε.Σ.Σ.Δ.·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που έχουν 
βαθιά ριζωμένες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες 
εξακολουθούν να βρίσκονται στο δύσκολο 
στάδιο της μετάβασης έπειτα από 
δεκαετίες περιορισμένης ανάπτυξης υπό το 
καθεστώς της Ε.Σ.Σ.Δ.·

Or. en

Τροπολογία 43
Jerzy Buzek, Jacek Protasiewicz
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έχουν βαθιά 
ριζωμένες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και 
εξακολουθούν να βρίσκονται στο δύσκολο 
στάδιο της μετάβασης έπειτα από 
δεκαετίες περιορισμένης ανάπτυξης υπό το 
καθεστώς της Ε.Σ.Σ.Δ.·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποιες από τις
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
έχουν βαθιά ριζωμένες ευρωπαϊκές 
φιλοδοξίες και εξακολουθούν να 
βρίσκονται στο δύσκολο στάδιο της 
μετάβασης έπειτα από δεκαετίες 
περιορισμένης ανάπτυξης υπό το καθεστώς 
της Ε.Σ.Σ.Δ.·

Or. en

Τροπολογία 44
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με 
τα άρθρα 8 και 49 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), όλες οι 
ευρωπαϊκές χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων όσων καλύπτονται 
από την Ανατολική Εταιρική Σχέση, 
έχουν τη μακροπρόθεσμη δυνατότητα να 
υποβάλουν αίτηση προσχώρησης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 45
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη 
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σύνδεση με την ΕΕ απαιτείται, εκτός από 
τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις των 
οικείων χωρών, η αποδέσμευσή τους από 
προηγούμενες εξωτερικές συμμαχίες και 
διεθνή δίκτυα, γεγονός που συνεπάγεται 
πρόσθετο κόστος·

Or. en

Τροπολογία 46
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
δυναμική στις σχέσεις με τους 
ανατολικούς εταίρους θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για να ενθαρρυνθούν οι 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
να καταβάλουν προσπάθειες για περαιτέρω 
δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
δυναμική των κρατών μελών της ΕΕ όσον 
αφορά τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων σχέσεων με τους 
ανατολικούς εταίρους θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για να ενθαρρυνθούν οι 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
να καταβάλουν προσπάθειες για περαιτέρω 
δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και 
για τον κοινωνικό και οικονομικό 
εκσυγχρονισμό των χωρών τους, 
λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε 
ειδικών εθνικών συνθηκών, του 
δυναμικού και των παραδόσεών τους·

Or. de

Τροπολογία 47
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
δυναμική στις σχέσεις με τους ανατολικούς 
εταίρους θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα 
δυναμική στις σχέσεις με τους ανατολικούς 
εταίρους θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 
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να ενθαρρυνθούν οι χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης να καταβάλουν 
προσπάθειες για περαιτέρω δημοκρατικές 
μεταρρυθμίσεις·

να ενθαρρυνθούν οι χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης να καταβάλουν 
προσπάθειες για περαιτέρω δημοκρατικές 
μεταρρυθμίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η διαδικασία σύνδεσης με την ΕΕ έχει 
ακριβώς αυτόν το στόχο και ότι πρέπει να 
επιδιωχθεί παρά τα εμπόδια που έχουν 
ανακύψει σε ορισμένες χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 48
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική 
Εταιρική Σχέση θα πρέπει να προωθεί την 
ανθρωπιστική, την οικονομική, την 
κοινωνική και την πολιτιστική διάσταση 
της συνεργασίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική 
Εταιρική Σχέση πρέπει να στοχεύει κατά 
κύριο λόγο στην ανάπτυξη και ενίσχυση 
του αναπτυξιακού δυναμικού των χωρών 
εταίρων και θα πρέπει να προωθεί την 
ανθρωπιστική, την οικονομική, την 
κοινωνική και την πολιτιστική διάσταση 
της συνεργασίας·

Or. de

Τροπολογία 49
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική 
Εταιρική Σχέση θα πρέπει να προωθεί την 
ανθρωπιστική, την οικονομική, την 
κοινωνική και την πολιτιστική διάσταση 
της συνεργασίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική 
Εταιρική Σχέση θα πρέπει να προωθεί την 
πολιτική, την οικονομική, την κοινωνική 
και την πολιτιστική διάσταση της 
συνεργασίας·
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Or. en

Τροπολογία 50
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική 
Εταιρική Σχέση θα πρέπει να προωθεί την 
ανθρωπιστική, την οικονομική, την 
κοινωνική και την πολιτιστική διάσταση 
της συνεργασίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική 
Εταιρική Σχέση θα πρέπει να προωθεί την 
ανθρωπιστική, την οικονομική, την 
κοινωνική και την πολιτιστική διάσταση 
καθώς και τη διάσταση της γεωπολιτικής 
ασφάλειας της συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 51
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας είναι 
το βασικό εργαλείο στήριξης και 
βοήθειας της ΕΕ προς τις χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αντικατοπτρίζει 
τη διαφοροποίηση και την προσέγγιση 
των «αναλογικών κερδών» και ότι 
προβλέπει σημαντικά οικονομικά κίνητρα 
για όσες γειτονικές χώρες προβαίνουν σε 
δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις·

Or. en

Τροπολογία 52
Inese Vaidere
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες 
εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και οι σχέσεις τους με 
την ΕΕ αποτελούν ένδειξη ότι η ΕΕ 
εξακολουθεί να μην θεωρείται ως η 
μοναδική πολιτική εναλλακτική·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής 
πρόοδος που έχει συντελεστεί από τις 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
οφείλεται επίσης στις ενέργειες της 
Ρωσίας που έχουν ως στόχο να 
αποτρέψουν την πολιτική και οικονομική 
σύνδεση των χωρών εταίρων με την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 53
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες 
εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και οι σχέσεις τους με 
την ΕΕ αποτελούν ένδειξη ότι η ΕΕ 
εξακολουθεί να μην θεωρείται ως η 
μοναδική πολιτική εναλλακτική·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
εξακολουθούν να αναζητούν εναλλακτικές 
πολιτικές για την ανάπτυξή τους και ότι η 
εταιρική σχέση που τους προτείνει η ΕΕ 
έχει βασιστεί στην δική τους πολιτική 
βούληση, αλλά έχει αποδειχθεί ανεπαρκής 
μοχλός αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, 
παρά τις σαφείς ευρωπαϊκές φιλοδοξίες 
των πολιτών των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 54
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες 
εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και οι σχέσεις τους με 
την ΕΕ αποτελούν ένδειξη ότι η ΕΕ
εξακολουθεί να μην θεωρείται ως η 
μοναδική πολιτική εναλλακτική·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες 
εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης αποτελούν ένδειξη ότι 
οι εν λόγω χώρες εξακολουθούν να 
υφίστανται έντονες πιέσεις και 
εκβιασμούς από τρίτους όσον αφορά τις 
κρατικές αποφάσεις τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ απορρίπτει 
κατηγορηματικά τον συγκρουσιακό τόνο 
που υιοθετούν οι εν λόγω τρίτοι και την 
αντιπαράθεση διαφορετικών σχεδίων 
περιφερειακής ολοκλήρωσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μορφές 
ειρηνικής περιφερειακής συνεργασίας 
είναι δυνατές εφόσον τηρείται από όλα τα 
μέρη η αρχή της κυρίαρχης επιλογής των 
κρατών·

Or. en

Τροπολογία 55
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες 
εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και οι σχέσεις τους με 
την ΕΕ αποτελούν ένδειξη ότι η ΕΕ 
εξακολουθεί να μην θεωρείται ως η 
μοναδική πολιτική εναλλακτική·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες 
εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και οι σχέσεις τους με 
την ΕΕ, καθώς και τα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής του Βίλνιους τονίζουν 
την ανάγκη ενίσχυσης του στρατηγικού 
χαρακτήρα της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 56
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες 
εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και οι σχέσεις τους με 
την ΕΕ αποτελούν ένδειξη ότι η ΕΕ 
εξακολουθεί να μην θεωρείται ως η 
μοναδική πολιτική εναλλακτική·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες 
εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και οι σχέσεις τους με 
την ΕΕ καθιστούν σαφές ότι η ΕΕ και η 
πολιτική της σχετικά με την Ανατολική 
Εταιρική Σχέση, η οποία συνδέεται με 
αυστηρές προϋποθέσεις και 
γεωστρατηγικούς στόχους, εξακολουθούν
να μην θεωρούνται ως η μοναδική 
πολιτική εναλλακτική και ότι, στο σύνθετο 
πλαίσιο των διεθνών σχέσεων μεταξύ των 
χωρών της Ανατολικής Γειτονίας πρέπει 
να αποδεικνύονται διαρκώς επωφελείς 
για τους πολίτες των εν λόγω χωρών·

Or. de

Τροπολογία 57
Werner Schulz
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες 
εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και οι σχέσεις τους με 
την ΕΕ αποτελούν ένδειξη ότι η ΕΕ 
εξακολουθεί να μην θεωρείται ως η 
μοναδική πολιτική εναλλακτική·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες 
εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και οι σχέσεις τους με 
την ΕΕ δείχνουν ότι η ΕΕ εξακολουθεί να 
μην θεωρείται ως η μοναδική πολιτική 
εναλλακτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
πρέπει να είναι ελεύθερες και κυρίαρχες 
να ασκήσουν πλήρως το δικαίωμά τους 
να αποφασίσουν για το μέλλον τους χωρίς 
να υπόκεινται σε αδικαιολόγητη 
εξωτερική πίεση, απειλές ή εκφοβισμούς·

Or. en
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Τροπολογία 58
Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες 
εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και οι σχέσεις τους με 
την ΕΕ αποτελούν ένδειξη ότι η ΕΕ 
εξακολουθεί να μην θεωρείται ως η 
μοναδική πολιτική εναλλακτική·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες 
εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και οι σχέσεις τους με 
την ΕΕ αποτελούν ένδειξη ότι η ΕΕ 
εξακολουθεί να μην θεωρείται ως η 
μοναδική πολιτική εναλλακτική, αλλά 
παραμένει η σημαντικότερη έμπνευση 
στην επιδίωξη δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων και κοινωνικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 59
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες 
εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και οι σχέσεις τους με 
την ΕΕ αποτελούν ένδειξη ότι η ΕΕ 
εξακολουθεί να μην θεωρείται ως η 
μοναδική πολιτική εναλλακτική·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες 
εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και οι σχέσεις τους με 
την ΕΕ αποτελούν ένδειξη ότι η ΕΕ 
εξακολουθεί να μην θεωρείται ως πλήρης 
εταίρος·

Or. en

Τροπολογία 60
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες 
εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και οι σχέσεις τους με 
την ΕΕ αποτελούν ένδειξη ότι η ΕΕ 
εξακολουθεί να μην θεωρείται ως η 
μοναδική πολιτική εναλλακτική·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες 
εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και οι σχέσεις τους με 
την ΕΕ αποτελούν ένδειξη ότι η ΕΕ δεν
θεωρείται ως η μοναδική πολιτική 
εναλλακτική·

Or. en

Τροπολογία 61
Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
καλείται να αναλάβει πιο συγκεκριμένες 
δεσμεύσεις στην αναζήτηση λύσεων σε 
παγωμένες συγκρούσεις σε χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, εφόσον οι 
εν λόγω συγκρούσεις θα μπορούσαν, ανά 
πάσα στιγμή, να προκαλέσουν μια κρίση 
με εκτεταμένες συνέπειες για την ειρήνη 
και τη σταθερότητα·

Or. en

Τροπολογία 62
Werner Schulz
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ανατολική Εταιρική Σχέση δεν στοχεύει 
σε καμία περίπτωση στην επιδείνωση ή 
παρεμπόδιση των διμερών σχέσεων με τη 
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Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά αντιθέτως 
είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο ανάπτυξης 
συνεργειών με τη Μόσχα με στόχο τη 
δημιουργία των πλέον ευνοϊκών 
συνθηκών για τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
κοινών γειτόνων·

Or. en

Τροπολογία 63
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πρόσφατες εξελίξεις έδειξαν ότι η 
πολιτική της ΕΕ για την Ανατολική 
Εταιρική Σχέση θεωρείται εσφαλμένα 
από ορισμένους γεωπολιτικούς 
παράγοντες ως παιχνίδι μηδενικού 
αθροίσματος και συνεπώς πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ο αρνητικός τους ρόλος·

Or. en

Τροπολογία 64
Werner Schulz
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρήνη 
και η σταθερότητα αποτελούν θεμελιώδη 
στοιχεία της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες 
εταίροι πρέπει να συμμορφώνονται με 
αυτές τις αρχές και να επιδιώκουν την 
ειρηνική επίλυση των υφιστάμενων 
συγκρούσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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Ρωσική Ομοσπονδία διαδραματίζει 
καίριο ρόλο στην επίλυση των εν λόγω 
συγκρούσεων·

Or. en

Τροπολογία 65
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα και τις 
φιλοδοξίες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, που συνίστανται στο πολιτικό 
πλαίσιο για την ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών 
εταίρων βάσει αμοιβαίων συμφερόντων, 
δεσμεύσεων, κοινής ανάληψης ευθυνών 
και κοινής συμμετοχής, καθώς και στη 
θεσμική βάση για πολιτική συνεργασία και 
σε ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ των 
χωρών εταίρων· επικροτεί, εν προκειμένω, 
τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης EURONEST και άλλων 
πλατφορμών συνεργασίας, όπως το 
φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και το 
συνέδριο για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
στην Ανατολική Ευρώπη (Eastern 
Europe Initiatives Congress)· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σε 
ορισμένες χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης έχουν επισημάνει το 
γεγονός ότι η πολιτική διαδικασία είναι 
εύθραυστη·

1. υπενθυμίζει ότι η Ανατολική Εταιρική 
Σχέση είναι το πολιτικό πλαίσιο για την 
ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και 
των ανατολικών εταίρων βάσει αμοιβαίων 
συμφερόντων, δεσμεύσεων, κοινής 
ανάληψης ευθυνών και κοινής 
συμμετοχής, καθώς και στη θεσμική βάση 
για πολιτική συνεργασία και σε ένα 
φόρουμ διαλόγου μεταξύ των χωρών 
εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 66
Andrzej Grzyb
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα και τις 
φιλοδοξίες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, που συνίστανται στο πολιτικό 
πλαίσιο για την ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών 
εταίρων βάσει αμοιβαίων συμφερόντων, 
δεσμεύσεων, κοινής ανάληψης ευθυνών 
και κοινής συμμετοχής, καθώς και στη 
θεσμική βάση για πολιτική συνεργασία και 
σε ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ των 
χωρών εταίρων· επικροτεί, εν προκειμένω, 
τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης EURONEST και άλλων 
πλατφορμών συνεργασίας, όπως το 
φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και το 
συνέδριο για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
στην Ανατολική Ευρώπη (Eastern 
Europe Initiatives Congress)· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σε 
ορισμένες χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης έχουν επισημάνει το 
γεγονός ότι η πολιτική διαδικασία είναι 
εύθραυστη·

1. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα και τις 
φιλοδοξίες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, που συνίστανται στο πολιτικό 
πλαίσιο για την ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών 
εταίρων βάσει αμοιβαίων συμφερόντων, 
δεσμεύσεων, κοινής ανάληψης ευθυνών 
και κοινής συμμετοχής, καθώς και στη 
θεσμική βάση για πολιτική συνεργασία και 
σε ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ των 
χωρών εταίρων· αναγνωρίζει, εν 
προκειμένω, τη σύσταση και την έναρξη 
των δραστηριοτήτων στις 3 Μαΐου 2011, 
κατά τη διάρκεια της 7ης 
κοινοβουλευτικής περιόδου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης
EURONEST, και ευελπιστεί ότι στην εν 
λόγω συνέλευση θα συμμετάσχουν, το 
συντομότερο δυνατόν, οι εκπρόσωποι του 
κοινοβουλίου της Λευκορωσίας, εφόσον 
εκλεγούν στο πλαίσιο διενέργειας πλήρως 
δημοκρατικών εκλογών· πιστεύει ότι η 
στήριξη των αλλαγών προς αυτή τη 
κατεύθυνση πρέπει να είναι μία από τις 
κύριες προτεραιότητες της ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 67
Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα και τις 
φιλοδοξίες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, που συνίστανται στο πολιτικό 
πλαίσιο για την ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών 

1. υπενθυμίζει το σκοπό της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης, που συνίσταται στην 
ενίσχυση της πολιτικής, οικονομικής και 
πολιτιστικής ενσωμάτωσης των 
ανατολικών εταίρων στην Ευρώπη βάσει 



PE526.268v01-00 34/130 AM\1014796EL.doc

EL

εταίρων βάσει αμοιβαίων συμφερόντων, 
δεσμεύσεων, κοινής ανάληψης ευθυνών 
και κοινής συμμετοχής, καθώς και στη 
θεσμική βάση για πολιτική συνεργασία 
και σε ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ των 
χωρών εταίρων· επικροτεί, εν 
προκειμένω, τη σύσταση της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
EURONEST και άλλων πλατφορμών 
συνεργασίας, όπως το φόρουμ της 
κοινωνίας των πολιτών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και το συνέδριο για την 
ανάληψη πρωτοβουλιών στην Ανατολική 
Ευρώπη (Eastern Europe Initiatives 
Congress)· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι 
πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένες χώρες 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έχουν 
επισημάνει το γεγονός ότι η πολιτική 
διαδικασία είναι εύθραυστη·

αμοιβαίων συμφερόντων και της 
δέσμευσης στο διεθνές δίκαιο, τις 
θεμελιώδεις αξίες, τη χρηστή 
διακυβέρνηση και την οικονομία της 
αγοράς, καθώς και στην κοινή ανάληψη 
ευθυνών και την κοινή συμμετοχή· 
επικροτεί, εν προκειμένω, τη σύσταση της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
EURONEST και άλλων πλατφορμών 
συνεργασίας, όπως το φόρουμ της 
κοινωνίας των πολιτών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και το συνέδριο για την 
ανάληψη πρωτοβουλιών στην Ανατολική 
Ευρώπη (Eastern Europe Initiatives 
Congress)· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι 
πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένες χώρες 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έχουν 
επισημάνει το γεγονός ότι η πολιτική 
διαδικασία είναι εύθραυστη·

Or. en

Τροπολογία 68
Paweł Robert Kowal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα και τις 
φιλοδοξίες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, που συνίστανται στο πολιτικό 
πλαίσιο για την ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών 
εταίρων βάσει αμοιβαίων συμφερόντων, 
δεσμεύσεων, κοινής ανάληψης ευθυνών 
και κοινής συμμετοχής, καθώς και στη 
θεσμική βάση για πολιτική συνεργασία και 
σε ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ των 
χωρών εταίρων· επικροτεί, εν προκειμένω, 
τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης EURONEST και άλλων 
πλατφορμών συνεργασίας, όπως το 
φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και το 
συνέδριο για την ανάληψη πρωτοβουλιών 

1. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα και τις 
φιλοδοξίες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, που συνίστανται στο πολιτικό 
πλαίσιο για την ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών 
εταίρων βάσει αμοιβαίων συμφερόντων, 
δεσμεύσεων, κοινής ανάληψης ευθυνών 
και κοινής συμμετοχής, καθώς και στη 
θεσμική βάση για πολιτική συνεργασία και 
σε ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ των 
χωρών εταίρων· επικροτεί, εν προκειμένω, 
τη σύσταση των φορέων της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και το έργο που 
επιτελούν: η Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
EURONEST, το φόρουμ της κοινωνίας 
των πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και η Διάσκεψη των Τοπικών και 
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στην Ανατολική Ευρώπη (Eastern Europe 
Initiatives Congress)· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένες 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
έχουν επισημάνει το γεγονός ότι η πολιτική 
διαδικασία είναι εύθραυστη·

Περιφερειακών Αρχών για την Ανατολική 
Εταιρική Σχέση (CORLEAP), καθώς και 
άλλες πρωτοβουλίες, όπως το συνέδριο 
για την ανάληψη πρωτοβουλιών στην 
Ανατολική Ευρώπη (Eastern Europe 
Initiatives Congress)· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένες 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
έχουν επισημάνει το γεγονός ότι η πολιτική 
διαδικασία είναι εύθραυστη·

Or. en

Τροπολογία 69
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα και τις 
φιλοδοξίες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, που συνίστανται στο πολιτικό 
πλαίσιο για την ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών 
εταίρων βάσει αμοιβαίων συμφερόντων, 
δεσμεύσεων, κοινής ανάληψης ευθυνών 
και κοινής συμμετοχής, καθώς και στη 
θεσμική βάση για πολιτική συνεργασία και 
σε ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ των 
χωρών εταίρων· επικροτεί, εν προκειμένω, 
τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης EURONEST και άλλων 
πλατφορμών συνεργασίας, όπως το 
φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και το 
συνέδριο για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
στην Ανατολική Ευρώπη (Eastern Europe 
Initiatives Congress)· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένες 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
έχουν επισημάνει το γεγονός ότι η 
πολιτική διαδικασία είναι εύθραυστη·

1. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα και τις 
φιλοδοξίες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, που συνίστανται στο πολιτικό 
πλαίσιο για την ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών 
εταίρων βάσει αμοιβαίων συμφερόντων, 
δεσμεύσεων, κοινής ανάληψης ευθυνών 
και κοινής συμμετοχής, καθώς και στη 
θεσμική βάση για πολιτική συνεργασία και 
σε ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ των 
χωρών εταίρων· επικροτεί, εν προκειμένω, 
τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης EURONEST και άλλων 
πλατφορμών συνεργασίας, όπως το 
φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και το 
συνέδριο για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
στην Ανατολική Ευρώπη (Eastern Europe 
Initiatives Congress)· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένες 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
έχουν επισημάνει τον εύθραυστο 
χαρακτήρα της πολιτικής διαδικασίας, 
καθώς και την ανάγκη να απαγκιστρωθεί 
η Ανατολική Εταιρική Σχέση από 
μονομερείς προϋποθέσεις και 
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γεωστρατηγικούς στόχους και να 
μετατραπεί σε μέσο συνεργασίας που θα 
αποφέρει αμοιβαία οφέλη και σε όχημα 
διεξαγωγής συζήτησης μεταξύ των 
εταίρων για την επίλυση κοινών 
προβλημάτων και προκλήσεων·

Or. de

Τροπολογία 70
Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα και τις 
φιλοδοξίες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, που συνίστανται στο πολιτικό 
πλαίσιο για την ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών 
εταίρων βάσει αμοιβαίων συμφερόντων, 
δεσμεύσεων, κοινής ανάληψης ευθυνών 
και κοινής συμμετοχής, καθώς και στη 
θεσμική βάση για πολιτική συνεργασία και 
σε ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ των 
χωρών εταίρων· επικροτεί, εν προκειμένω, 
τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης EURONEST και άλλων 
πλατφορμών συνεργασίας, όπως το 
φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και το 
συνέδριο για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
στην Ανατολική Ευρώπη (Eastern Europe 
Initiatives Congress)· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένες 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
έχουν επισημάνει το γεγονός ότι η 
πολιτική διαδικασία είναι εύθραυστη·

1. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα και τις 
φιλοδοξίες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, που συνίστανται στο πολιτικό 
πλαίσιο για την ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών 
εταίρων βάσει αμοιβαίων συμφερόντων, 
δεσμεύσεων, κοινής ανάληψης ευθυνών 
και κοινής συμμετοχής, καθώς και στη 
θεσμική βάση για πολιτική συνεργασία και 
σε ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ των 
χωρών εταίρων· επικροτεί, εν προκειμένω, 
τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης EURONEST και άλλων 
πλατφορμών συνεργασίας, όπως το 
φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και το 
συνέδριο για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
στην Ανατολική Ευρώπη (Eastern Europe
Initiatives Congress)· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένες 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
δείχνουν ότι η διαδικασία της 
οικοδόμησης ενός δημοκρατικού κράτους 
και της υιοθέτησης δημοκρατικών αξιών 
δεν έχει φτάσει ακόμα σε ώριμο επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 71
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα και τις 
φιλοδοξίες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, που συνίστανται στο πολιτικό 
πλαίσιο για την ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών 
εταίρων βάσει αμοιβαίων συμφερόντων, 
δεσμεύσεων, κοινής ανάληψης ευθυνών 
και κοινής συμμετοχής, καθώς και στη 
θεσμική βάση για πολιτική συνεργασία και 
σε ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ των 
χωρών εταίρων· επικροτεί, εν προκειμένω, 
τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης EURONEST και άλλων 
πλατφορμών συνεργασίας, όπως το 
φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και το 
συνέδριο για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
στην Ανατολική Ευρώπη (Eastern Europe 
Initiatives Congress)· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένες 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
έχουν επισημάνει το γεγονός ότι η 
πολιτική διαδικασία είναι εύθραυστη·

1. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα και τις 
φιλοδοξίες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, που συνίστανται στο πολιτικό 
πλαίσιο για την ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών 
εταίρων βάσει αμοιβαίων συμφερόντων, 
δεσμεύσεων, κοινής ανάληψης ευθυνών 
και κοινής συμμετοχής, καθώς και στη 
θεσμική βάση για πολιτική συνεργασία και 
σε ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ των 
χωρών εταίρων· επικροτεί, εν προκειμένω, 
τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης EURONEST και άλλων 
πλατφορμών συνεργασίας, όπως το 
φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και το 
συνέδριο για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
στην Ανατολική Ευρώπη (Eastern Europe 
Initiatives Congress)· σημειώνει, ωστόσο,
ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένες 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
έχουν επισημάνει το γεγονός ότι η 
διαδικασία πολιτικής, οικονομικής και 
κοινωνικής ενσωμάτωσης είναι 
εύθραυστη·

Or. en

Τροπολογία 72
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα και τις 
φιλοδοξίες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, που συνίστανται στο πολιτικό 

1. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα και τις 
φιλοδοξίες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, που συνίστανται στο πολιτικό 
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πλαίσιο για την ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών 
εταίρων βάσει αμοιβαίων συμφερόντων, 
δεσμεύσεων, κοινής ανάληψης ευθυνών 
και κοινής συμμετοχής, καθώς και στη 
θεσμική βάση για πολιτική συνεργασία και 
σε ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ των 
χωρών εταίρων· επικροτεί, εν προκειμένω, 
τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης EURONEST και άλλων 
πλατφορμών συνεργασίας, όπως το 
φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και το 
συνέδριο για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
στην Ανατολική Ευρώπη (Eastern Europe 
Initiatives Congress)· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένες 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
έχουν επισημάνει το γεγονός ότι η πολιτική 
διαδικασία είναι εύθραυστη·

πλαίσιο για την ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών 
εταίρων βάσει αμοιβαίων συμφερόντων, 
δεσμεύσεων, κοινής ανάληψης ευθυνών
και κοινής συμμετοχής, καθώς και στη 
θεσμική βάση για πολιτική συνεργασία και 
σε ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ των 
χωρών εταίρων· επικροτεί, εν προκειμένω, 
τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης EURONEST και άλλων 
πλατφορμών συνεργασίας, όπως το 
φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και το 
συνέδριο για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
στην Ανατολική Ευρώπη (Eastern Europe 
Initiatives Congress)· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένες 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
έχουν επισημάνει το γεγονός ότι η πολιτική 
διαδικασία είναι εύθραυστη στις εν λόγω 
χώρες και ότι η Ανατολική Εταιρική 
Σχέση δεν είναι σε θέση να την 
αντιμετωπίσει·

Or. en

Τροπολογία 73
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα και τις 
φιλοδοξίες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, που συνίστανται στο πολιτικό 
πλαίσιο για την ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών 
εταίρων βάσει αμοιβαίων συμφερόντων, 
δεσμεύσεων, κοινής ανάληψης ευθυνών 
και κοινής συμμετοχής, καθώς και στη 
θεσμική βάση για πολιτική συνεργασία και 
σε ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ των 
χωρών εταίρων· επικροτεί, εν προκειμένω, 
τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης EURONEST και άλλων 

1. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα και τις 
φιλοδοξίες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, που συνίστανται στο πολιτικό 
πλαίσιο για την ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών 
εταίρων βάσει αμοιβαίων συμφερόντων, 
δεσμεύσεων, κοινής ανάληψης ευθυνών 
και κοινής συμμετοχής, καθώς και στη 
θεσμική βάση για πολιτική συνεργασία και 
σε ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ των 
χωρών εταίρων· επικροτεί, εν προκειμένω, 
το έργο που επιτελείται από την
Κοινοβουλευτική Συνέλευση EURONEST 
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πλατφορμών συνεργασίας, όπως το 
φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και το 
συνέδριο για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
στην Ανατολική Ευρώπη (Eastern Europe 
Initiatives Congress)· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένες 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
έχουν επισημάνει το γεγονός ότι η πολιτική 
διαδικασία είναι εύθραυστη·

και άλλες πλατφόρμες συνεργασίας, όπως 
το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και το 
συνέδριο για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
στην Ανατολική Ευρώπη (Eastern Europe 
Initiatives Congress)· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένες 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
έχουν επισημάνει το γεγονός ότι η πολιτική 
διαδικασία είναι εύθραυστη·

Or. en

Τροπολογία 74
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα και τις 
φιλοδοξίες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, που συνίστανται στο πολιτικό 
πλαίσιο για την ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών 
εταίρων βάσει αμοιβαίων συμφερόντων, 
δεσμεύσεων, κοινής ανάληψης ευθυνών 
και κοινής συμμετοχής, καθώς και στη 
θεσμική βάση για πολιτική συνεργασία και 
σε ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ των 
χωρών εταίρων· επικροτεί, εν προκειμένω, 
τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης EURONEST και άλλων 
πλατφορμών συνεργασίας, όπως το 
φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και το 
συνέδριο για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
στην Ανατολική Ευρώπη (Eastern Europe 
Initiatives Congress)· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένες 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
έχουν επισημάνει το γεγονός ότι η πολιτική 
διαδικασία είναι εύθραυστη·

1. υπενθυμίζει τα επιτεύγματα και τις 
φιλοδοξίες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, που συνίστανται στο πολιτικό 
πλαίσιο για την ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών 
εταίρων βάσει αμοιβαίων αξιών,
συμφερόντων, δεσμεύσεων, κοινής 
ανάληψης ευθυνών και κοινής 
συμμετοχής, καθώς και στη θεσμική βάση 
για πολιτική συνεργασία και σε ένα 
φόρουμ διαλόγου μεταξύ των χωρών 
εταίρων· επικροτεί, εν προκειμένω, τη 
σύσταση της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης EURONEST και άλλων 
πλατφορμών συνεργασίας, όπως το 
φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και το 
συνέδριο για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
στην Ανατολική Ευρώπη (Eastern Europe 
Initiatives Congress)· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένες 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
έχουν επισημάνει το γεγονός ότι η πολιτική 
διαδικασία είναι εύθραυστη·

Or. en
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Τροπολογία 75
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επικροτεί τη σύσταση της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
(Euronest), η οποία διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της 
δημοκρατικής και κοινοβουλευτικής 
διάστασης της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, και άλλων πλατφόρμων 
συνεργασίας, όπως το φόρουμ της 
κοινωνίας των πολιτών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και το συνέδριο για την 
ανάληψη πρωτοβουλιών στην Ανατολική 
Ευρώπη (Eastern Europe Initiatives 
Congress)· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι 
πρόσφατες εξελίξεις σε ορισμένες χώρες 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης έχουν 
επισημάνει το γεγονός ότι η πολιτική 
διαδικασία είναι εύθραυστη·

Or. en

Τροπολογία 76
Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. χαιρετίζει επίσης τη δημιουργία, τα 
επιτεύγματα και τις δυνατότητες των 
άλλων πλατφορμών συνεργασίας, όπως 
το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, η 
Διάσκεψη των Τοπικών και 
Περιφερειακών Αρχών για την Ανατολική 
Εταιρική Σχέση (CORLEAP) και το 
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συνέδριο για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
στην Ανατολική Ευρώπη (Eastern 
Europe Initiatives Congress)·  σημειώνει, 
ωστόσο, ότι οι πρόσφατες εξελίξεις σε 
ορισμένες χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης έχουν επισημάνει το 
γεγονός ότι η πολιτική διαδικασία είναι 
εύθραυστη·

Or. pl

Τροπολογία 77
Werner Schulz
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα αποτελέσματα της συνόδου 
κορυφής του Βίλνιους δεν 
ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες, ιδίως 
όσον αφορά την απόφαση της Ουκρανίας 
να αναστείλει τη σύνταξη και υπογραφή 
της συμφωνίας σύνδεσης και την 
απόφαση της Αρμενίας να προσχωρήσει 
στην Τελωνειακή Ένωση κατόπιν 
μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων 
σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης με την 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 78
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση 
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στο σύνολό της αντιμετώπισε πρόσφατα 
σημαντικές προκλήσεις από τρίτους και 
ζητεί από όλους τους ενδιαφερόμενους 
συμμετέχοντες να διατηρήσουν τη 
δέσμευση και ενασχόλησή τους με το 
σχέδιο·

Or. en

Τροπολογία 79
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση 
εγκατέλειψε τη Συνέργεια του Εύξεινου 
Πόντου, αντί να τη μετατρέψει σε 
πραγματική στρατηγική· είναι της 
γνώμης ότι πρέπει να ληφθούν τα 
αναγκαίες μέτρα για τον προσδιορισμό 
μιας Στρατηγικής του Εύξεινου Πόντου 
στο πλαίσιο της ανατολικής πολιτικής 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 80
Libor Rouček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επαναλαμβάνει τη δέσμευση της ΕΕ 
όσον αφορά τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες 
των λαών των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης, μεταξύ άλλων, εάν 
συντρέχει περίπτωση, στο πλαίσιο του 
άρθρου 49 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·
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Or. en

Τροπολογία 81
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επικροτεί τη μονογράφηση των 
συμφωνιών σύνδεσης εκ μέρους της 
Γεωργίας και της Δημοκρατίας της 
Μολδαβίας, περιλαμβανομένων των 
διατάξεων σχετικά με τη σφαιρική και σε 
βάθος συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, 
στη σύνοδο κορυφής του Βίλνιους τον 
Νοέμβριο του 2013, καθώς και τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 19ης-20ής Δεκεμβρίου 
2013 που επαναλαμβάνουν την 
ετοιμότητα της ΕΕ να υπογράψει τις 
ανωτέρω συμφωνίες το συντομότερο 
δυνατόν και το αργότερο μέχρι τα τέλη 
Αυγούστου του 2014· υπενθυμίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει έτοιμη να 
υπογράψει τη συμφωνία σύνδεσης, 
περιλαμβανομένων των διατάξεων της 
σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας 
ελευθέρων συναλλαγών, με την Ουκρανία, 
μόλις η χώρα είναι έτοιμη·

Or. en

Τροπολογία 82
Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι το Αζερμπαϊτζάν 
αποφάσισε να αναστείλει τη συμμετοχή 
του στη EURONEST ως απάντηση στη 
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συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
με τα συμπεράσματα της αποστολής 
μακράς διαρκείας του ODIHR (Γραφείο 
Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων) σχετικά με τις τελευταίες 
προεδρικές εκλογές στο Αζερμπαϊτζάν 
(Ψήφισμα P7_TA(2013)0446 του ΕΚ που 
εγκρίθηκε στις 23/10/2013)· υπογραμμίζει 
ότι η εν λόγω απόφαση της 
αντιπροσωπείας του Αζερμπαϊτζάν 
αντίκειται στο πνεύμα της ουσιαστικής 
εταιρικής σχέσης και συνεπώς 
υπονομεύει τη γόνιμη συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία 83
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. επικροτεί τη μονογράφηση των 
συμφωνιών σύνδεσης (ΣΣ) εκ μέρους της 
Μολδαβίας και της Γεωργίας στην 
πρόσφατη σύνοδο κορυφής του Βίλνιους 
και πιστεύει ότι αυτό το σημαντικό βήμα 
θα ενθαρρύνει την άμεση υπογραφή, 
επικύρωση και εφαρμογή των ΣΣ 
προκειμένου να αποτραπούν ενδεχόμενα 
αρνητικά φαινόμενα αλυσιδωτής 
επίδρασης στην περιφέρεια της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 84
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. αναγνωρίζει ότι σήμερα, περισσότερο 
από ποτέ, οι κοινωνίες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης που υποστηρίζουν την 
ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
χρειάζονται την ισχυρή, προορατική και 
άμεση υποστήριξη της ΕΕ, η οποία θα 
πρέπει να παρέχεται μέσω διαφορετικών 
διαύλων και τομέων πολιτικής, από 
πρωτοβουλίες οικονομικής ενίσχυσης 
μέχρι προγράμματα απλούστευσης της 
έκδοσης θεωρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 85
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι το σχέδιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης χρειάζεται 
νέα ώθηση και ένα ξεκάθαρο όραμα όσον 
αφορά τη μελλοντική πορεία του, όχι μόνο
εστιάζοντας στην πολιτική συνεργασία, 
αλλά έχοντας επίσης ως στόχο τη 
σύνδεση των κοινωνιών των χωρών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης με την ΕΕ, 
και ως εκ τούτου καλεί την ΕΕ να δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση στη θέσπιση 
καθεστώτων απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης, να επενδύσει 
στους νέους και στους μελλοντικούς 
ηγέτες, και να εστιάσει στον τομέα της 
ενέργειας·

2. αναγνωρίζει ότι το σχέδιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης χρειάζεται 
επανεξέταση, νέα ώθηση και ένα 
ξεκάθαρο όραμα όσον αφορά τη 
μελλοντική πορεία του, εστιάζοντας εξίσου 
στην πολιτική συνεργασία και στην 
εταιρική σχέση με τις κοινωνίες των 
χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· 

Or. en

Τροπολογία 86
Helmut Scholz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι το σχέδιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης χρειάζεται 
νέα ώθηση και ένα ξεκάθαρο όραμα όσον 
αφορά τη μελλοντική πορεία του, όχι μόνο 
εστιάζοντας στην πολιτική συνεργασία, 
αλλά έχοντας επίσης ως στόχο τη σύνδεση 
των κοινωνιών των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης με την ΕΕ, και ως εκ 
τούτου καλεί την ΕΕ να δώσει ιδιαίτερη 
έμφαση στη θέσπιση καθεστώτων 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, 
να επενδύσει στους νέους και στους 
μελλοντικούς ηγέτες, και να εστιάσει στον 
τομέα της ενέργειας·

2. αναγνωρίζει ότι το σχέδιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης χρειάζεται 
νέα ώθηση και ένα ξεκάθαρο όραμα όσον 
αφορά τη μελλοντική πορεία του, όχι μόνο 
εστιάζοντας στην πολιτική συνεργασία, 
αλλά έχοντας επίσης ως στόχο τη σύνδεση 
των κοινωνιών των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης με την ΕΕ, χωρίς να 
δημιουργηθούν νέες εξαρτήσεις ή 
εχθρότητες με άλλες χώρες της περιοχής, 
συμπεριλαμβανομένης της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας· ως εκ τούτου καλεί την ΕΕ 
να επενδύσει στην άμεση πρόοδο των 
πολιτών και εν προκειμένω να δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση στη θέσπιση 
καθεστώτων απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης και να δώσει επίσης 
προτεραιότητα στην εδαφική συνεργασία 
με άμεση συμμετοχή των τοπικών 
αυτοδιοικήσεων καθώς και των νέων και 
των μελλοντικών ηγετών·

Or. de

Τροπολογία 87
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι το σχέδιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης χρειάζεται 
νέα ώθηση και ένα ξεκάθαρο όραμα όσον 
αφορά τη μελλοντική πορεία του, όχι μόνο
εστιάζοντας στην πολιτική συνεργασία, 
αλλά έχοντας επίσης ως στόχο τη 
σύνδεση των κοινωνιών των χωρών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης με την ΕΕ, 
και ως εκ τούτου καλεί την ΕΕ να δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση στη θέσπιση 
καθεστώτων απαλλαγής από την 

2. τονίζει ότι το σχέδιο της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης χρειάζεται νέα ώθηση 
και ένα ξεκάθαρο όραμα όσον αφορά τη 
μελλοντική πορεία του, εστιάζοντας 
περισσότερο στους οικονομικούς και 
πολιτισμικούς δεσμούς μεταξύ των δύο 
πλευρών, και επομένως στοχεύοντας στην 
παροχή μιας ευρωπαϊκής επιλογής στις 
κοινωνίες των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης· καλεί την ΕΕ να δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση στη θέσπιση και 
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υποχρέωση θεώρησης, να επενδύσει στους 
νέους και στους μελλοντικούς ηγέτες, και 
να εστιάσει στον τομέα της ενέργειας·

εφαρμογή, το συντομότερο δυνατόν, 
καθεστώτων απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης, να επενδύσει στους 
νέους και στους μελλοντικούς ηγέτες, και 
να εστιάσει στον τομέα της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 88
Knut Fleckenstein, Marek Siwiec, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι το σχέδιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης χρειάζεται 
νέα ώθηση και ένα ξεκάθαρο όραμα όσον 
αφορά τη μελλοντική πορεία του, όχι μόνο 
εστιάζοντας στην πολιτική συνεργασία, 
αλλά έχοντας επίσης ως στόχο τη σύνδεση
των κοινωνιών των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης με την ΕΕ, και ως εκ 
τούτου καλεί την ΕΕ να δώσει ιδιαίτερη 
έμφαση στη θέσπιση καθεστώτων 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, 
να επενδύσει στους νέους και στους
μελλοντικούς ηγέτες, και να εστιάσει στον 
τομέα της ενέργειας·

2. θεωρεί ότι απαιτείται μια διεξοδική 
εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του 
σχεδίου της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 
συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς 
αξιολόγησης των επιτυχιών και 
αποτυχιών του και ότι χρειάζεται νέα 
ώθηση και ένα ξεκάθαρο όραμα όσον 
αφορά τη μελλοντική πορεία του, όχι μόνο 
εστιάζοντας στην πολιτική συνεργασία, 
αλλά έχοντας επίσης ως στόχο την 
ενίσχυση των επαφών και της 
συνεργασίας μεταξύ των κοινωνιών των 
χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
και της ΕΕ, και ως εκ τούτου καλεί την ΕΕ 
να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη θέσπιση 
καθεστώτων απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης, να επενδύσει στους 
νέους και στους μελλοντικούς ηγέτες, και 
να εστιάσει στην ενδυνάμωση της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 89
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2



PE526.268v01-00 48/130 AM\1014796EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι το σχέδιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης χρειάζεται 
νέα ώθηση και ένα ξεκάθαρο όραμα όσον 
αφορά τη μελλοντική πορεία του, όχι μόνο 
εστιάζοντας στην πολιτική συνεργασία, 
αλλά έχοντας επίσης ως στόχο τη σύνδεση 
των κοινωνιών των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης με την ΕΕ, και ως εκ 
τούτου καλεί την ΕΕ να δώσει ιδιαίτερη 
έμφαση στη θέσπιση καθεστώτων 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, 
να επενδύσει στους νέους και στους 
μελλοντικούς ηγέτες, και να εστιάσει στον
τομέα της ενέργειας·

2. αναγνωρίζει ότι το σχέδιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης χρειάζεται 
νέα ώθηση και ένα ξεκάθαρο όραμα όσον 
αφορά τη μελλοντική πορεία του, όχι μόνο 
εστιάζοντας στην πολιτική συνεργασία, 
αλλά έχοντας επίσης ως στόχο τη σύνδεση 
των κοινωνιών των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης με την ΕΕ, και ως εκ 
τούτου καλεί την ΕΕ να δώσει ιδιαίτερη 
έμφαση στη θέσπιση καθεστώτων 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, 
να επενδύσει στο ανθρώπινο κεφάλαιο και 
στην προετοιμασία των νέων για την 
ευρύτερη συμμετοχή τους στην Ευρώπη·
τονίζει τη σημασία του τομέα της 
ενέργειας για την ενσωμάτωση των 
χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 90
Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι το σχέδιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης χρειάζεται 
νέα ώθηση και ένα ξεκάθαρο όραμα όσον 
αφορά τη μελλοντική πορεία του, όχι μόνο 
εστιάζοντας στην πολιτική συνεργασία, 
αλλά έχοντας επίσης ως στόχο τη σύνδεση 
των κοινωνιών των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης με την ΕΕ, και ως εκ 
τούτου καλεί την ΕΕ να δώσει ιδιαίτερη 
έμφαση στη θέσπιση καθεστώτων 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, 
να επενδύσει στους νέους και στους 
μελλοντικούς ηγέτες, και να εστιάσει στον 
τομέα της ενέργειας·

2. αναγνωρίζει ότι το σχέδιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης χρειάζεται 
νέα ώθηση και ένα ξεκάθαρο όραμα όσον 
αφορά τη μελλοντική πορεία του, όχι μόνο 
εστιάζοντας στην πολιτική συνεργασία, 
αλλά έχοντας επίσης ως στόχο τη σύνδεση 
των κοινωνιών των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης με την ΕΕ· υπενθυμίζει 
ότι ένα σημαντικό μέσο με το οποίο θα 
πρέπει να ξεκινήσει η ΕΕ είναι η θέσπιση 
καθεστώτων απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης, καθώς και η 
επένδυση στους νέους και στους 
μελλοντικούς ηγέτες·
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Or. en

Τροπολογία 91
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι το σχέδιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης χρειάζεται 
νέα ώθηση και ένα ξεκάθαρο όραμα όσον 
αφορά τη μελλοντική πορεία του, όχι μόνο 
εστιάζοντας στην πολιτική συνεργασία, 
αλλά έχοντας επίσης ως στόχο τη σύνδεση 
των κοινωνιών των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης με την ΕΕ, και ως εκ 
τούτου καλεί την ΕΕ να δώσει ιδιαίτερη 
έμφαση στη θέσπιση καθεστώτων 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, 
να επενδύσει στους νέους και στους 
μελλοντικούς ηγέτες, και να εστιάσει στον 
τομέα της ενέργειας·

2. αναγνωρίζει ότι το σχέδιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης χρειάζεται 
νέα ώθηση και ένα ξεκάθαρο όραμα όσον 
αφορά τη μελλοντική πορεία του, όχι μόνο 
εστιάζοντας στην πολιτική συνεργασία, 
αλλά έχοντας επίσης ως στόχο τη σύνδεση 
των κοινωνιών των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης με την ΕΕ, και ως εκ 
τούτου καλεί την ΕΕ να δώσει ιδιαίτερη 
έμφαση στη θέσπιση καθεστώτων 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης 
τηρουμένων των προαπαιτούμενων 
προϋποθέσεων, να επενδύσει στους νέους 
και στους μελλοντικούς ηγέτες, και να 
εστιάσει στον τομέα της ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 92
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι το σχέδιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης χρειάζεται 
νέα ώθηση και ένα ξεκάθαρο όραμα όσον 
αφορά τη μελλοντική πορεία του, όχι μόνο 
εστιάζοντας στην πολιτική συνεργασία, 
αλλά έχοντας επίσης ως στόχο τη σύνδεση
των κοινωνιών των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης με την ΕΕ, και ως εκ 
τούτου καλεί την ΕΕ να δώσει ιδιαίτερη 

2. αναγνωρίζει ότι το σχέδιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης χρειάζεται 
νέα ώθηση και ένα ξεκάθαρο όραμα όσον 
αφορά τη μελλοντική πορεία του, όχι μόνο 
εστιάζοντας στην πολιτική συνεργασία, 
αλλά έχοντας επίσης ως στόχο την 
προσέγγιση των κοινωνιών των χωρών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης με την ΕΕ, 
και ως εκ τούτου καλεί την ΕΕ να δώσει 
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έμφαση στη θέσπιση καθεστώτων 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, 
να επενδύσει στους νέους και στους 
μελλοντικούς ηγέτες, και να εστιάσει στον 
τομέα της ενέργειας·

ιδιαίτερη έμφαση στη θέσπιση 
καθεστώτων απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης, να επενδύσει στους 
νέους και στους μελλοντικούς ηγέτες, και 
να εστιάσει στον τομέα της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 93
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι το σχέδιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης χρειάζεται 
νέα ώθηση και ένα ξεκάθαρο όραμα όσον 
αφορά τη μελλοντική πορεία του, όχι μόνο 
εστιάζοντας στην πολιτική συνεργασία, 
αλλά έχοντας επίσης ως στόχο τη σύνδεση 
των κοινωνιών των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης με την ΕΕ, και ως εκ 
τούτου καλεί την ΕΕ να δώσει ιδιαίτερη 
έμφαση στη θέσπιση καθεστώτων 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, 
να επενδύσει στους νέους και στους 
μελλοντικούς ηγέτες, και να εστιάσει στον 
τομέα της ενέργειας·

2. αναγνωρίζει ότι το σχέδιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης χρειάζεται 
νέα ώθηση και ένα ξεκάθαρο όραμα όσον 
αφορά τη μελλοντική πορεία του, όχι μόνο 
εστιάζοντας στην πολιτική συνεργασία, 
αλλά έχοντας επίσης ως στόχο τη σύνδεση 
των κοινωνιών των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης με την ΕΕ, και ως εκ 
τούτου καλεί την ΕΕ να δώσει ιδιαίτερη 
έμφαση στη θέσπιση καθεστώτων 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης 
και συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, 
να επενδύσει στους νέους και στους 
μελλοντικούς ηγέτες, και να εστιάσει στον 
τομέα της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 94
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. αναγνωρίζει ότι το σχέδιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης χρειάζεται 
νέα ώθηση και ένα ξεκάθαρο όραμα όσον 

2. αναγνωρίζει ότι το σχέδιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης χρειάζεται 
νέα ώθηση και ένα ξεκάθαρο όραμα όσον 
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αφορά τη μελλοντική πορεία του, όχι μόνο 
εστιάζοντας στην πολιτική συνεργασία, 
αλλά έχοντας επίσης ως στόχο τη σύνδεση 
των κοινωνιών των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης με την ΕΕ, και ως εκ 
τούτου καλεί την ΕΕ να δώσει ιδιαίτερη 
έμφαση στη θέσπιση καθεστώτων 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, 
να επενδύσει στους νέους και στους 
μελλοντικούς ηγέτες, και να εστιάσει στον 
τομέα της ενέργειας·

αφορά τη μελλοντική πορεία του, όχι μόνο 
εστιάζοντας στην πολιτική συνεργασία με 
τις αρχές, αλλά έχοντας επίσης ως στόχο 
τη σύνδεση των κοινωνιών των χωρών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης με την ΕΕ, 
και ως εκ τούτου καλεί την ΕΕ να δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση στη θέσπιση 
καθεστώτων απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης, να επενδύσει στους 
νέους και στους μελλοντικούς ηγέτες, και 
να εστιάσει στον τομέα της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 95
Werner Schulz
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. είναι της άποψης ότι η πιθανότητα 
παροχής ευρωπαϊκής προοπτικής σε 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
που έχουν δεσμευτεί περισσότερο να 
εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με την ΕΕ 
και που επιθυμούν να προβούν στις 
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις τόσο σε 
πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο 
πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη και να 
προταθεί ως κίνητρο για την περαιτέρω 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

Or. en

Τροπολογία 96
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι μια ευρωπαϊκή 
προοπτική, σύμφωνα και με το πνεύμα 
του άρθρου 49 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να 
αποτελέσει κινητήρια δύναμη για 
μεταρρυθμίσεις στις χώρες αυτές καθώς 
και να ενισχύσει την προσήλωσή τους σε 
κοινές αξίες και αρχές όπως η 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο 
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και η χρηστή διακυβέρνηση·

Or. en

Τροπολογία 97
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει πιο 
ενεργό ρόλο με στόχο την επίλυση των 
παγωμένων συγκρούσεων στην 
περιφέρεια· εκφράζει την ανησυχία του 
από αυτήν την άποψη για το γεγονός ότι 
οι προσπάθειες και οι πόροι που 
διατέθηκαν δεν ήταν επαρκείς μέχρι 
στιγμής για την επίτευξη απτών 
αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 98
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. πιστεύει ότι όλα τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη πρέπει 
να εξετάσουν σοβαρά την πιθανότητα 
υιοθέτησης του μοντέλου της ΕΖΕΣ ως 
περαιτέρω πιθανότητας ενίσχυσης της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και 
παροχής της δυνατότητας στις χώρες που 
αποδεδειγμένα επιθυμούν και είναι σε 
θέση να συνεργαστούν και να ενταχθούν 
περισσότερο στην ΕΕ να κινηθούν προς 
ένα καθεστώς «συνδεδεμένων εταίρων»· 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
συντάξει μια πράσινη βίβλο για το μέλλον 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης μετά 
το Βίλνιους·

Or. en

Τροπολογία 99
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. πιστεύει ότι τα αποτελέσματα της 
συνόδου κορυφής του Βίλνιους 
επισημαίνουν την ανάγκη ενίσχυσης του 
στρατηγικού χαρακτήρα της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης· ως εκ τούτου, συνιστά 
να γίνεται ευέλικτη χρήση των εργαλείων 
που βρίσκονται στη διάθεση της ΕΕ, 
όπως είναι η μακροοικονομική βοήθεια, η 
διευκόλυνση των εμπορικών 
καθεστώτων, τα έργα για την ενίσχυση 
της ενεργειακής ασφάλειας και του 
οικονομικού εκσυγχρονισμού, και η 
άμεση εφαρμογή της ελευθέρωσης του 
καθεστώτος των θεωρήσεων, σύμφωνα 
με τις ευρωπαϊκές αξίες και τα 
συμφέροντα·
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Or. en

Τροπολογία 100
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. ζητεί από την Επιτροπή και την 
ΕΥΕΔ να συμπεριλάβουν τα διδάγματα 
από τις πρόσφατες εξελίξεις στην 
Ανατολική Εταιρική Σχέση στον ορισμό 
των διμερών και πολυμερών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης, καθώς και 
στη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας 
(ΕΜΓ)·

Or. en

Τροπολογία 101
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. θεωρεί ότι οι διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού που βασίζονται στο 
κράτος δικαίου και στο σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών αποτελούν το 
κλειδί για την οικοδόμηση μιας ισχυρής 
και μακροχρόνιας εταιρικής σχέσης με 
τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης· 

Or. en
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Τροπολογία 102
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2γ. τονίζει το σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών 
στις διαδικασίες μετάβασης και 
μεταρρύθμισης, καθώς και στον πολιτικό 
διάλογο στις χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης, ζητεί από την ΕΕ να 
ενισχύσει τη συνεργασία της με την 
κοινωνία των πολιτών και να της 
παράσχει υποστήριξη μέσω διαφόρων 
μέσων χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 103
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι μπορεί να επιτευχθεί 
περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη
θέσπιση καθεστώτος απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης· σημειώνει, εν 
προκειμένω, ότι η ελευθέρωση του 
καθεστώτος θεωρήσεων είναι μία μόνο 
από μια σειρά διαδικασιών που 
αποσκοπούν στην προσέγγιση των 
κοινωνιών και ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες στον εν λόγω 
τομέα, ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
της συνεργασίας στον τομέα της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στο γεγονός ότι το σχέδιο της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης αφορά περισσότερο τις 
κοινωνίες παρά τις αρχές·

3. επισημαίνει ότι μπορεί να επιτευχθεί 
περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά την
προσέγγιση των κοινωνιών και ότι 
απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες 
στον εν λόγω τομέα, ιδίως όσον αφορά την 
προώθηση της συνεργασίας στον τομέα 
της εκπαίδευσης και του πολιτισμού· 
θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
έμφαση στο γεγονός ότι το σχέδιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης αφορά 
επίσης τις κοινωνίες και όχι μόνο τις 
αρχές·
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Or. fr

Τροπολογία 104
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι μπορεί να επιτευχθεί 
περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη 
θέσπιση καθεστώτος απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης· σημειώνει, εν 
προκειμένω, ότι η ελευθέρωση του 
καθεστώτος θεωρήσεων είναι μία μόνο 
από μια σειρά διαδικασιών που 
αποσκοπούν στην προσέγγιση των 
κοινωνιών και ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες στον εν λόγω 
τομέα, ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
της συνεργασίας στον τομέα της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στο γεγονός ότι το σχέδιο της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης αφορά περισσότερο τις 
κοινωνίες παρά τις αρχές·

3. επικροτεί την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτραπούν οι 
μετακινήσεις χωρίς υποχρέωση 
θεώρησης εντός του χώρου Σένγκεν για 
Μολδαβούς πολίτες· θεωρεί ότι η ταχεία
πρόοδος όσον αφορά τη θέσπιση 
καθεστώτων απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης πρέπει να 
αποτελέσει προτεραιότητα και ζητεί να 
γίνουν περισσότερες προσπάθειες σε 
αυτόν τον τομέα· σημειώνει, εν 
προκειμένω, ότι η ελευθέρωση του 
καθεστώτος θεωρήσεων είναι μία μόνο 
από μια σειρά διαδικασιών που 
αποσκοπούν στην προσέγγιση των 
κοινωνιών και ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες στον εν λόγω 
τομέα, ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
της συνεργασίας στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της επιστήμης, του 
πολιτισμού και των υποδομών· θεωρεί ότι 
θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στο γεγονός ότι το σχέδιο της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης αφορά τις κοινωνίες και 
όχι μόνο τις αρχές·

Or. en

Τροπολογία 105
Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι μπορεί να επιτευχθεί 
περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη 
θέσπιση καθεστώτος απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης· σημειώνει, εν 
προκειμένω, ότι η ελευθέρωση του 
καθεστώτος θεωρήσεων είναι μία μόνο 
από μια σειρά διαδικασιών που 
αποσκοπούν στην προσέγγιση των 
κοινωνιών και ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες στον εν λόγω 
τομέα, ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
της συνεργασίας στον τομέα της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
έμφαση στο γεγονός ότι το σχέδιο της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης αφορά 
περισσότερο τις κοινωνίες παρά τις 
αρχές·

3. επισημαίνει ότι μπορεί να επιτευχθεί 
περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη 
θέσπιση καθεστώτος απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης· σημειώνει, εν 
προκειμένω, ότι η ελευθέρωση του 
καθεστώτος θεωρήσεων είναι μία μόνο 
από μια σειρά διαδικασιών που 
αποσκοπούν στην προσέγγιση των 
κοινωνιών και ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες στον εν λόγω 
τομέα, ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
της συνεργασίας στον τομέα της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού, με 
απώτερη επιδίωξη τη συμπερίληψη και 
τη στενή συνεργασία με φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών, καθώς και με 
θεσμικούς φορείς·

Or. en

Τροπολογία 106
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι μπορεί να επιτευχθεί 
περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη 
θέσπιση καθεστώτος απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης· σημειώνει, εν 
προκειμένω, ότι η ελευθέρωση του 
καθεστώτος θεωρήσεων είναι μία μόνο 
από μια σειρά διαδικασιών που 
αποσκοπούν στην προσέγγιση των 
κοινωνιών και ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες στον εν λόγω 
τομέα, ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
της συνεργασίας στον τομέα της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
έμφαση στο γεγονός ότι το σχέδιο της 

3. επισημαίνει ότι μπορεί να επιτευχθεί 
περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη 
θέσπιση καθεστώτος απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης· σημειώνει, εν 
προκειμένω, ότι η ελευθέρωση του 
καθεστώτος θεωρήσεων είναι μία μόνο 
από μια σειρά διαδικασιών που 
αποσκοπούν στην προσέγγιση των 
κοινωνιών και ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες στον εν λόγω 
τομέα, ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
της συνεργασίας στον τομέα της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού·
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Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης αφορά 
περισσότερο τις κοινωνίες παρά τις 
αρχές·

Or. en

Τροπολογία 107
Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι μπορεί να επιτευχθεί 
περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη 
θέσπιση καθεστώτος απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης· σημειώνει, εν 
προκειμένω, ότι η ελευθέρωση του 
καθεστώτος θεωρήσεων είναι μία μόνο 
από μια σειρά διαδικασιών που 
αποσκοπούν στην προσέγγιση των
κοινωνιών και ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες στον εν λόγω 
τομέα, ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
της συνεργασίας στον τομέα της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στο γεγονός ότι το σχέδιο της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης αφορά περισσότερο τις 
κοινωνίες παρά τις αρχές·

3. επισημαίνει ότι μπορεί να επιτευχθεί 
ταχύτερη πρόοδος όσον αφορά τη θέσπιση 
καθεστώτος απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης και τονίζει ότι, 
δυνάμει της πρότασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και βάσει των επιδόσεων και 
των επιτευγμάτων της, η Δημοκρατία της 
Μολδαβίας πρέπει να χαίρει καθεστώτος 
ελεύθερης κυκλοφορίας μέχρι τα τέλη 
Φεβρουαρίου 2014· σημειώνει, εν 
προκειμένω, ότι η ελευθέρωση του 
καθεστώτος θεωρήσεων είναι μία μόνο 
από μια σειρά διαδικασιών που 
αποσκοπούν στην προσέγγιση των 
κοινωνιών και ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες στον εν λόγω 
τομέα, ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
της συνεργασίας στον τομέα της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στο γεγονός ότι το σχέδιο της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης αφορά περισσότερο τις 
κοινωνίες παρά τις αρχές·

Or. en

Τροπολογία 108
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι μπορεί να επιτευχθεί 
περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη 
θέσπιση καθεστώτος απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης· σημειώνει, εν 
προκειμένω, ότι η ελευθέρωση του 
καθεστώτος θεωρήσεων είναι μία μόνο 
από μια σειρά διαδικασιών που 
αποσκοπούν στην προσέγγιση των 
κοινωνιών και ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες στον εν λόγω 
τομέα, ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
της συνεργασίας στον τομέα της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στο γεγονός ότι το σχέδιο της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης αφορά περισσότερο τις 
κοινωνίες παρά τις αρχές·

3. επισημαίνει ότι μπορεί να επιτευχθεί 
περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη 
θέσπιση καθεστώτος απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης και επικροτεί την 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
της 27ης Νοεμβρίου 2013 να προσφέρει 
καθεστώς μετακινήσεων χωρίς 
υποχρέωση θεώρησης στην Μολδαβία·
σημειώνει, εν προκειμένω, ότι η 
ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων 
είναι μία μόνο από μια σειρά διαδικασιών 
που αποσκοπούν στην προσέγγιση των 
κοινωνιών και ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες στον εν λόγω 
τομέα, ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
της συνεργασίας στον τομέα της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στο γεγονός ότι το σχέδιο της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης αφορά περισσότερο τις 
κοινωνίες παρά τις αρχές·

Or. en

Τροπολογία 109
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι μπορεί να επιτευχθεί 
περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη 
θέσπιση καθεστώτος απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης· σημειώνει, εν 
προκειμένω, ότι η ελευθέρωση του 
καθεστώτος θεωρήσεων είναι μία μόνο 
από μια σειρά διαδικασιών που 
αποσκοπούν στην προσέγγιση των 
κοινωνιών και ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες στον εν λόγω
τομέα, ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
της συνεργασίας στον τομέα της 

3. επισημαίνει ότι μπορεί να επιτευχθεί 
περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη 
θέσπιση καθεστώτος απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης· σημειώνει, εν 
προκειμένω, ότι η ελευθέρωση του 
καθεστώτος θεωρήσεων είναι μία μόνο 
από μια σειρά διαδικασιών που 
αποσκοπούν στην προσέγγιση των 
κοινωνιών και ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες στον εν λόγω 
τομέα, ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
της συνεργασίας στον τομέα της 
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εκπαίδευσης και του πολιτισμού· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στο γεγονός ότι το σχέδιο της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης αφορά περισσότερο τις 
κοινωνίες παρά τις αρχές·

εκπαίδευσης, της επιστήμης, του 
πολιτισμού και του αθλητισμού· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στο γεγονός ότι το σχέδιο της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης αφορά περισσότερο τις 
κοινωνίες παρά τις αρχές·

Or. de

Τροπολογία 110
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι μπορεί να επιτευχθεί 
περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη 
θέσπιση καθεστώτος απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης· σημειώνει, εν 
προκειμένω, ότι η ελευθέρωση του 
καθεστώτος θεωρήσεων είναι μία μόνο 
από μια σειρά διαδικασιών που 
αποσκοπούν στην προσέγγιση των 
κοινωνιών και ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες στον εν λόγω 
τομέα, ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
της συνεργασίας στον τομέα της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στο γεγονός ότι το σχέδιο της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης αφορά περισσότερο τις 
κοινωνίες παρά τις αρχές·

3. επισημαίνει ότι μπορεί να επιτευχθεί 
περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη 
θέσπιση καθεστώτος απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης· σημειώνει, εν 
προκειμένω, ότι η ελευθέρωση του 
καθεστώτος θεωρήσεων είναι μία μόνο 
από μια σειρά διαδικασιών που 
αποσκοπούν στην προσέγγιση των 
κοινωνιών και ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες στον εν λόγω 
τομέα, ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
της συνεργασίας στον τομέα της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στο γεγονός ότι το σχέδιο της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης αφορά κατά κύριο λόγο
τις κοινωνίες·

Or. en

Τροπολογία 111
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι μπορεί να επιτευχθεί 
περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη 
θέσπιση καθεστώτος απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης· σημειώνει, εν 
προκειμένω, ότι η ελευθέρωση του 
καθεστώτος θεωρήσεων είναι μία μόνο 
από μια σειρά διαδικασιών που 
αποσκοπούν στην προσέγγιση των 
κοινωνιών και ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες στον εν λόγω 
τομέα, ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
της συνεργασίας στον τομέα της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στο γεγονός ότι το σχέδιο της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης αφορά περισσότερο τις 
κοινωνίες παρά τις αρχές·

3. επισημαίνει ότι μπορεί να επιτευχθεί 
περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη 
θέσπιση καθεστώτος απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης· σημειώνει, εν 
προκειμένω, ότι η ελευθέρωση του 
καθεστώτος θεωρήσεων είναι μία μόνο 
από μια σειρά διαδικασιών που 
αποσκοπούν στην προσέγγιση των 
κοινωνιών και ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες στον εν λόγω 
τομέα, ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
της συνεργασίας στον τομέα της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στο γεγονός ότι το σχέδιο της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης αφορά περισσότερο τις 
κοινωνίες παρά τις αρχές· τονίζει ότι, 
δυνάμει της πρότασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και βάσει των επιδόσεων και 
των επιτευγμάτων της, η Δημοκρατία της 
Μολδαβίας πρέπει να χαίρει καθεστώτος 
ελεύθερης κυκλοφορίας μέχρι τα τέλη 
Φεβρουαρίου 2014·

Or. en

Τροπολογία 112
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει τη σημασία της επένδυσης 
στους νέους και στους μελλοντικούς 
ηγέτες μέσω της πλήρους αξιοποίησης των 
ευκαιριών για υποτροφίες στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Erasmus για όλους» για 
την ενίσχυση των ανταλλαγών 
σπουδαστών μεταξύ των χωρών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των 
κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και μέσω της 
ίδρυσης ενός Πανεπιστημίου Ανατολικής 

4. επισημαίνει την αξία της συμμετοχής 
των νέων στις διαδικασίες ανάπτυξης της 
κοινωνίας και τη σημασία της επένδυσης 
στην εκπαίδευση για την επιτυχή 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων 
γενεών, μέσω της συνεργασίας και κοινών 
εκπαιδευτικών σχεδίων, μέσω της 
πλήρους αξιοποίησης των ευκαιριών για 
υποτροφίες, συμπεριλαμβανομένων όσων 
παρέχονται στο πλαίσιο του 
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Εταιρικής Σχέσης και του Ευρωπαϊκού 
Κολεγίου Εύξεινου Πόντου, τα οποία θα 
παρέχουν εκπαίδευση μεταπτυχιακού 
επιπέδου και στόχος τους θα είναι η 
εκπαίδευση μελλοντικών ηγετών από 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
και τα κράτη μέλη της ΕΕ·

προγράμματος «Erasmus για όλους» για 
την ενίσχυση των ανταλλαγών 
σπουδαστών και καθηγητών μεταξύ των 
χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
και των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και 
μέσω της ίδρυσης ενός Πανεπιστημίου 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και του 
Ευρωπαϊκού Κολεγίου Εύξεινου Πόντου, 
τα οποία θα παρέχουν ευκαιρίες 
εκπαίδευσης για την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 
διάφορα επίπεδα, με στόχο την
εκπαίδευση μελλοντικών ηγετών από 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
και τα κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 113
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει τη σημασία της επένδυσης 
στους νέους και στους μελλοντικούς 
ηγέτες μέσω της πλήρους αξιοποίησης των 
ευκαιριών για υποτροφίες στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Erasmus για όλους» για 
την ενίσχυση των ανταλλαγών 
σπουδαστών μεταξύ των χωρών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των 
κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και μέσω της 
ίδρυσης ενός Πανεπιστημίου Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και του Ευρωπαϊκού 
Κολεγίου Εύξεινου Πόντου, τα οποία θα
παρέχουν εκπαίδευση μεταπτυχιακού 
επιπέδου και στόχος τους θα είναι η 
εκπαίδευση μελλοντικών ηγετών από 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
και τα κράτη μέλη της ΕΕ·

4. επισημαίνει τη σημασία της επένδυσης 
σε έργα για τους νέους και τους
μελλοντικούς ηγέτες μέσω της πλήρους 
αξιοποίησης των ευκαιριών για υποτροφίες 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus 
για όλους» για την ενίσχυση των 
αμοιβαίων ανταλλαγών σπουδαστών 
μεταξύ των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και των κρατών μελών 
της ΕΕ, καθώς και μέσω της ίδρυσης ενός 
Πανεπιστημίου Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και του Ευρωπαϊκού Κολεγίου 
Εύξεινου Πόντου, τα οποία θα παρέχουν 
εκτενή εκπαίδευση μεταπτυχιακού 
επιπέδου καθώς και επαγγελματική 
επιμόρφωση και στόχος τους θα είναι η 
εκπαίδευση μελλοντικών ηγετών από 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
και τα κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. de
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Τροπολογία 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει τη σημασία της επένδυσης 
στους νέους και στους μελλοντικούς 
ηγέτες μέσω της πλήρους αξιοποίησης των 
ευκαιριών για υποτροφίες στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Erasmus για όλους» για 
την ενίσχυση των ανταλλαγών 
σπουδαστών μεταξύ των χωρών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των 
κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και μέσω της 
ίδρυσης ενός Πανεπιστημίου Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και του Ευρωπαϊκού 
Κολεγίου Εύξεινου Πόντου, τα οποία θα 
παρέχουν εκπαίδευση μεταπτυχιακού 
επιπέδου και στόχος τους θα είναι η 
εκπαίδευση μελλοντικών ηγετών από 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
και τα κράτη μέλη της ΕΕ·

4. επισημαίνει τη σημασία της επένδυσης 
στους νέους και στους μελλοντικούς
ηγέτες μέσω της πλήρους αξιοποίησης των 
ευκαιριών για υποτροφίες στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Erasmus για όλους» για 
την ενίσχυση των ανταλλαγών 
σπουδαστών μεταξύ των χωρών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των 
κρατών μελών της ΕΕ, μέσω της 
συνέχισης της οικονομικής στήριξης του 
ευρωπαϊκού πανεπιστημίου 
ανθρωπιστικών σπουδών που βρίσκεται 
σε καθεστώς εξορίας, καθώς και μέσω της 
ίδρυσης ενός Πανεπιστημίου Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και του Ευρωπαϊκού 
Κολεγίου Εύξεινου Πόντου, τα οποία θα 
παρέχουν εκπαίδευση μεταπτυχιακού 
επιπέδου και στόχος τους θα είναι η 
εκπαίδευση μελλοντικών ηγετών από 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
και τα κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 115
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει τη σημασία της επένδυσης 
στους νέους και στους μελλοντικούς 
ηγέτες μέσω της πλήρους αξιοποίησης των 
ευκαιριών για υποτροφίες στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Erasmus για όλους» για 

4. επισημαίνει τη σημασία της επένδυσης 
στους νέους και στους μελλοντικούς 
ηγέτες, μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους 
αξιοποίησης των ευκαιριών για υποτροφίες 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus 
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την ενίσχυση των ανταλλαγών 
σπουδαστών μεταξύ των χωρών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των 
κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και μέσω της 
ίδρυσης ενός Πανεπιστημίου Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και του Ευρωπαϊκού 
Κολεγίου Εύξεινου Πόντου, τα οποία θα 
παρέχουν εκπαίδευση μεταπτυχιακού 
επιπέδου και στόχος τους θα είναι η 
εκπαίδευση μελλοντικών ηγετών από 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
και τα κράτη μέλη της ΕΕ·

για όλους» για την ενίσχυση των 
ανταλλαγών σπουδαστών μεταξύ των 
χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
και των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και 
μέσω της ίδρυσης ενός Πανεπιστημίου 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και του 
Ευρωπαϊκού Κολεγίου Εύξεινου Πόντου, 
τα οποία θα παρέχουν εκπαίδευση 
μεταπτυχιακού επιπέδου και στόχος τους 
θα είναι η εκπαίδευση μελλοντικών ηγετών 
από χώρες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς 
και μέσω της περαιτέρω προώθησης 
ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών έργων 
που έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους σε 
αυτόν τον τομέα, όπως το Κολέγιο της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 116
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί τη διοργάνωση περισσότερων 
σχολικών ανταλλαγών μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και 
θεωρεί ότι για τον σκοπό αυτό θα πρέπει 
να διατεθεί ειδική χρηματοδότηση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 117
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί τη διοργάνωση περισσότερων 
σχολικών ανταλλαγών μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ και των χωρών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και θεωρεί 
ότι για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να 
διατεθεί ειδική χρηματοδότηση·

5. ζητεί τη διοργάνωση περισσότερων 
σχολικών ανταλλαγών μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ και των χωρών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 
συμπεριλαμβανομένων μαθητών από
διαμφισβητούμενα εδάφη και θεωρεί ότι 
για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να διατεθεί 
ειδική χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 118
Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επικροτεί τις ενισχύσεις που 
χορηγήθηκαν το 2013 δυνάμει του 
προγράμματος «ολοκλήρωσης και 
συνεργασίας για την Ανατολική Εταιρική 
Σχέση» (EaPIC), το οποίο προέρχεται 
από τον ENPI, οι οποίες κατανεμήθηκαν 
μεταξύ της Μολδαβίας, της Γεωργίας και 
της Αρμενίας ως πρόσθετη 
χρηματοδότηση για χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που 
παρουσιάζουν πρόοδο σε μεταρρυθμίσεις 
με στόχο τη βαθιά δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 119
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της 
συνεργασίας των νέων στο πλαίσιο του 
Παραθύρου για τη Νεολαία της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που 
εντάσσεται στο πρόγραμμα «Νεολαία σε 
δράση», με στόχο την προώθηση της 
ενεργής συμμετοχής των νέων πολιτών στα 
κοινά, την ανάπτυξη της αλληλεγγύης και 
την προώθηση της ανεκτικότητας μεταξύ 
των νέων·

6. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της 
συνεργασίας των νέων στο πλαίσιο του 
Παραθύρου για τη Νεολαία της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που 
εντάσσεται στο πρόγραμμα «Νεολαία σε 
δράση», με στόχο την προώθηση της 
ενεργής συμμετοχής των νέων πολιτών στα 
κοινά, την ανάπτυξη της αλληλεγγύης και 
την προώθηση της ανεκτικότητας μεταξύ 
των νέων· επικροτεί εν προκειμένω τη 
σύνοδο κορυφής  νέων της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης που έλαβε χώρα τον 
Οκτώβριο του 2013 για τη διευκόλυνση 
του πολιτικού διαλόγου και της 
δικτύωσης με φορείς λήψης αποφάσεων 
και νέους από την ΕΕ και χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 120
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καταδικάζει εν προκειμένω τις 
αρνητικές επιπτώσεις των πολιτικών 
κλειστών συνόρων στη γειτονία της ΕΕ, 
ιδίως μεταξύ των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και των υποψήφιων 
προς ένταξη στην ΕΕ χωρών·

Or. en

Τροπολογία 121
Helmut Scholz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη σημασία της 
μεγαλύτερης εστίασης στην ενοποίηση 
του ενεργειακού τομέα, η οποία αποτελεί 
μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας, και στη 
χάραξη στρατηγικών στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας· 
ζητεί τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων 
στην αγορά φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας και την εξασφάλιση 
επαρκούς μεριδίου ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 122
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη σημασία της 
μεγαλύτερης εστίασης στην ενοποίηση του 
ενεργειακού τομέα, η οποία αποτελεί μία 
από τις βασικές προϋποθέσεις για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας, και στη 
χάραξη στρατηγικών στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας· ζητεί 
τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην 
αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας και την εξασφάλιση επαρκούς 
μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

7. υπενθυμίζει ότι η συνθήκη για την 
ενεργειακή κοινότητα θέτει τις βάσεις για 
τη δημιουργία μιας απολύτως 
ολοκληρωμένης περιφερειακής αγοράς 
ενέργειας υπέρ της ανάπτυξης, των 
επενδύσεων και ενός σταθερού 
κανονιστικού πλαισίου· υπογραμμίζει τη 
σημασία της μεγαλύτερης εστίασης στην 
ενοποίηση του ενεργειακού τομέα, και στη 
χάραξη στρατηγικών στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας· ζητεί 
τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην 
αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας και την εξασφάλιση επαρκούς 
μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·
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Or. en

Τροπολογία 123
Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη σημασία της 
μεγαλύτερης εστίασης στην ενοποίηση του 
ενεργειακού τομέα, η οποία αποτελεί μία 
από τις βασικές προϋποθέσεις για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας, και στη 
χάραξη στρατηγικών στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας· ζητεί 
τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην 
αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας και την εξασφάλιση επαρκούς 
μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

7. υπογραμμίζει τη σημασία της 
μεγαλύτερης εστίασης στην ενοποίηση του 
ενεργειακού τομέα των χωρών της ΕΕ και 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, η 
οποία αποτελεί μία από τις βασικές 
προϋποθέσεις για τον εκσυγχρονισμό της 
οικονομίας, και στη χάραξη στρατηγικών 
στον τομέα της ενέργειας σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ενέργειας· ζητεί τη συνέχιση των 
μεταρρυθμίσεων στην αγορά φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και την 
εξασφάλιση επαρκούς μεριδίου ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές· τονίζει ότι η 
δημιουργία ενιαίων προτύπων στον τομέα 
αυτόν, μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ 
και των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης, θα πρέπει να 
αποτρέψει το επιζήμιο φαινόμενο των 
εξαγωγών εκπομπών εκτός ΕΕ, τη 
λεγόμενη «διαρροή άνθρακα»·

Or. pl

Τροπολογία 124
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη σημασία της 
μεγαλύτερης εστίασης στην ενοποίηση του 
ενεργειακού τομέα, η οποία αποτελεί μία 

7. τονίζει ότι η ΕΕ και οι ανατολικοί 
εταίροι αντιμετωπίζουν κοινές πολιτικές 
προκλήσεις όσον αφορά τη διασφάλιση 
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από τις βασικές προϋποθέσεις για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας, και στη 
χάραξη στρατηγικών στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας· ζητεί 
τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην 
αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας και την εξασφάλιση επαρκούς 
μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

αξιόπιστου και ασφαλούς ενεργειακού 
εφοδιασμού· υπενθυμίζει ότι η 
συνεργασία για την ενεργειακή ασφάλεια 
έχει οριστεί σαφώς ως προτεραιότητα της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της 
ΕΠΓ· υπογραμμίζει τη σημασία της 
μεγαλύτερης εστίασης στην ενοποίηση του 
ενεργειακού τομέα, η οποία αποτελεί μία 
από τις βασικές προϋποθέσεις για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας, και στη 
χάραξη στρατηγικών στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας· ζητεί 
τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην 
αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας και την εξασφάλιση επαρκούς 
μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

Or. en

Τροπολογία 125
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη σημασία της 
μεγαλύτερης εστίασης στην ενοποίηση του 
ενεργειακού τομέα, η οποία αποτελεί μία 
από τις βασικές προϋποθέσεις για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας, και στη 
χάραξη στρατηγικών στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας· ζητεί 
τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην 
αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας και την εξασφάλιση επαρκούς 
μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

7. υπογραμμίζει τη σημασία της 
μεγαλύτερης εστίασης στην ενοποίηση του 
ενεργειακού τομέα, η οποία αποτελεί μία 
από τις βασικές προϋποθέσεις για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας, στην 
ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και 
ανταγωνιστικότητας, καθώς και στη 
χάραξη στρατηγικών στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας· ζητεί 
τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην 
αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας και την εξασφάλιση επαρκούς 
μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

Or. en
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Τροπολογία 126
Werner Schulz
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη σημασία της 
μεγαλύτερης εστίασης στην ενοποίηση του 
ενεργειακού τομέα, η οποία αποτελεί μία 
από τις βασικές προϋποθέσεις για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας, και στη
χάραξη στρατηγικών στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας· ζητεί 
τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην 
αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας και την εξασφάλιση επαρκούς 
μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

7. υπογραμμίζει τη σημασία της 
μεγαλύτερης εστίασης στην ενοποίηση, τη 
βελτίωση και την αποδοτικότητα του 
ενεργειακού τομέα, η οποία αποτελεί μία 
από τις βασικές προϋποθέσεις για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας, και στη 
χάραξη στρατηγικών στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας και με 
τους στόχους της ΕΕ· ζητεί τη συνέχιση 
των μεταρρυθμίσεων στην αγορά φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και την 
εξασφάλιση επαρκούς μεριδίου ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με τις 
πολιτικές της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 127
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη σημασία της 
μεγαλύτερης εστίασης στην ενοποίηση του 
ενεργειακού τομέα, η οποία αποτελεί μία 
από τις βασικές προϋποθέσεις για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας, και στη 
χάραξη στρατηγικών στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας· ζητεί 
τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην 
αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 

7. υπογραμμίζει τη σημασία της 
μεγαλύτερης εστίασης στην επίτευξη 
ενεργειακής ασφάλειας και στην 
ενοποίηση του ενεργειακού τομέα, η οποία 
αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις 
για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, και 
στη χάραξη στρατηγικών στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας· ζητεί 
τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην 



AM\1014796EL.doc 71/130 PE526.268v01-00

EL

ενέργειας και την εξασφάλιση επαρκούς 
μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας και την εξασφάλιση επαρκούς 
μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

Or. en

Τροπολογία 128
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη σημασία της 
μεγαλύτερης εστίασης στην ενοποίηση του 
ενεργειακού τομέα, η οποία αποτελεί μία 
από τις βασικές προϋποθέσεις για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας, και στη 
χάραξη στρατηγικών στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας· ζητεί 
τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην 
αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας και την εξασφάλιση επαρκούς 
μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

7. υπογραμμίζει τη σημασία της 
μεγαλύτερης εστίασης στην ενοποίηση του 
ενεργειακού τομέα, η οποία αποτελεί μία 
από τις βασικές προϋποθέσεις για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας, και στη 
χάραξη στρατηγικών στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας· ζητεί 
τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην 
αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας και την εξασφάλιση επαρκούς 
μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές· από αυτήν την άποψη, επαινεί την 
απόφαση σχετικά με την κατεύθυνση των 
ενεργειακών πόρων από την περιοχή της 
Κασπίας Θάλασσας προς την ΕΕ μέσω
του ανατολικού αγωγού φυσικού 
αερίου (TANAP), του αδριατικού αγωγού 
φυσικού αερίου (TAP) και άλλων έργων 
διασύνδεσης, τα οποία θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στη διαφοροποίηση του 
ενεργειακού εφοδιασμού, ιδίως προς την 
Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 129
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει τη σημασία της 
μεγαλύτερης εστίασης στην ενοποίηση του 
ενεργειακού τομέα, η οποία αποτελεί μία 
από τις βασικές προϋποθέσεις για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας, και στη 
χάραξη στρατηγικών στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας· ζητεί 
τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην 
αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας και την εξασφάλιση επαρκούς 
μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

7. υπογραμμίζει τη σημασία της 
μεγαλύτερης εστίασης στην ενοποίηση του 
ενεργειακού τομέα, η οποία αποτελεί μία 
από τις βασικές προϋποθέσεις για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας, και στη 
χάραξη στρατηγικών στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας· ζητεί 
τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην 
αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας και την εξασφάλιση επαρκούς 
μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές· αναγνωρίζει ότι η ενεργειακή 
εξάρτηση των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης από τη Ρωσία και η 
ανεπαρκής διαφοροποίηση του 
εφοδιασμού τους περιπλέκουν τη 
δυναμική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να επισπεύσουν την 
υλοποίηση σχεδίων που θα συμβάλουν 
στην άμβλυνση της τρέχουσας 
κατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 130
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. τονίζει ότι η συνθήκη για την 
ενεργειακή κοινότητα θέτει τις βάσεις για 
τη δημιουργία μιας απολύτως 
ολοκληρωμένης περιφερειακής αγοράς 
ενέργειας υπέρ ενός σταθερού 
κανονιστικού πλαισίου, της 
περιφερειακής συνεργασίας, των 
επενδύσεων και της ανάπτυξης· επικροτεί 
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την επέκταση της συνθήκης για την 
ενεργειακή κοινότητα, υπενθυμίζοντας 
την ανάγκη θέσπισης μηχανισμών 
νομικού ελέγχου για την αντιμετώπιση 
της ελλιπούς εφαρμογής του κεκτημένου, 
καθώς και δημιουργίας αποδοτικών και 
ουσιαστικών μηχανισμών αλληλεγγύης· 
επικροτεί τη στήριξη που παρείχε η 
Επιτροπή και η γραμματεία της 
ενεργειακής κοινότητας για την 
υλοποίηση της τρίτης δέσμης μέτρων για 
την αγορά ενέργειας και για την 
αναδιάρθρωση του τομέα του φυσικού 
αερίου στις χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης που συμμετέχουν στην 
ενεργειακή κοινότητα· θεωρεί την 
περαιτέρω πρόοδο στην ολοκλήρωση των 
δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού 
στην περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων 
των ανάστροφων ροών, απαραίτητη για 
την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής 
κοινότητας· για αυτόν το σκοπό επικροτεί 
την έναρξη ισχύος και την εφαρμογή του 
καταλόγου των έργων ενδιαφέροντος για 
την ενεργειακή κοινότητα (PECI), καθώς 
και την πρόοδο που έχει συντελεστεί στον 
προσδιορισμό έργων προτεραιότητας για 
τη διασύνδεση των δικτύων φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της 
Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της ΕΕ· 
χαιρετίζει την αίτηση προσχώρησης της 
Γεωργίας στην ενεργειακή κοινότητα, με 
την οποία θα καταστεί η τρίτη χώρα της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης μετά την 
Ουκρανία και τη Μολδαβία· θεωρεί ότι το 
γεγονός ότι η Ουκρανία θα αναλάβει την 
προεδρία της ενεργειακής κοινότητας για 
το 2014 αποτελεί ευκαιρία για την 
παγίωση των επιτευγμάτων σε αυτόν τον 
τομέα·  ζητεί την περαιτέρω επέκταση 
της ενεργειακής κοινότητας μέσω της 
ΕΠΓ σύμφωνα με τους στόχους της 
ενεργειακής κοινότητας και βάσει 
αμοιβαίων συμφερόντων·

Or. en
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Τροπολογία 131
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. καλεί την ΕΕ να στηρίξει τις χώρες 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που το 
έχουν ανάγκη μέσω έργων διασύνδεσης 
σε υποδομές μεταφορών ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, 
προκειμένου να διασφαλίσει την 
ανεξαρτησία τους και να αντισταθούν 
στην πίεση που ασκεί η Ρωσική 
Ομοσπονδία·

Or. en

Τροπολογία 132
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. καλεί την ΕΕ να εμπλακεί 
περισσότερο στην επίλυση «παγωμένων 
συγκρούσεων» σε ορισμένες χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· θεωρεί ότι 
η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει πιο 
κεντρικό ρόλο προς αυτήν την 
κατεύθυνση λόγω του ενδεχόμενου 
αντίκτυπου των εν λόγω συγκρούσεων 
στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των 
χωρών της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, καθώς και στη σταθερότητα 
στην περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 133
Jacek Saryusz-Wolski
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. ζητεί την εισαγωγή μιας ρήτρας για 
την ενεργειακή ασφάλεια σε κάθε 
συμφωνία με τις χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης, ώστε να 
διασφαλίζεται απόλυτος σεβασμός της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την εσωτερική 
αγορά, καθώς και τη συμπερίληψη ενός 
μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης 
στις εν λόγω συμφωνίες, ώστε να 
διασφαλίζεται η έγκαιρη αξιολόγηση των 
πιθανών κινδύνων και προβλημάτων που 
σχετίζονται με τη διαμετακόμιση και 
προμήθεια ενέργειας από τρίτες χώρες, 
καθώς και τη θέσπιση κοινού πλαισίου 
αμοιβαίας βοήθειας, αλληλεγγύης και 
διευθέτησης διαφορών·

Or. en

Τροπολογία 134
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι έχουν προκύψει 
δυσκολίες όσον αφορά την προώθηση και 
την εφαρμογή της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και τονίζει ότι η δέσμευση της ΕΕ 
δεν θα πρέπει να περιοριστεί στον 
πολιτικό διάλογο, αλλά να επεκταθεί και 
σε έναν κοινωνικό, οικονομικό και 
πολιτιστικό διάλογο·

8. αναγνωρίζει τις δυσκολίες που έχουν 
προκύψει όσον αφορά την προώθηση και 
την εφαρμογή της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και συνεπώς ζητεί από την 
Ένωση να εμπλακεί πιο ενεργά στην 
κοινωνία, μέσω της ανάπτυξης ενός 
κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού 
διαλόγου· καλεί την Ένωση να ενισχύσει 
την προβολή έργων που 
χρηματοδοτούνται ή υποστηρίζονται από 
την Ανατολική Εταιρική Σχέση στις 
χώρες εταίρους·

Or. en
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Τροπολογία 135
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Pino Arlacchi, Evgeni Kirilov, Liisa 
Jaakonsaari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι έχουν προκύψει
δυσκολίες όσον αφορά την προώθηση και 
την εφαρμογή της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και τονίζει ότι η δέσμευση της ΕΕ 
δεν θα πρέπει να περιοριστεί στον πολιτικό 
διάλογο, αλλά να επεκταθεί και σε έναν 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό
διάλογο·

8. σημειώνει ότι οι δυσκολίες όσον αφορά 
την προώθηση και την εφαρμογή της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μέσω μιας 
αναπροσαρμοσμένης δέσμευσης της ΕΕ,
η οποία δεν θα περιοριστεί στον πολιτικό 
διάλογο, αλλά θα επεκταθεί και στον 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 136
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι έχουν προκύψει δυσκολίες 
όσον αφορά την προώθηση και την 
εφαρμογή της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και τονίζει ότι η δέσμευση της ΕΕ 
δεν θα πρέπει να περιοριστεί στον πολιτικό 
διάλογο, αλλά να επεκταθεί και σε έναν 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό 
διάλογο·

8. σημειώνει ότι έχουν προκύψει δυσκολίες 
όσον αφορά την προώθηση και την 
εφαρμογή της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και τονίζει ότι η δέσμευση της ΕΕ 
δεν θα πρέπει να περιοριστεί στον πολιτικό 
διάλογο, αλλά να επεκταθεί και σε έναν 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό 
διάλογο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
πτυχές της πολιτικής, κοινωνικής και 
εθνοτικής πολυμορφίας·

Or. de
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Τροπολογία 137
Ioan Mircea Paşcu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι έχουν προκύψει δυσκολίες 
όσον αφορά την προώθηση και την 
εφαρμογή της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και τονίζει ότι η δέσμευση της ΕΕ 
δεν θα πρέπει να περιοριστεί στον πολιτικό 
διάλογο, αλλά να επεκταθεί και σε έναν 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό 
διάλογο·

8. σημειώνει ότι έχουν προκύψει δυσκολίες 
όσον αφορά την προώθηση και την 
εφαρμογή της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και τονίζει ότι η δέσμευση της ΕΕ 
θα πρέπει να ενισχυθεί και να μην
περιοριστεί στον πολιτικό διάλογο, αλλά 
να επεκταθεί και σε έναν κοινωνικό, 
οικονομικό και πολιτιστικό διάλογο·

Or. en

Τροπολογία 138
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι έχουν προκύψει δυσκολίες 
όσον αφορά την προώθηση και την 
εφαρμογή της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και τονίζει ότι η δέσμευση της ΕΕ 
δεν θα πρέπει να περιοριστεί στον πολιτικό 
διάλογο, αλλά να επεκταθεί και σε έναν 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό 
διάλογο·

8. σημειώνει ότι έχουν προκύψει δυσκολίες 
όσον αφορά την προώθηση και την 
εφαρμογή της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και τονίζει ότι η δέσμευση της ΕΕ
δεν θα πρέπει να περιοριστεί στον πολιτικό 
διάλογο, αλλά να επεκταθεί και σε έναν 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό 
διάλογο· ζητεί από την ΕΕ να αυξήσει την 
παρουσία της στις χώρες εταίρους 
χρησιμοποιώντας περισσότερα 
διαδραστικά οπτικοακουστικά μέσα και 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην 
αντίστοιχη τοπική γλώσσα ώστε να 
προσεγγίσει ολόκληρη την κοινωνία·

Or. en



PE526.268v01-00 78/130 AM\1014796EL.doc

EL

Τροπολογία 139
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι έχουν προκύψει δυσκολίες 
όσον αφορά την προώθηση και την 
εφαρμογή της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και τονίζει ότι η δέσμευση της ΕΕ 
δεν θα πρέπει να περιοριστεί στον πολιτικό 
διάλογο, αλλά να επεκταθεί και σε έναν 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό 
διάλογο·

8. σημειώνει ότι έχουν προκύψει δυσκολίες 
όσον αφορά την προώθηση και την 
εφαρμογή της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και τονίζει ότι η δέσμευση της ΕΕ 
δεν θα πρέπει να περιοριστεί στον πολιτικό 
διάλογο, αλλά να επεκταθεί και σε έναν 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό 
διάλογο· υπενθυμίζει επίσης ότι ενώ η ΕΕ 
πρέπει να στηρίξει τόσο τις θεμιτές 
φιλοδοξίες των ανθρώπων όσο και τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν οι 
αντίστοιχες αρχές στις χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, η Ένωση 
πρέπει επίσης να αναγνωρίζει την 
κυριαρχία κάθε χώρας εταίρου όσον 
αφορά την απόφασή της σχετικά με την 
έκταση των μελλοντικών της σχέσεων με 
την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 140
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπενθυμίζει ότι η επιτυχία της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης εξαρτάται 
σε κρίσιμο βαθμό από τη δημιουργία και 
εμπέδωση συναίνεσης υπέρ της Ευρώπης 
εκ μέρους των πολιτικών ελίτ και των 
κοινωνιών στις χώρες εταίρους· 
υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνουν ακόμα 
πολλά βήματα προς αυτήν την 
κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα να 
αυξηθεί η δημόσια προβολή της βοήθειας 
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της ΕΕ και να δημοσιοποιηθούν τα οφέλη 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

Or. en

Τροπολογία 141
Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπενθυμίζει ότι οι χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης πρέπει να 
απόσχουν από τη χρήση βίας ή απειλών 
κατά την επίλυση διαφορών στην 
περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι ο μόνος 
δυνατός τρόπος επίλυσης των 
συγκρούσεων στην περιοχή είναι μέσω 
διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο διεθνώς 
συμφωνημένων μορφών, βάσει των 
αρχών του διεθνούς δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 142
Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί την υιοθέτηση μιας περισσότερο 
εξατομικευμένης προσέγγισης για τις 
χώρες εταίρους, εφαρμόζοντας την αρχή 
της διαφοροποίησης και αξιολογώντας 
την πρόοδο κάθε χώρας εταίρου βάσει 
σαφών δεικτών αναφοράς και των 
επιδόσεών της, αλλά πάντοτε σε ένα 
συνολικό συντονιστικό πλαίσιο·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 143
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί την υιοθέτηση μιας περισσότερο
εξατομικευμένης προσέγγισης για τις 
χώρες εταίρους, εφαρμόζοντας την αρχή
της διαφοροποίησης και αξιολογώντας την 
πρόοδο κάθε χώρας εταίρου βάσει σαφών 
δεικτών αναφοράς και των επιδόσεών της, 
αλλά πάντοτε σε ένα συνολικό 
συντονιστικό πλαίσιο·

9. ζητεί την υιοθέτηση μιας προσέγγισης 
προσαρμοσμένης στην κάθε χώρα εταίρο, 
εφαρμόζοντας τις αρχές της 
διαφοροποίησης και των «αναλογικών 
κερδών», αλλά πάντοτε σε ένα συνολικό 
συντονιστικό πλαίσιο· είναι πεπεισμένο 
ότι η έκταση και το πεδίο εφαρμογής των 
σχέσεων με κάθε χώρα εταίρο πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τις ευρωπαϊκές 
φιλοδοξίες της εν λόγω χώρας, τη 
δέσμευσή της σε κοινές αξίες, και την 
πρόοδο στην ευθυγράμμιση με τη 
νομοθεσία της ΕΕ, στοιχεία που 
αξιολογούνται βάσει σαφών δεικτών 
αναφοράς και των επιδόσεών της·

Or. en

Τροπολογία 144
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί την υιοθέτηση μιας περισσότερο 
εξατομικευμένης προσέγγισης για τις 
χώρες εταίρους, εφαρμόζοντας την αρχή
της διαφοροποίησης και αξιολογώντας την 
πρόοδο κάθε χώρας εταίρου βάσει σαφών 
δεικτών αναφοράς και των επιδόσεών της, 
αλλά πάντοτε σε ένα συνολικό 
συντονιστικό πλαίσιο·

9. επικροτεί την υιοθέτηση μιας 
περισσότερο εξατομικευμένης 
προσέγγισης για τις χώρες εταίρους, βάσει 
της αρχής της διαφοροποίησης και των 
«αναλογικών κερδών», αξιολογώντας την 
πρόοδο κάθε χώρας εταίρου βάσει σαφών 
δεικτών αναφοράς και των επιδόσεών της, 
αλλά πάντοτε σε ένα συνολικό 
συντονιστικό πλαίσιο·
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Or. en

Τροπολογία 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί την υιοθέτηση μιας περισσότερο 
εξατομικευμένης προσέγγισης για τις 
χώρες εταίρους, εφαρμόζοντας την αρχή 
της διαφοροποίησης και αξιολογώντας την 
πρόοδο κάθε χώρας εταίρου βάσει σαφών 
δεικτών αναφοράς και των επιδόσεών της, 
αλλά πάντοτε σε ένα συνολικό 
συντονιστικό πλαίσιο·

9. ζητεί την υιοθέτηση μιας περισσότερο 
εξατομικευμένης προσέγγισης για τις 
χώρες εταίρους, μεταξύ άλλων 
λαμβάνοντας περισσότερο υπόψη τα 
συγκεκριμένα γεωπολιτικά ευαίσθητα 
σημεία τους, εφαρμόζοντας την αρχή της 
διαφοροποίησης και αξιολογώντας την 
πρόοδο κάθε χώρας εταίρου βάσει σαφών 
δεικτών αναφοράς και των επιδόσεών της, 
αλλά πάντοτε σε ένα συνολικό 
συντονιστικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 146
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί την υιοθέτηση μιας περισσότερο 
εξατομικευμένης προσέγγισης για τις 
χώρες εταίρους, εφαρμόζοντας την αρχή 
της διαφοροποίησης και αξιολογώντας την 
πρόοδο κάθε χώρας εταίρου βάσει σαφών 
δεικτών αναφοράς και των επιδόσεών της, 
αλλά πάντοτε σε ένα συνολικό 
συντονιστικό πλαίσιο·

9. ζητεί την υιοθέτηση μιας περισσότερο 
εξατομικευμένης προσέγγισης για τις 
χώρες εταίρους, εφαρμόζοντας την αρχή 
της διαφοροποίησης και αξιολογώντας την 
πρόοδο κάθε χώρας εταίρου βάσει σαφών 
δεικτών αναφοράς και των επιδόσεών της, 
πάντοτε σε ένα συνολικό συντονιστικό 
πλαίσιο· πιστεύει επίσης ότι η Ανατολική 
Εταιρική Σχέση δεν πρέπει να εστιάζει 
μόνο σε κανονιστικούς στόχους, αλλά 
πρέπει να απευθυνθεί στους πολίτες μέσω 
προσεγγίσεων «εκ των κάτω προς τα 
άνω» προκειμένου να εμπεδωθούν τα 
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οφέλη της αναμενόμενης σύνδεσης από 
την κοινή γνώμη·

Or. en

Τροπολογία 147
Libor Rouček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί την υιοθέτηση μιας περισσότερο 
εξατομικευμένης προσέγγισης για τις 
χώρες εταίρους, εφαρμόζοντας την αρχή 
της διαφοροποίησης και αξιολογώντας την 
πρόοδο κάθε χώρας εταίρου βάσει σαφών 
δεικτών αναφοράς και των επιδόσεών της, 
αλλά πάντοτε σε ένα συνολικό 
συντονιστικό πλαίσιο·

9. ζητεί την υιοθέτηση μιας περισσότερο 
εξατομικευμένης προσέγγισης για τις 
χώρες εταίρους, εφαρμόζοντας την αρχή 
της διαφοροποίησης και αξιολογώντας την 
πρόοδο κάθε χώρας εταίρου βάσει σαφών 
δεικτών αναφοράς και των επιδόσεών της, 
αλλά πάντοτε σε ένα συνολικό 
συντονιστικό πλαίσιο· είναι της γνώμης 
ότι η δομή της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης πρέπει να είναι μελλοντοστραφής 
και ευέλικτη –τόσο θεσμικά όσο και 
εννοιολογικά– ώστε να παρέχει 
μακροπρόθεσμα κίνητρα σε όλους τους 
εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των 
πλέον προηγμένων εξ αυτών, για την 
περαιτέρω εντατικοποίηση των σχέσεών 
τους με την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 148
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί την υιοθέτηση μιας περισσότερο 
εξατομικευμένης προσέγγισης για τις 
χώρες εταίρους, εφαρμόζοντας την αρχή 
της διαφοροποίησης και αξιολογώντας την 

9. ζητεί την υιοθέτηση μιας περισσότερο 
εξατομικευμένης προσέγγισης για τις 
χώρες εταίρους, εφαρμόζοντας την αρχή 
της διαφοροποίησης και αξιολογώντας την 
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πρόοδο κάθε χώρας εταίρου βάσει σαφών 
δεικτών αναφοράς και των επιδόσεών της, 
αλλά πάντοτε σε ένα συνολικό 
συντονιστικό πλαίσιο·

πρόοδο κάθε χώρας εταίρου βάσει σαφών 
δεικτών αναφοράς και των επιδόσεών της, 
αλλά πάντοτε σε ένα συνολικό 
συντονιστικό πλαίσιο· είναι της άποψης 
ότι οι υφιστάμενες σημαντικές και βαθιά 
ριζωμένες διαφορές στις κοινωνίες των 
χωρών εταίρων πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό 
των δεσμεύσεων και της εμπλοκής της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 149
Jacek Saryusz-Wolski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί την υιοθέτηση μιας περισσότερο 
εξατομικευμένης προσέγγισης για τις 
χώρες εταίρους, εφαρμόζοντας την αρχή 
της διαφοροποίησης και αξιολογώντας την
πρόοδο κάθε χώρας εταίρου βάσει σαφών 
δεικτών αναφοράς και των επιδόσεών της, 
αλλά πάντοτε σε ένα συνολικό 
συντονιστικό πλαίσιο·

9. ζητεί την υιοθέτηση μιας περισσότερο 
εξατομικευμένης προσέγγισης για τις 
χώρες εταίρους, εφαρμόζοντας την αρχή 
της διαφοροποίησης και αξιολογώντας την 
πρόοδο κάθε χώρας εταίρου βάσει σαφών 
δεικτών αναφοράς και των επιδόσεών της, 
αλλά πάντοτε σε ένα συνολικό 
συντονιστικό πλαίσιο, και συνεπώς 
εφαρμόζοντας πλήρως και ικανοποιητικά 
την αρχή των «αναλογικών κερδών» 
(περισσότερα για περισσότερα και 
λιγότερα για λιγότερα)·

Or. en

Τροπολογία 150
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί την υιοθέτηση μιας περισσότερο 9. ζητεί την υιοθέτηση μιας περισσότερο 
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εξατομικευμένης προσέγγισης για τις 
χώρες εταίρους, εφαρμόζοντας την αρχή 
της διαφοροποίησης και αξιολογώντας την 
πρόοδο κάθε χώρας εταίρου βάσει σαφών 
δεικτών αναφοράς και των επιδόσεών της, 
αλλά πάντοτε σε ένα συνολικό 
συντονιστικό πλαίσιο·

εξατομικευμένης προσέγγισης για τις 
χώρες εταίρους, εφαρμόζοντας την αρχή 
της διαφοροποίησης και αξιολογώντας την 
πρόοδο κάθε χώρας εταίρου βάσει σαφών 
δεικτών αναφοράς και των επιδόσεών της, 
αλλά πάντοτε σε ένα συνολικό 
συντονιστικό πλαίσιο· επιμένει επίσης 
στην επιβολή της αρχής των «αναλογικών 
κερδών»·

Or. en

Τροπολογία 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναζητήσει περαιτέρω δυνατότητες 
διευκόλυνσης των εμπορικών φραγμών, 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο ακόμα και πριν 
από την υπογραφή και εφαρμογή 
σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών 
ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA), 
προκειμένου οι κοινωνίες και οι 
επιχειρήσεις των αντίστοιχων χωρών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης να 
απολαμβάνουν περισσότερα άμεσα 
οικονομικά οφέλη από τη στενότερη 
συνεργασία τους με την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 152
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. ζητεί να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ 
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των κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται 
από τις υποψήφιες και από τις 
συνδεδεμένες χώρες αντίστοιχα· 
σημειώνει ότι χωρίς την ανωτέρω 
διάκριση, η διαδικασία της σύνδεσης 
γίνεται περιττά δύσκολη, ενώ ταυτόχρονα 
γεννιούνται αβάσιμες ελπίδες για τα 
οικεία κράτη και περιττοί φόβοι στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 153
Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη κοινής κατανόησης όσον αφορά 
την ουσία της συνεργασίας, δεδομένου ότι 
η ΕΕ τείνει να εστιάζει στην ετοιμότητα 
των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης να υιοθετήσουν το κοινοτικό 
κεκτημένο και τις κοινοτικές αξίες, ενώ 
οι χώρες εταίροι εξετάζουν τις αμοιβαίες 
σχέσεις τους με γνώμονα τα οφέλη και τις 
ζημίες· σημειώνει ότι η ΕΕ 
αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως 
δωρητής και οι χώρες εταίροι ως 
δικαιούχοι, ενώ όλοι θα πρέπει να έχουν 
διττό ρόλο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 154
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για την 10. εκφράζει την ανησυχία του για την 
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έλλειψη κοινής κατανόησης όσον αφορά 
την ουσία της συνεργασίας, δεδομένου ότι 
η ΕΕ τείνει να εστιάζει στην ετοιμότητα 
των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής
Σχέσης να υιοθετήσουν το κοινοτικό 
κεκτημένο και τις κοινοτικές αξίες, ενώ 
οι χώρες εταίροι εξετάζουν τις αμοιβαίες 
σχέσεις τους με γνώμονα τα οφέλη και τις 
ζημίες· σημειώνει ότι η ΕΕ 
αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως δωρητής 
και οι χώρες εταίροι ως δικαιούχοι, ενώ 
όλοι θα πρέπει να έχουν διττό ρόλο·

έλλειψη κοινής κατανόησης όσον αφορά 
την ουσία της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής
Σχέσης· σημειώνει ότι η ΕΕ 
αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως δωρητής 
και οι χώρες εταίροι ως δικαιούχοι, ενώ 
όλοι θα πρέπει να έχουν διττό ρόλο·

Or. fr

Τροπολογία 155
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη κοινής κατανόησης όσον αφορά 
την ουσία της συνεργασίας, δεδομένου ότι 
η ΕΕ τείνει να εστιάζει στην ετοιμότητα 
των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης να υιοθετήσουν το κοινοτικό 
κεκτημένο και τις κοινοτικές αξίες, ενώ οι 
χώρες εταίροι εξετάζουν τις αμοιβαίες 
σχέσεις τους με γνώμονα τα οφέλη και τις 
ζημίες· σημειώνει ότι η ΕΕ 
αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως δωρητής 
και οι χώρες εταίροι ως δικαιούχοι, ενώ 
όλοι θα πρέπει να έχουν διττό ρόλο·

10. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη κοινής κατανόησης όσον αφορά 
την ουσία της συνεργασίας, δεδομένου ότι 
η ΕΕ τείνει να εστιάζει στην ετοιμότητα 
των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης να υιοθετήσουν το κοινοτικό 
κεκτημένο και τις κοινοτικές αξίες, ενώ οι 
χώρες εταίροι εξετάζουν τις αμοιβαίες 
σχέσεις τους με γνώμονα τα οφέλη και τις 
ζημίες· εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η ΕΕ αντιμετωπίζεται 
αποκλειστικά ως δωρητής και οι χώρες 
εταίροι ως δικαιούχοι, ενώ όλοι θα πρέπει 
να έχουν διττό ρόλο· προειδοποιεί ότι 
αυτού του είδους η κοινή αντίληψη 
ενδέχεται να δημιουργεί ανεδαφικές 
προσδοκίες στις κοινωνίες των 
ανατολικών εταίρων·

Or. en
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Τροπολογία 156
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη κοινής κατανόησης όσον αφορά 
την ουσία της συνεργασίας, δεδομένου ότι 
η ΕΕ τείνει να εστιάζει στην ετοιμότητα 
των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης να υιοθετήσουν το κοινοτικό 
κεκτημένο και τις κοινοτικές αξίες, ενώ οι 
χώρες εταίροι εξετάζουν τις αμοιβαίες 
σχέσεις τους με γνώμονα τα οφέλη και τις 
ζημίες· σημειώνει ότι η ΕΕ 
αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως δωρητής 
και οι χώρες εταίροι ως δικαιούχοι, ενώ 
όλοι θα πρέπει να έχουν διττό ρόλο·

10. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη κοινής κατανόησης όσον αφορά 
την ουσία της συνεργασίας, δεδομένου ότι 
η ΕΕ τείνει να εστιάζει στην ετοιμότητα 
των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης να υιοθετήσουν το κοινοτικό 
κεκτημένο και τις κοινοτικές αξίες, ενώ οι 
χώρες εταίροι εξετάζουν τις αμοιβαίες 
σχέσεις τους με γνώμονα τα οφέλη και τις 
ζημίες· σημειώνει ότι η ΕΕ 
αντιμετωπίζεται συχνά ως δωρητής και οι 
χώρες εταίροι ως δικαιούχοι, ενώ όλοι θα 
πρέπει να έχουν διττό ρόλο·

Or. en

Τροπολογία 157
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι δεν δείχνουν όλα τα κράτη 
μέλη το ίδιο ενδιαφέρον για τις σχέσεις με 
τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και τις εξελίξεις που σημειώνονται 
σε αυτές· εκφράζει την ανησυχία του για 
την έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά τη 
γεωπολιτική σημασία της συνεργασίας 
και της υιοθέτησης κοινής στάσης σε 
ορισμένα ζητήματα·

11. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν 
υιοθετούν όλα τα κράτη μέλη την ίδια 
στάση όσον αφορά τις σχέσεις με τις 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
και τις εξελίξεις που σημειώνονται σε 
αυτές·

Or. fr
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Τροπολογία 158
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι δεν δείχνουν όλα τα κράτη 
μέλη το ίδιο ενδιαφέρον για τις σχέσεις με 
τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και τις εξελίξεις που σημειώνονται 
σε αυτές· εκφράζει την ανησυχία του για 
την έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά τη γεωπολιτική 
σημασία της συνεργασίας και της 
υιοθέτησης κοινής στάσης σε ορισμένα 
ζητήματα·

11. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι δεν δείχνουν όλα τα κράτη μέλη το ίδιο 
ενδιαφέρον για τις σχέσεις με τις χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και τις 
εξελίξεις που σημειώνονται σε αυτές· 
εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των κρατών 
μελών όσον αφορά τη γεωπολιτική 
σημασία της συνεργασίας και της 
υιοθέτησης κοινής στάσης σε ορισμένα 
ζητήματα·

Or. en

Τροπολογία 159
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι δεν δείχνουν όλα τα κράτη 
μέλη το ίδιο ενδιαφέρον για τις σχέσεις με 
τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και τις εξελίξεις που σημειώνονται 
σε αυτές· εκφράζει την ανησυχία του για 
την έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά τη 
γεωπολιτική σημασία της συνεργασίας και 
της υιοθέτησης κοινής στάσης σε ορισμένα
ζητήματα·

11. εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι δεν δείχνουν όλα τα κράτη 
μέλη το ίδιο ενδιαφέρον για τις σχέσεις με 
τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και τις εξελίξεις που σημειώνονται 
σε αυτές· εκφράζει την ανησυχία του για 
την έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά τη στρατηγική
σημασία της συνεργασίας και της 
υιοθέτησης κοινής στάσης σε αρκετά
ζητήματα·

Or. en
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Τροπολογία 160
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι δεν δείχνουν όλα τα κράτη 
μέλη το ίδιο ενδιαφέρον για τις σχέσεις με 
τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και τις εξελίξεις που σημειώνονται 
σε αυτές· εκφράζει την ανησυχία του για 
την έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά τη γεωπολιτική 
σημασία της συνεργασίας και της 
υιοθέτησης κοινής στάσης σε ορισμένα 
ζητήματα·

11. εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι δεν δείχνουν όλα τα κράτη 
μέλη το ίδιο ενδιαφέρον για τις σχέσεις με 
τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και τις εξελίξεις που σημειώνονται 
σε αυτές· εκφράζει την ανησυχία του για 
την έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά τη γεωπολιτική 
σημασία της συνεργασίας και της 
υιοθέτησης κοινής στάσης σε ορισμένα 
ζητήματα· ζητεί τη διεξοδική 
αναθεώρηση της ΕΠΓ, ιδίως όσον αφορά 
τους ανατολικούς γείτονες της ΕΕ, 
δεδομένων των πρόσφατων εξελίξεων, 
καθώς και για την υιοθέτηση 
συγκεκριμένων και απτών μέτρων, ειδικά 
για τους πολίτες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 161
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει ότι οι αξίες της ΕΕ μπορούν 
να ευδοκιμήσουν μόνο στο πλαίσιο ενός 
ευνοϊκού γεωστρατηγικού περιβάλλοντος 
που μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με την 
επικράτηση της ΕΕ έναντι του 
γεωστρατηγικού ανταγωνισμού και με τη 
σταθεροποίηση των γεωστρατηγικών 
ισορροπιών·

Or. en
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Τροπολογία 162
Werner Schulz
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. είναι της άποψης ότι η 
επικοινωνιακή στρατηγική της ΕΕ 
εξακολουθεί να στερείται 
αποτελεσματικότητας σε όλες τις χώρες 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· καλεί 
την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές 
της για τη δημοσιοποίηση των οφελών 
και πλεονεκτημάτων της πολιτικής της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στην κοινή 
γνώμη και τους απλούς πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 163
Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επίσης τη λύπη του για την 
περιορισμένη επιθυμία των χωρών 
εταίρων της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης να αποστείλουν ένα κοινό μήνυμα 
και να καταβάλουν κοινές προσπάθειες 
όσον αφορά την ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 164
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Pino Arlacchi, Evgeni Kirilov, Liisa 
Jaakonsaari, Boris Zala



AM\1014796EL.doc 91/130 PE526.268v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επίσης τη λύπη του για την 
περιορισμένη επιθυμία των χωρών 
εταίρων της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης να αποστείλουν ένα κοινό μήνυμα 
και να καταβάλουν κοινές προσπάθειες 
όσον αφορά την ΕΕ·

12. συνιστά την περαιτέρω ενίσχυση της 
πολυμερούς πτυχής της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης με στόχο την 
προαγωγή ενός κλίματος συνεργασίας και 
καλών γειτονικών σχέσεων που θα 
υποστηρίξει τους στόχους της πολιτικής 
σύνδεσης και ιδίως της οικονομικής 
ενσωμάτωσης· πιστεύει ότι η πολυμερής 
συνεργασία πρέπει να ενισχυθεί 
περαιτέρω για την προώθηση της 
διασυνοριακής και περιφερειακής 
συνεργασίας, ιδίως σε τομείς όπως οι 
μεταφορές, οι επαφές μεταξύ των λαών, 
το περιβάλλον, η ασφάλεια των συνόρων 
και η ενεργειακή ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 165
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επίσης τη λύπη του για την 
περιορισμένη επιθυμία των χωρών 
εταίρων της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
να αποστείλουν ένα κοινό μήνυμα και να 
καταβάλουν κοινές προσπάθειες όσον 
αφορά την ΕΕ·

12. εκφράζει τη λύπη του για τις
ανεπαρκείς προσπάθειες των χωρών 
εταίρων της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
να συμμετάσχουν σε έναν εποικοδομητικό 
διάλογο όσον αφορά την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 166
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επίσης τη λύπη του για την 
περιορισμένη επιθυμία των χωρών 
εταίρων της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
να αποστείλουν ένα κοινό μήνυμα και να 
καταβάλουν κοινές προσπάθειες όσον 
αφορά την ΕΕ·

12. εκφράζει επίσης τη λύπη του για τις 
χαμένες ευκαιρίες των χωρών εταίρων της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης να 
αποστείλουν ένα κοινό μήνυμα και να 
καταβάλουν κοινές προσπάθειες όσον 
αφορά την ΕΕ· συνιστά την ενθάρρυνση 
πολυμερών πρωτοβουλιών συνεργασίας 
και κοινών έργων, και υπενθυμίζει την 
ιδιαίτερη σημασία που δίνει από αυτήν 
την άποψη η ΕΕ στην Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση Euronest·

Or. en

Τροπολογία 167
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επίσης τη λύπη του για την 
περιορισμένη επιθυμία των χωρών εταίρων 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης να 
αποστείλουν ένα κοινό μήνυμα και να 
καταβάλουν κοινές προσπάθειες όσον 
αφορά την ΕΕ·

12. εκφράζει επίσης τη λύπη του για την 
περιορισμένη επιθυμία των χωρών εταίρων
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης να 
αποστείλουν ένα κοινό μήνυμα και να 
καταβάλουν κοινές προσπάθειες όσον 
αφορά την ΕΕ· σημειώνει ότι η 
συνεργασία πρέπει εντούτοις να 
συνεχιστεί, κατά το δυνατόν, σε διμερή 
βάση μεταξύ αφενός της ΕΕ και 
αφετέρου των χωρών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 168
Ελένη Θεοχάρους, Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή 
του στις προσπάθειες διαμεσολάβησης 
των συμπροέδρων της Ομάδας Μινσκ 
του ΟΑΣΕ για την εξεύρεση μιας 
οριστικής λύσης στη σύγκρουση του 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ βάσει των αρχών 
που διατυπώθηκαν στην Τελική Πράξη 
του Ελσίνκι, εκφράζει τη λύπη του για την 
τακτική και αυξανόμενη απώλεια 
ανθρώπινων ζωών στη γραμμή επαφής· 
καλεί όλα τα μέρη της σύγκρουσης να 
συμφωνήσουν να αποσύρουν τους 
ελεύθερους σκοπευτές από τη γραμμή 
επαφής και να δημιουργήσουν έναν 
μηχανισμό για τη διερεύνηση των 
παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός·

Or. en

Τροπολογία 169
Krzysztof Lisek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. εκφράζει τη λύπη του για τις 
συνεχείς πιέσεις που ασκούνται από τη 
Ρωσική Ομοσπονδία στις χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης με 
οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά 
μέσα· στην περίπτωση της Γεωργίας, 
υπογραμμίζει ότι η εγκατάσταση 
αγκαθωτών πλεγμάτων και άλλων 
τεχνητών εμποδίων κατά μήκος της 
γραμμής κατοχής με τις περιοχές της 
Αμπχαζίας και του Tskhinvali είναι 
απαράδεκτη, καθώς έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στα μέσα διαβίωσης του 
τοπικού πληθυσμού, παρεμποδίζει τις 
επαφές μεταξύ των λαών και υπονομεύει 
σοβαρά την ασφάλεια στην περιοχή·
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Or. en

Τροπολογία 170
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι περισσότερες προσπάθειες 
θα πρέπει να καταβληθούν για την 
ανταλλαγή εμπειριών από δημοκρατικές 
μεταρρυθμίσεις και διαδικασίες και όχι 
για την επιβολή των προτύπων της ΕΕ, 
καθώς και για την αναγνώριση της 
μοναδικότητας κάθε χώρας και για την 
επισήμανση της ισοτιμίας των εταίρων 
και των πιθανών αμοιβαίων οφελών·

13. τονίζει ότι περισσότερες προσπάθειες 
θα πρέπει να καταβληθούν για την 
ανταλλαγή εμπειριών από δημοκρατικές 
μεταρρυθμίσεις, αντλώντας από την 
πλούσια εμπειρία των ευρωπαϊκών 
χωρών όσον αφορά τις διαδικασίες 
εγκαθίδρυσης και προστασίας 
δημοκρατικών καθεστώτων που 
βασίζονται στον σεβασμό των 
θεμελιωδών αξιών και του κράτους 
δικαίου, καθώς και για την αναγνώριση 
των ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας, την 
επισήμανση των αμοιβαίων οφελών και 
την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της 
επιβολής προϋποθέσεων και της 
αλληλεγγύης·

Or. en

Τροπολογία 171
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι περισσότερες προσπάθειες 
θα πρέπει να καταβληθούν για την 
ανταλλαγή εμπειριών από δημοκρατικές 
μεταρρυθμίσεις και διαδικασίες και όχι για 
την επιβολή των προτύπων της ΕΕ, 
καθώς και για την αναγνώριση της 
μοναδικότητας κάθε χώρας και για την 
επισήμανση της ισοτιμίας των εταίρων και 

13. τονίζει ότι αντί για την επιβολή των 
προτύπων της ΕΕ, περισσότερες 
προσπάθειες θα πρέπει να καταβληθούν 
για την ανταλλαγή εμπειριών από 
δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και 
διαδικασίες, ιδίως από κράτη μέλη που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τόσο την 
εμπειρία τους από την ένταξή τους στην 
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των πιθανών αμοιβαίων οφελών· ΕΕ όσο και τις στενές σχέσεις τους με τις 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης,
καθώς και για την αναγνώριση της 
μοναδικότητας κάθε χώρας και για την 
επισήμανση της ισοτιμίας των εταίρων και 
των πιθανών αμοιβαίων οφελών

Or. en

Τροπολογία 172
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι περισσότερες προσπάθειες 
θα πρέπει να καταβληθούν για την 
ανταλλαγή εμπειριών από δημοκρατικές 
μεταρρυθμίσεις και διαδικασίες και όχι για 
την επιβολή των προτύπων της ΕΕ, 
καθώς και για την αναγνώριση της 
μοναδικότητας κάθε χώρας και για την 
επισήμανση της ισοτιμίας των εταίρων και 
των πιθανών αμοιβαίων οφελών·

13. τονίζει ότι περισσότερες προσπάθειες 
θα πρέπει να καταβληθούν για την 
ανταλλαγή εμπειριών από δημοκρατικές 
μεταρρυθμίσεις και διαδικασίες, καθώς και 
για την αναγνώριση της μοναδικότητας 
κάθε χώρας και για την επισήμανση της 
ισοτιμίας των εταίρων και των πιθανών 
αμοιβαίων οφελών·

Or. fr

Τροπολογία 173
Werner Schulz
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι περισσότερες προσπάθειες 
θα πρέπει να καταβληθούν για την 
ανταλλαγή εμπειριών από δημοκρατικές 
μεταρρυθμίσεις και διαδικασίες και όχι για
την επιβολή των προτύπων της ΕΕ, καθώς 
και για την αναγνώριση της μοναδικότητας 
κάθε χώρας και για την επισήμανση της 

13. τονίζει ότι περισσότερες προσπάθειες 
θα πρέπει να καταβληθούν για την 
ανταλλαγή εμπειριών από δημοκρατικές 
μεταρρυθμίσεις και διαδικασίες και όχι για
ένα απλό κήρυγμα σχετικά με τα πρότυπα
της ΕΕ, καθώς και για την αναγνώριση της 
μοναδικότητας κάθε χώρας και για την 
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ισοτιμίας των εταίρων και των πιθανών 
αμοιβαίων οφελών·

επισήμανση της ισοτιμίας των εταίρων και 
των πιθανών αμοιβαίων οφελών· 

Or. en

Τροπολογία 174
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι περισσότερες προσπάθειες 
θα πρέπει να καταβληθούν για την 
ανταλλαγή εμπειριών από δημοκρατικές 
μεταρρυθμίσεις και διαδικασίες και όχι για 
την επιβολή των προτύπων της ΕΕ, καθώς 
και για την αναγνώριση της μοναδικότητας 
κάθε χώρας και για την επισήμανση της 
ισοτιμίας των εταίρων και των πιθανών
αμοιβαίων οφελών·

13. τονίζει ότι περισσότερες προσπάθειες 
θα πρέπει να καταβληθούν για την 
ανταλλαγή εμπειριών από δημοκρατικές 
μεταρρυθμίσεις και διαδικασίες και όχι για 
την επιβολή των προτύπων της ΕΕ, καθώς 
και για την αναγνώριση της μοναδικότητας 
κάθε χώρας και για την επισήμανση της 
ισοτιμίας των εταίρων και των 
αναμενόμενων αμοιβαίων οφελών·

Or. en

Τροπολογία 175
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι περισσότερες προσπάθειες 
θα πρέπει να καταβληθούν για την 
ανταλλαγή εμπειριών από δημοκρατικές 
μεταρρυθμίσεις και διαδικασίες και όχι για 
την επιβολή των προτύπων της ΕΕ, καθώς 
και για την αναγνώριση της μοναδικότητας 
κάθε χώρας και για την επισήμανση της 
ισοτιμίας των εταίρων και των πιθανών 
αμοιβαίων οφελών·

13. τονίζει ότι περισσότερες προσπάθειες 
θα πρέπει να καταβληθούν για την 
ανταλλαγή εμπειριών από δημοκρατικές 
μεταρρυθμίσεις και διαδικασίες και όχι για 
την επιβολή των προτύπων της ΕΕ, καθώς 
και για την αναγνώριση της μοναδικότητας 
κάθε χώρας και για την επισήμανση της 
ισοτιμίας των εταίρων και των πιθανών 
αμοιβαίων οφελών, μεταξύ άλλων και για 
την περαιτέρω ανάπτυξη της ίδιας της 
ΕΕ·
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Or. de

Τροπολογία 176
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι περισσότερες προσπάθειες 
θα πρέπει να καταβληθούν για την 
ανταλλαγή εμπειριών από δημοκρατικές 
μεταρρυθμίσεις και διαδικασίες και όχι για 
την επιβολή των προτύπων της ΕΕ, καθώς 
και για την αναγνώριση της μοναδικότητας 
κάθε χώρας και για την επισήμανση της 
ισοτιμίας των εταίρων και των πιθανών 
αμοιβαίων οφελών·

13. τονίζει ότι περισσότερες προσπάθειες 
θα πρέπει να καταβληθούν για την 
ανταλλαγή εμπειριών από δημοκρατικές 
μεταρρυθμίσεις και διαδικασίες και όχι για 
την επιβολή των προτύπων της ΕΕ, καθώς 
και για την αναγνώριση της μοναδικότητας 
κάθε χώρας και για την επισήμανση της 
ισοτιμίας των εταίρων και των πιθανών 
αμοιβαίων οφελών· προτείνει να 
εξεταστούν οι δυνατότητες διομότιμης 
μάθησης, τόσο σε πολιτικό όσο και σε 
τεχνικό επίπεδο, οι οποίες θα μπορούσαν 
να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση και 
την ενημέρωση σχετικά με την 
οικοδόμηση της δημοκρατίας και το 
κράτος δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 177
Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι περισσότερες προσπάθειες 
θα πρέπει να καταβληθούν για την 
ανταλλαγή εμπειριών από δημοκρατικές 
μεταρρυθμίσεις και διαδικασίες και όχι για 
την επιβολή των προτύπων της ΕΕ, καθώς 
και για την αναγνώριση της μοναδικότητας 
κάθε χώρας και για την επισήμανση της 
ισοτιμίας των εταίρων και των πιθανών 

13. τονίζει ότι περισσότερες προσπάθειες 
θα πρέπει να καταβληθούν για την 
ανταλλαγή εμπειριών από δημοκρατικές 
μεταρρυθμίσεις και διαδικασίες και όχι για 
την επιβολή των προτύπων της ΕΕ, καθώς 
και για την αναγνώριση της μοναδικότητας 
κάθε χώρας και για την επισήμανση της 
ισοτιμίας των εταίρων και των πιθανών 
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αμοιβαίων οφελών· αμοιβαίων οφελών· στο πλαίσιο αυτό, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τα 
επιτεύγματα του προγράμματος 
συνεργασίας των Διαμεσολαβητών των 
χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
εγκαινιάστηκε το 2009 από τον 
Διαμεσολαβητή της Πολωνίας και τον 
Διαμεσολαβητή της Γαλλικής 
Δημοκρατίας (σήμερα Υπερασπιστής των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Γαλλικής 
Δημοκρατίας), το οποίο αποσκοπεί στην 
ενίσχυση των ικανοτήτων των γραφείων 
των Διαμεσολαβητών, των δημοσίων 
διοικήσεων και των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ, στο έργο της 
προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων 
και της οικοδόμησης ενός δημοκρατικού 
κράτους δικαίου, και στο πλαίσιο του 
οποίου διοργανώθηκαν, μεταξύ άλλων, 
δύο συναντήσεις κορυφής των 
Διαμεσολαβητών των χωρών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες το 2011 και 
το 2013·

Or. pl

Τροπολογία 178
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, κατά περίπτωση, τη σύναψη 
και την εφαρμογή συμφωνιών σύνδεσης 
με τις χώρες εταίρους με στόχο την 
προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης 
και του κράτους δικαίου, των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως του 
δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, και της 
καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς 
και τη στήριξη της οικοδόμησης και του 

14. ζητεί επιμόνως να υπογραφεί πριν από 
το τέλος Ιουνίου η συμφωνία σύνδεσης με 
τη Μολδαβία, συμπεριλαμβανομένης της 
σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας 
ελευθέρων συναλλαγών, η οποία 
μονογραφήθηκε στο Βίλνιους, 
προκειμένου να υποστηριχθεί η 
δημοκρατική δυναμική, η διαδικασία 
εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης, να 
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εκσυγχρονισμού των οικονομιών των 
εταίρων και της θέσπισης νομοθεσίας 
ευνοϊκής για τις επιχειρήσεις·

επιτραπεί η προσωρινή έναρξη ισχύος της 
συμφωνίας σύνδεσης το συντομότερο 
δυνατόν και να διασφαλιστούν ορατά 
αποτελέσματα από την εφαρμογή της·

Or. en

Τροπολογία 179
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, κατά περίπτωση, τη σύναψη 
και την εφαρμογή συμφωνιών σύνδεσης 
με τις χώρες εταίρους με στόχο την 
προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης 
και του κράτους δικαίου, των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως του 
δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, και της 
καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς 
και τη στήριξη της οικοδόμησης και του 
εκσυγχρονισμού των οικονομιών των 
εταίρων και της θέσπισης νομοθεσίας 
ευνοϊκής για τις επιχειρήσεις·

14. ζητεί επιμόνως να υπογραφούν πριν 
από το τέλος της τρέχουσας θητείας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι συμφωνίες 
σύνδεσης και οι σφαιρικές και σε βάθος 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με τη 
Γεωργία και τη Μολδαβία, οι οποίες 
μονογραφήθηκαν στο Βίλνιους, 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αρχή των 
«αναλογικών κερδών» και να 
υποστηριχθούν οι διαδικασίες 
εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης στις 
εν λόγω χώρες, ιδίως στους τομείς που 
σχετίζονται με την παγίωση της χρηστής 
διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου, της 
προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς·

Or. en

Τροπολογία 180
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, κατά περίπτωση, τη σύναψη και 
την εφαρμογή συμφωνιών σύνδεσης με τις 

14. ζητεί, κατά περίπτωση, τη σύναψη και 
την πλήρη εφαρμογή συμφωνιών σύνδεσης 
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χώρες εταίρους με στόχο την προώθηση 
της χρηστής διακυβέρνησης και του 
κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και ιδίως του δικαιώματος 
σε δίκαιη δίκη, και της καταπολέμησης 
της διαφθοράς, καθώς και τη στήριξη της 
οικοδόμησης και του εκσυγχρονισμού των 
οικονομιών των εταίρων και της θέσπισης 
νομοθεσίας ευνοϊκής για τις επιχειρήσεις·

με τις χώρες εταίρους με στόχο την 
προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και 
του κράτους δικαίου, καθώς και τη στήριξη 
της οικοδόμησης και του εκσυγχρονισμού 
των οικονομιών και των κοινωνιών των 
εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 181
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, κατά περίπτωση, τη σύναψη και 
την εφαρμογή συμφωνιών σύνδεσης με τις 
χώρες εταίρους με στόχο την προώθηση 
της χρηστής διακυβέρνησης και του 
κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και ιδίως του δικαιώματος 
σε δίκαιη δίκη, και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς, καθώς και τη στήριξη της 
οικοδόμησης και του εκσυγχρονισμού των 
οικονομιών των εταίρων και της θέσπισης 
νομοθεσίας ευνοϊκής για τις επιχειρήσεις·

14. ζητεί, εφόσον πληρούνται οι 
προαπαιτούμενες προϋποθέσεις, τη 
σύναψη και την εφαρμογή συμφωνιών 
σύνδεσης με τις χώρες εταίρους με στόχο 
την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης 
και του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και ιδίως του δικαιώματος 
σε δίκαιη δίκη, και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς, καθώς και τη στήριξη της 
οικοδόμησης και του εκσυγχρονισμού των 
οικονομιών των εταίρων και της θέσπισης 
νομοθεσίας ευνοϊκής για τις επιχειρήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 182
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, κατά περίπτωση, τη σύναψη και 
την εφαρμογή συμφωνιών σύνδεσης με τις 
χώρες εταίρους με στόχο την προώθηση 

14. ζητεί, κατά περίπτωση, τη σύναψη και 
την εφαρμογή συμφωνιών σύνδεσης, 
συμπεριλαμβανομένων σφαιρικών και σε 
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της χρηστής διακυβέρνησης και του 
κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και ιδίως του δικαιώματος 
σε δίκαιη δίκη, και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς, καθώς και τη στήριξη της 
οικοδόμησης και του εκσυγχρονισμού των 
οικονομιών των εταίρων και της θέσπισης 
νομοθεσίας ευνοϊκής για τις επιχειρήσεις·

βάθος συμφωνιών ελευθέρων 
συναλλαγών, με τις χώρες εταίρους το 
συντομότερο δυνατόν, με στόχο την 
προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και 
του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και ιδίως του δικαιώματος 
σε δίκαιη δίκη, και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς, καθώς και τη στήριξη της 
οικοδόμησης και του εκσυγχρονισμού των 
οικονομιών των εταίρων και της θέσπισης 
νομοθεσίας ευνοϊκής για τις επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 183
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί, κατά περίπτωση, τη σύναψη και 
την εφαρμογή συμφωνιών σύνδεσης με τις 
χώρες εταίρους με στόχο την προώθηση 
της χρηστής διακυβέρνησης και του 
κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και ιδίως του δικαιώματος 
σε δίκαιη δίκη, και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς, καθώς και τη στήριξη της 
οικοδόμησης και του εκσυγχρονισμού των 
οικονομιών των εταίρων και της θέσπισης 
νομοθεσίας ευνοϊκής για τις επιχειρήσεις·

14. ζητεί, κατά περίπτωση, τη σύναψη και 
την εφαρμογή συμφωνιών σύνδεσης, 
συμπεριλαμβανομένων σφαιρικών και σε 
βάθος συμφωνιών ελευθέρων 
συναλλαγών, με τις χώρες εταίρους με 
στόχο την προώθηση της χρηστής 
διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως 
του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, και της 
καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και 
τη στήριξη της οικοδόμησης και του 
εκσυγχρονισμού των οικονομιών των 
εταίρων και της θέσπισης νομοθεσίας 
ευνοϊκής για τις επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 184
Jerzy Buzek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Ύπατη 
Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο και την ΕΥΕΔ 
να αναπτύξουν περισσότερα μέτρα και 
προγράμματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης 
για την περιοχή της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης, μεταξύ άλλων τη 
δημιουργία νέων αποστολών και 
στρατηγικών προώθησης της δημόσιας 
επικοινωνίας και την εξέταση 
πραγματιστικών πρωτοβουλιών και 
καινοτόμων προσεγγίσεων, όπως οι 
άτυπες επαφές και διαβουλεύσεις με τις 
κοινωνίες των αποσχισθέντων εδαφών, 
διατηρώντας παράλληλα την πολιτική μη 
αναγνώρισης που ακολουθεί η ΕΕ, με 
στόχο τη στήριξη της πολιτικής παιδείας 
και του κοινοτικού διαλόγου·

Or. en

Τροπολογία 185
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
επισπεύσουν τη διαδικασία επικύρωσης 
των συμφωνιών σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ 
και της Μολδαβίας και μεταξύ της ΕΕ 
και της Γεωργίας·

Or. en

Τροπολογία 186
Werner Schulz
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. είναι της γνώμης ότι το συμφέρον 
των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης υπαγορεύει την εξεύρεση τρόπων 
για την εξομάλυνση και υπέρβαση των 
ενδεχόμενων εμποδίων που τις καθιστούν 
ασύμβατες με τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο και με την Τελωνειακή 
Ένωση· ως εκ τούτου, ζητεί τη διεξαγωγή 
ειλικρινούς και ανοιχτού διαλόγου με τη 
Ρωσική Ομοσπονδία προκειμένου να 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την ανάπτυξη συνεργειών προς όφελος 
των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 187
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. συνιστά την υπογραφή συμφωνιών 
σύνδεσης με τη Μολδαβία και τη Γεωργία 
την κατάλληλη χρονική στιγμή ώστε να 
μπορέσει το τρέχον νομοθετικό σώμα να 
επικυρώσει τις εν λόγω συμφωνίες·

Or. en

Τροπολογία 188
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. εκφράζει τη λύπη του για την πίεση 
που ασκεί η Ρωσική Ομοσπονδία στις 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· 
ζητεί από την ΕΕ να λάβει συγκεκριμένα 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 
οικονομικής βοήθειας, της διευκόλυνσης 
των εμπορικών καθεστώτων, των έργων 
για την ενίσχυση της ενεργειακής 
ασφάλειας και του οικονομικού 
εκσυγχρονισμού, και της ταχείας 
εφαρμογής της ελευθέρωσης του 
καθεστώτος θεωρήσεων, για να στηρίξει 
τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες των χωρών 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και 
περαιτέρω ζητεί από την ΕΕ να 
υιοθετήσει μια κοινή στρατηγική έναντι 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της 
Ευρασιατικής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 189
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. δεδομένης της τεράστιας πίεσης που 
ασκεί η Ρωσική Ομοσπονδία στις χώρες 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, καλεί 
την Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει την 
πολιτική και οικονομική στήριξη των 
φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων στις χώρες 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 190
Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
να προσφέρουν την αναγκαία τεχνική και 
οικονομική βοήθεια, καθώς και πολιτική 
υποστήριξη στη Μολδαβία και τη 
Γεωργία προκειμένου να τις βοηθήσουν 
να ολοκληρώσουν τη διαδικασία των 
μεταρρυθμίσεων και να αντιμετωπίσουν 
τη διπλωματική και οικονομική πίεση 
που χρησιμοποιεί η Ρωσική Ομοσπονδία 
για να αποτρέψει τη μονογράφηση των 
συμφωνιών σύνδεσης και των σφαιρικών 
και σε βάθος συμφωνιών ελευθέρων 
συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 191
Ioan Mircea Paşcu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επικροτεί τη μονογράφηση νέων 
συμφωνιών σύνδεσης, 
συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για τη 
θέσπιση σφαιρικών και σε βάθος ζωνών 
ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ 
και της Μολδαβίας, καθώς και μεταξύ 
της ΕΕ και της Γεωργίας· προσβλέπει 
στην υπογραφή των εν λόγω συμφωνιών 
το συντομότερο δυνατόν εντός του έτους· 
υπογραμμίζει ότι η ταχεία και 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
συμφωνιών θα είναι εξίσου σημαντική· 

Or. en
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Τροπολογία 192
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. συνιστά περαιτέρω να συζητηθούν 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
των ουκρανικών αρχών όλα τα αναγκαία 
μέτρα (συμπεριλαμβανομένης της 
κατάλληλης «δέσμης μέτρων 
μετάβασης/αλλαγής») προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η υπογραφή της 
συμφωνίας σύνδεσης με την Ουκρανία 
κατά τη διάρκεια της επόμενης συνόδου 
κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας·

Or. en

Τροπολογία 193
Werner Schulz
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. είναι της γνώμης ότι, στην 
περίπτωση της Ουκρανίας, η διαδικασία 
μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της 
χώρας δεν πρέπει να διακοπεί, 
ανεξάρτητα από την υπογραφή ή όχι της 
συμφωνίας σύνδεσης· καλεί εν 
προκειμένω την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή 
να προσδιορίσουν τομείς/πεδία του 
προγράμματος σύνδεσης που θα 
μπορούσαν ήδη να ξεκινήσουν σε 
βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο 
επίπεδο· 

Or. en
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Τροπολογία 194
Ioan Mircea Paşcu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. υπογραμμίζει ότι η δέσμευση της ΕΕ 
έναντι της Ουκρανίας πρέπει να 
παραμείνει ισχυρή και υποστηρίζει την 
υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης το 
συντομότερο δυνατόν· θεωρεί ότι η 
Ουκρανία έχει περισσότερα να κερδίσει 
σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
επίπεδο αν εμβαθύνει τις σχέσεις της με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να διατηρεί 
τις τρέχουσες σχέσεις της·

Or. en

Τροπολογία 195
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. ενθαρρύνει την υπογραφή μιας 
ειδικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης με 
το Αζερμπαϊτζάν, η οποία θα αντανακλά 
τις ιδιαιτερότητες της εν λόγω χώρας και 
θα μπορούσε να διευκολύνει την ενίσχυση 
του ρόλου της στη σταθεροποίηση του 
Νότιου Καύκασου·

Or. en

Τροπολογία 196
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14δ. καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να ανανεώσουν τις σχέσεις με 
τη Λευκορωσία μέσω της οικοδόμησης 
δομημένου διαλόγου και ενισχυμένης 
συνεργασίας βάσει της τρέχουσας 
πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής 
πραγματικότητας αυτής της χώρας·

Or. en

Τροπολογία 197
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14ε. ζητεί επίσης τη διερεύνηση νέων 
τρόπων για την εκ νέου ένταξη της 
Αρμενίας σε μια εκτεταμένη εταιρική 
σχέση με την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 198
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Boris Zala

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι οι στόχοι της 
συνεργασίας με τις χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης θα πρέπει να είναι η 
ανάπτυξη στενότερης στρατηγικής 
εταιρικής σχέσης, η ενίσχυση των 
επαφών μεταξύ των λαών της ΕΕ και των 
χωρών της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, η δημιουργία δικτύων 
κοινωνικών δεσμών με στόχο την 

διαγράφεται
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περαιτέρω ολοκλήρωση και η στήριξη 
του εκσυγχρονισμού και του 
φιλοευρωπαϊκού προσανατολισμού πέραν 
της απλής σταθεροποίησης·

Or. en

Τροπολογία 199
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ζητεί τη δημιουργία ενός 
χρηματοδοτικού μέσου για τη 
διευκόλυνση της αποσύνδεσης των 
γειτονικών κρατών που ενδιαφέρονται να 
συνδεθούν με την ΕΕ από τους 
παλιότερους γεωπολιτικούς και 
γεωοικονομικούς δεσμούς τους κατά 
περίπτωση· τονίζει την ανάγκη αυτό το 
μέσο να καλύπτει επίσης το κόστος που 
σχετίζεται με πιθανά ζημιογόνα 
αντίμετρα που ενδέχεται να λάβουν τρίτες 
χώρες ως αντίδραση στην εν λόγω 
αποσύνδεση που απαιτεί η διαδικασία 
σύνδεσης με την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 200
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει την ανάγκη αύξησης της 
ενημέρωσης σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στις χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης· υπογραμμίζει ότι οι 
αντιπροσωπείες της ΕΕ στις χώρες της 
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Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης πρέπει να 
διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην 
υποστήριξη των εκστρατειών για την 
προβολή της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 201
Werner Schulz
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ζητεί από την ΕΥΕΔ και την 
Επιτροπή να λάβουν υπόψη τους την 
επιθυμία ορισμένων χωρών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης να μην 
υπογράψουν φιλόδοξες συμφωνίες 
σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων 
σφαιρικών και σε βάθος συμφωνιών 
ελευθέρων συναλλαγών με την ΕΕ, και να 
αναπτύξουν διαφορετικές μορφές 
συμφωνιών για τις εν λόγω χώρες·

Or. en

Τροπολογία 202
Werner Schulz
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ενθαρρύνει τη σύσφιξη των σχέσεων 
μεταξύ των χωρών εταίρων και την 
προώθηση της σταθερότητας και της 
οικοδόμησης πολυμερούς εμπιστοσύνης·

16. ενθαρρύνει τη σύσφιξη των σχέσεων 
μεταξύ των χωρών εταίρων και την 
προώθηση της σταθερότητας και της 
οικοδόμησης πολυμερούς εμπιστοσύνης· 
τονίζει εν προκειμένω τη σημασία 
ανάπτυξης μιας αυθεντικής πολυμερούς 
διάστασης στην Ανατολική Εταιρική 
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Σχέση με στόχο τη βελτίωση των καλών 
γειτονικών σχέσεων, την ενίσχυση της 
περιφερειακής συνεργασίας και την 
υπέρβαση διμερών διενέξεων·

Or. en

Τροπολογία 203
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. χαιρετίζει την επανεκκίνηση του 
διαλόγου υψηλού επιπέδου μεταξύ των 
προέδρων του Αζερμπαϊτζάν και της 
Αρμενίας υπό την αιγίδα των 
συμπροέδρων της Ομάδας Μινσκ και 
τονίζει εκ νέου ότι η σύγκρουση του 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ μπορεί να επιλυθεί 
μόνο με ειρηνικά μέσα, βάσει των αρχών 
της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι περί μη 
χρήσης βίας, εδαφικής ακεραιότητας, και 
της ισότητας των δικαιωμάτων και της 
αυτοδιάθεσης των λαών·

Or. en

Τροπολογία 204
Marek Siwiec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να 
επανεξετάσει την αποτελεσματικότητα 
των σχέσεών της με τη Ρωσία, η οποία 
βλέπει την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ 
της ΕΕ και των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης ως ενέργειες που 
αντίκεινται στα συμφέροντά της·
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Or. en

Τροπολογία 205
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. επαναλαμβάνει ότι οι προοπτικές για 
συνεργασία και εταιρικές σχέσεις που θα 
διέπονται από εμπιστοσύνη θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν και το ενδεχόμενο 
ένταξης των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης στην ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 206
Werner Schulz
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. είναι της γνώμης ότι η συμμετοχή 
και η εμπλοκή της κοινωνίας των 
πολιτών της ΕΕ και των χωρών εταίρων 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 
προώθηση της πολιτικής της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης· τονίζει ότι η 
συμμετοχή και η ενεργή συνεισφορά του 
φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης σε όλα τα 
επίπεδα της πολυμερούς πλατφόρμας 
είναι καθ’ όλα ευπρόσδεκτη και πρέπει να 
ενισχυθεί περαιτέρω·

Or. en
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Τροπολογία 207
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καταδικάζει την πίεση που ασκεί η 
Ρωσία σε ορισμένες χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και 
υπογραμμίζει το κυρίαρχο δικαίωμά τους 
να προσδιορίσουν ελεύθερα τις σχέσεις 
τους με την ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να 
τεθεί αυτό το ζήτημα σε συνομιλίες με τη 
Ρωσία, καθώς και την ανάγκη 
διεξαγωγής μιας σοβαρής συζήτησης 
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ 
σχετικά με νέους τρόπους 
εποικοδομητικής συμμετοχής της Ρωσίας 
σε πρωτοβουλίες που αντανακλούν κοινά 
συμφέροντα σε μια ασφαλή, σταθερή και 
ευήμερη ευρωπαϊκή γειτονιά, 
ανατρέποντας έτσι τον απαρχαιωμένο και 
επικίνδυνο τρόπο σκέψης βάσει σφαιρών 
επιρροής· σε αυτό το πλαίσιο, θεωρεί ότι 
η ΕΕ, η Ρωσία και η Ανατολική Εταιρική 
Σχέση πρέπει να εντείνουν τη συνεργασία 
τους για την επίλυση των μακροχρόνιων 
συγκρούσεων στην κοινή γειτονιά τους·

Or. en

Τροπολογία 208
Libor Rouček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καταδικάζει την πίεση που ασκεί η 
Ρωσία σε ορισμένες χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και 
υπογραμμίζει το κυρίαρχο δικαίωμά τους 
να προσδιορίσουν ελεύθερα τις σχέσεις 
τους με την ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να 
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τεθεί αυτό το ζήτημα σε συνομιλίες με τη 
Ρωσία, καθώς και την ανάγκη 
διεξαγωγής μιας σοβαρής συζήτησης 
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ 
σχετικά με νέους τρόπους 
εποικοδομητικής συμμετοχής της Ρωσίας 
σε πρωτοβουλίες που αντανακλούν κοινά 
συμφέροντα σε μια ασφαλή, σταθερή και 
ευήμερη ευρωπαϊκή γειτονιά, 
ανατρέποντας έτσι τον απαρχαιωμένο και 
επικίνδυνο τρόπο σκέψης βάσει σφαιρών 
επιρροής· σε αυτό το πλαίσιο, θεωρεί ότι 
η ΕΕ, η Ρωσία και η Ανατολική Εταιρική 
Σχέση πρέπει να εντείνουν τη συνεργασία 
τους για την επίλυση των μακροχρόνιων 
συγκρούσεων στην κοινή γειτονιά τους· 
επιπλέον, είναι της γνώμης ότι τα 
συμφέροντα της ΕΕ και της Ρωσίας 
υπαγορεύουν να συνεχίσουν να 
εργάζονται για την υλοποίηση του 
οράματος μιας κοινής εμπορικής και 
οικονομικής ζώνης που θα εκτείνεται από 
το Βλαδιβοστόκ μέχρι τη Λισαβόνα·

Or. en

Τροπολογία 209
Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις 
διεθνείς δεσμεύσεις τους, οι χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης πρέπει να 
απόσχουν από τη χρήση βίας ή απειλών 
κατά την επίλυση διαφορών στην 
περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι 
μακροχρόνιες συγκρούσεις στην περιοχή 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης –
ανεξάρτητα από τα μοναδικά 
χαρακτηριστικά τους– πρέπει να 
επιλύονται αποκλειστικά μέσω 
διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο μορφών 
αποδεκτών από τα μέρη της σύγκρουσης 
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και βάσει των αρχών του διεθνούς 
δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 210
Werner Schulz
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. είναι της γνώμης ότι η συνεργασία 
μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών αποτελεί μια καλή βάση για την 
αυθεντική επαφή μεταξύ των λαών, η 
οποία δεν πρέπει να περιορίζεται από τα 
κρατικά σύνορα· συνιστά την οικοδόμηση 
στενότερης συνεργασίας και συντονισμού 
μεταξύ του φόρουμ της κοινωνίας των 
πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και του αντίστοιχου φόρουμ ΕΕ-
Ρωσίας·

Or. en

Τροπολογία 211
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι τα μέσα συνεργασίας θα 
πρέπει να καθοριστούν με ακρίβεια, 
λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα μέσα και 
προγράμματα και δίνοντας έμφαση ιδίως 
στις εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές 
ανταλλαγές· ζητεί την παροχή πρόσθετων 
χρηματοδοτικών πόρων για την εφαρμογή 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και τη 
στήριξη των μεταρρυθμίσεων, των 

17. θεωρεί ότι τα μέσα συνεργασίας θα 
πρέπει να καθοριστούν με ακρίβεια, 
λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα μέσα και 
προγράμματα και δίνοντας έμφαση ιδίως 
στις εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές 
ανταλλαγές· ζητεί την παροχή πρόσθετων 
χρηματοδοτικών πόρων για την εφαρμογή 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και τη 
στήριξη των μεταρρυθμίσεων, των 
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εμβληματικών πρωτοβουλιών και των 
έργων· ζητεί την πλήρη συμμετοχή των 
χωρών εταίρων στα προγράμματα της 
Ένωσης·

εμβληματικών πρωτοβουλιών και των 
έργων· ζητεί την πλήρη συμμετοχή και 
των έξι χωρών εταίρων της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης στα προγράμματα της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 212
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση των 
δικαστικών συστημάτων στις χώρες 
εταίρους, με στόχο την εξασφάλιση της 
ανεξαρτησίας των δικαστών, θα πρέπει να 
αποτελεί προτεραιότητα·

18. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση των 
δικαστικών συστημάτων και των 
δημόσιων διοικήσεων στις χώρες 
εταίρους, με στόχο την εξασφάλιση της 
ανεξαρτησίας των δικαστών, καθώς και τη 
νομική σαφήνεια, την ευρύτητα και 
διαφάνεια, τη λογοδοσία, την 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, 
θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 213
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση των 
δικαστικών συστημάτων στις χώρες 
εταίρους, με στόχο την εξασφάλιση της 
ανεξαρτησίας των δικαστών, θα πρέπει να 
αποτελεί προτεραιότητα·

18. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση των 
δικαστικών συστημάτων στις χώρες 
εταίρους, με στόχο την εξασφάλιση της 
ανεξαρτησίας, της αποτελεσματικότητας 
και της ευθύνης των δικαστών, θα πρέπει 
να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα·
τονίζει την ανάγκη να καταρτισθεί 
μητρώο υποθέσεων που αφορούν διώξεις 
και καταδίκες, έτσι ώστε να είναι δυνατό 
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να εκτιμηθεί η πρόοδος· ζητεί την 
ενοποίηση της νομολογίας προκειμένου 
να εξασφαλιστούν ένα προβλέψιμο 
δικαστικό σύστημα και η εμπιστοσύνη 
των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 214
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση των 
δικαστικών συστημάτων στις χώρες 
εταίρους, με στόχο την εξασφάλιση της 
ανεξαρτησίας των δικαστών, θα πρέπει να 
αποτελεί προτεραιότητα·

18. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση των 
δικαστικών συστημάτων στις χώρες 
εταίρους, με στόχο την εξασφάλιση της 
ανεξαρτησίας των δικαστών, θα πρέπει να 
αποτελεί προτεραιότητα· τονίζει ότι κατά 
την παροχή βοήθειας στα κράτη της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης για την 
ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και 
δίκαιου δικαστικού σώματος, η ΕΕ 
πρέπει να απόσχει από παρεμβάσεις στην 
αξιολόγηση και επίλυση συγκεκριμένων 
υποθέσεων και στις εσωτερικές πολιτικές 
αντιθέσεις στα εν λόγω κράτη·

Or. en

Τροπολογία 215
Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. υπογραμμίζει ότι η διαφθορά 
εξακολουθεί να είναι εκτεταμένη στις 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
και ότι αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα 
που χρήζει αντιμετώπισης·
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Or. en

Τροπολογία 216
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 
της οικονομικής συνεργασίας με στόχο την 
πρόοδο του σχεδίου της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης, μεταξύ άλλων μέσω της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με την 
πολυπλοκότητα των οικονομικών 
προβλημάτων, της προώθησης της χρηστής 
διακυβέρνησης στον δημοσιονομικό 
τομέα, της υιοθέτησης μιας τομεακής 
προσέγγισης, της ενθάρρυνσης της 
θέσπισης νομοθεσίας που θα ευνοεί την 
ανάπτυξη των ΜΜΕ και της προώθησης 
των εταιρικών σχέσεων των επιχειρήσεων 
της ΕΕ και της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης·

19. αναγνωρίζει τον αντίκτυπο της 
οικονομικής κρίσης στην οικονομική 
ανάπτυξη των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης· επισημαίνει τη 
σημασία της ενίσχυσης της οικονομικής 
συνεργασίας με στόχο την πρόοδο του 
σχεδίου της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 
μεταξύ άλλων μέσω της ευαισθητοποίησης 
σχετικά με την πολυπλοκότητα των 
οικονομικών προβλημάτων, της 
προώθησης της χρηστής διακυβέρνησης 
στον δημοσιονομικό τομέα και της 
συνεργασίας με διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, της 
υιοθέτησης μιας τομεακής προσέγγισης, 
της ενθάρρυνσης της θέσπισης νομοθεσίας 
που θα ευνοεί την ανάπτυξη των ΜΜΕ και 
της προώθησης των εταιρικών σχέσεων 
των επιχειρήσεων της ΕΕ και της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 217
Werner Schulz
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 
της οικονομικής συνεργασίας με στόχο την 
πρόοδο του σχεδίου της Ανατολικής 

19. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 
της οικονομικής συνεργασίας και της 
βιώσιμης ανάπτυξης με στόχο την πρόοδο 
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Εταιρικής Σχέσης, μεταξύ άλλων μέσω της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με την 
πολυπλοκότητα των οικονομικών 
προβλημάτων, της προώθησης της χρηστής 
διακυβέρνησης στον δημοσιονομικό 
τομέα, της υιοθέτησης μιας τομεακής 
προσέγγισης, της ενθάρρυνσης της 
θέσπισης νομοθεσίας που θα ευνοεί την 
ανάπτυξη των ΜΜΕ και της προώθησης
των εταιρικών σχέσεων των επιχειρήσεων 
της ΕΕ και της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης·

του σχεδίου της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, μεταξύ άλλων μέσω της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με την 
πολυπλοκότητα των οικονομικών 
προβλημάτων και τις προκλήσεις και τα 
πλεονεκτήματα της πράσινης οικονομίας, 
της προώθησης της χρηστής 
διακυβέρνησης στον δημοσιονομικό 
τομέα, της υιοθέτησης μιας τομεακής 
προσέγγισης, της ενθάρρυνσης της 
θέσπισης νομοθεσίας που θα ευνοεί την 
ανάπτυξη των ΜΜΕ και της προώθησης 
των εταιρικών σχέσεων των επιχειρήσεων 
της ΕΕ και της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης· 

Or. en

Τροπολογία 218
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 
της οικονομικής συνεργασίας με στόχο την 
πρόοδο του σχεδίου της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης, μεταξύ άλλων μέσω της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με την 
πολυπλοκότητα των οικονομικών 
προβλημάτων, της προώθησης της χρηστής 
διακυβέρνησης στον δημοσιονομικό 
τομέα, της υιοθέτησης μιας τομεακής 
προσέγγισης, της ενθάρρυνσης της 
θέσπισης νομοθεσίας που θα ευνοεί την 
ανάπτυξη των ΜΜΕ και της προώθησης 
των εταιρικών σχέσεων των επιχειρήσεων 
της ΕΕ και της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης·

19. επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης 
της οικονομικής συνεργασίας με στόχο την 
πρόοδο του σχεδίου της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης, μεταξύ άλλων μέσω της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με την 
πολυπλοκότητα των οικονομικών 
προβλημάτων, της προώθησης της χρηστής 
διακυβέρνησης στον δημοσιονομικό 
τομέα, της υιοθέτησης μιας τομεακής 
προσέγγισης, της ενθάρρυνσης της 
θέσπισης νομοθεσίας που θα ευνοεί την 
ανάπτυξη των ΜΜΕ και της προώθησης 
των εταιρικών σχέσεων των επιχειρήσεων 
και των επαφών μεταξύ των λαών της ΕΕ 
και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

Or. en
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Τροπολογία 219
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. υπογραμμίζει τη σημασία της 
μεγαλύτερης εστίασης στην ενοποίηση 
του ενεργειακού τομέα, η οποία αποτελεί 
μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τον 
εκσυγχρονισμό της οικονομίας, και στη 
χάραξη στρατηγικών στον τομέα της 
ενέργειας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις
της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής 
Κοινότητας·

Or. de

Τροπολογία 220
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. θεωρεί απαραίτητη τη διοργάνωση 
ενός δομημένου διαλόγου μεταξύ των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και όλων 
των οικείων φορέων της κοινωνίας των 
πολιτών των χωρών εταίρων 
(συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
επαγγελματικές ΜΚΟ κ.λπ.) ως μιας 
διακριτής διάστασης των 
διαπραγματεύσεων σύνδεσης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική συνεργασία τους και η 
αποδοχή των όρων της σύνδεσης από την 
κοινή γνώμη·

Or. en
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Τροπολογία 221
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί, επιπλέον, ότι η προώθηση 
κοινών δραστηριοτήτων με άλλους 
στρατηγικούς εταίρους και της 
συνεργασίας σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς θα είναι επωφελής για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

20. θεωρεί, επιπλέον, ότι η προώθηση 
κοινών δραστηριοτήτων με άλλους 
στρατηγικούς εταίρους και της 
συνεργασίας σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς θα είναι επωφελής για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη· επικροτεί εν 
προκειμένω την πιο πρόσφατη δήλωση 
της ΥΕ/ΑΕ Λαίδης Ashton, σύμφωνα με 
την οποία οι συμφωνίες σύνδεσης και οι 
εμπορικές συμφωνίες σέβονται τις 
παραδοσιακές σχέσεις μεταξύ της 
Ρωσίας και των γειτόνων της· καλεί την 
Επιτροπή να προβεί στο εξής, από κοινού 
με τη Ρωσική Ομοσπονδία, σε 
διασαφήνιση των σχέσεων στο πλαίσιο 
του σχεδίου ευρασιατικής ολοκλήρωσης 
με σκοπό την εξασφάλιση αμοιβαίου 
οφέλους, τη στάθμιση των συμφερόντων 
και μια μακροχρόνια και βιώσιμη 
εταιρική σχέση·

Or. de

Τροπολογία 222
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί, επιπλέον, ότι η προώθηση 
κοινών δραστηριοτήτων με άλλους 
στρατηγικούς εταίρους και της 
συνεργασίας σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς θα είναι επωφελής για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

20. θεωρεί, επιπλέον, ότι η προώθηση 
κοινών δραστηριοτήτων με άλλους 
στρατηγικούς εταίρους και της 
συνεργασίας σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς θα είναι επωφελής για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω την πρόταση που έχει 
απευθύνει η ΕΕ στη Ρωσία να 
συμμετάσχει σε έργα και πρωτοβουλίες 



PE526.268v01-00 122/130 AM\1014796EL.doc

EL

της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και 
επαναλαμβάνει ότι μια γειτονιά που θα 
χαρακτηρίζεται από ευημερία, χρηστή 
διακυβέρνηση και σταθερότητα 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ίδιας της 
Ρωσίας·

Or. en

Τροπολογία 223
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει την ανάγκη προώθησης της 
ανάπτυξης κοινωνικών και πολιτιστικών 
δεσμών, θέτοντας κατά τον τρόπο αυτό σε 
εφαρμογή το μότο της ΕΕ «Ενωμένοι στην 
πολυμορφία»·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 224
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. τονίζει την ανάγκη προώθησης της 
ανάπτυξης κοινωνικών και πολιτιστικών 
δεσμών, θέτοντας κατά τον τρόπο αυτό σε 
εφαρμογή το μότο της ΕΕ «Ενωμένοι στην 
πολυμορφία»·

21. τονίζει την ανάγκη προώθησης της 
ανάπτυξης κοινωνικών και πολιτιστικών 
δεσμών, θέτοντας κατά τον τρόπο αυτό σε 
εφαρμογή το μότο της ΕΕ «Ενωμένοι στην 
πολυμορφία»· υπογραμμίζει ότι οι 
διαδικασίες διεύρυνσης και σύνδεσης δεν 
συνεπάγονται μόνο τη μονομερή αλλαγή 
των προσχωρούντων/συνδεδεμένων 
κρατών, αλλά απαιτούν τη σύνθεση 
μεταξύ των ανατολικών και των δυτικών 
ευρωπαϊκών πολιτισμών, παραδόσεων, 
πρακτικών, εμπειριών και ευάλωτων 
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σημείων ως προς την ασφάλεια· ως εκ 
τούτου, πιστεύει ότι και η ίδια η ΕΕ 
πρέπει να αλλάξει, παράλληλα με την 
απαίτησή της για την αλλαγή των 
προσχωρουσών/συνδεδεμένων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 225
Ελένη Θεοχάρους, Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. τονίζει τη σημασία των 
πρωτοβουλιών περιφερειακής 
συνεργασίας και οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών 
μακροχρόνιων συγκρούσεων στην 
περιοχή της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης· υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενίσχυσης της αρχής των καλών 
γειτονικών σχέσεων ως κρίσιμου 
στοιχείου για την επίλυση των 
συγκρούσεων·

Or. en

Τροπολογία 226
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. τονίζει τη σημασία της ανταλλαγής 
πληροφοριών και πολιτιστικών στοιχείων 
μεταξύ των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και της ΕΕ με στόχο 
την οικοδόμηση σύγχρονων, 
ενημερωμένων κοινωνιών και την 
προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών·
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Or. en

Τροπολογία 227
Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει το γεγονός ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης ενδυναμώνοντας την κοινωνία των
πολιτών·

22. επισημαίνει το γεγονός ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία 
(ΕΤΔ) θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, με ταχύ, αποτελεσματικό και 
ευέλικτο τρόπο, ενδυναμώνοντας την 
κοινωνία των πολιτών στις δημοκρατικές 
χώρες, υποστηρίζοντας ή αναπτύσσοντας 
κινήματα υπέρ της δημοκρατίας στις 
χώρες που βρίσκονται στο στάδιο της 
δημοκρατικής μετάβασης ή στο στάδιο 
που προηγείται αυτής· στο πλαίσιο αυτό, 
καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ 
να εξασφαλίσουν επαρκή και σταθερή 
χρηματοδότηση για τις δραστηριότητες 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη 
Δημοκρατία (ΕΤΔ)·

Or. pl

Τροπολογία 228
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει το γεγονός ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης ενδυναμώνοντας την κοινωνία των 
πολιτών·

22. είναι πεπεισμένο ότι το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο για τη Δημοκρατία μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις χώρες 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
ενδυναμώνοντας την κοινωνία των 
πολιτών· καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ 
και τα κράτη μέλη να στηρίξουν το έργο 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη 
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Δημοκρατία και να αξιοποιήσουν πλήρως 
τις δυνατότητες συνεργασίας και 
συνεργειών που προσφέρει·

Or. en

Τροπολογία 229
Werner Schulz
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει το γεγονός ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης ενδυναμώνοντας την κοινωνία των 
πολιτών·

22. επισημαίνει το γεγονός ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης ενδυναμώνοντας την κοινωνία των 
πολιτών και προάγοντας το κράτος 
δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 230
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει το γεγονός ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης ενδυναμώνοντας την κοινωνία των 
πολιτών·

22. επισημαίνει το γεγονός ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης ενεργώντας συμπληρωματικά 
προς άλλα υφιστάμενα εργαλεία 
χρηματοδότησης της ΕΕ, και 
συγκεκριμένα ενδυναμώνοντας την 
κοινωνία των πολιτών·

Or. en
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Τροπολογία 231
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. θεωρεί ότι, προκειμένου να βελτιωθεί 
η συνεργασία μεταξύ των ανατολικών 
εταίρων, η ΕΕ δεν θα πρέπει να επιβάλει 
τη χρήση μίας μόνο γλώσσας στα κοινά 
έργα, αλλά θα πρέπει να προωθήσει την 
πολυγλωσσία, ιδίως στο πλαίσιο 
πρωτοβουλιών των τοπικών 
κυβερνήσεων, των πολιτών, καθώς και 
πρωτοβουλιών στον τομέα της 
εκπαίδευσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 232
Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. θεωρεί ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η 
συνεργασία μεταξύ των ανατολικών 
εταίρων, η ΕΕ δεν θα πρέπει να επιβάλει 
τη χρήση μίας μόνο γλώσσας στα κοινά 
έργα, αλλά θα πρέπει να προωθήσει την 
πολυγλωσσία, ιδίως στο πλαίσιο 
πρωτοβουλιών των τοπικών κυβερνήσεων, 
των πολιτών, καθώς και πρωτοβουλιών 
στον τομέα της εκπαίδευσης·

23. θεωρεί ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η 
συνεργασία μεταξύ των ανατολικών 
εταίρων, η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει την 
πολυγλωσσία, ιδίως στο πλαίσιο 
πρωτοβουλιών των τοπικών κυβερνήσεων, 
των πολιτών, καθώς και πρωτοβουλιών 
στον τομέα της εκπαίδευσης·

Or. en
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Τροπολογία 233
Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει τη σημασία της 
προώθησης και της στήριξης των κοινών 
προσπαθειών στους τομείς της έρευνας και 
της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων 
των προγραμμάτων ανταλλαγής 
σπουδαστών, σε εικονικά πολύγλωσσα 
έργα, στον διαπολιτισμικό διάλογο, μέσω 
κοινών κινηματογραφικών παραγωγών και 
κοινών πόρων για τον τομέα της 
λογοτεχνικής μετάφρασης, και στην κοινή 
έρευνα σχετικά με το κληροδότημα του 
ναζισμού και του κομμουνισμού και των 
ολοκληρωτικών καθεστώτων, καθώς και 
σχετικά με την κοινή ιστορία της 
Ευρώπης·

24. επισημαίνει τη σημασία της 
προώθησης και της στήριξης των κοινών 
προσπαθειών στους τομείς της έρευνας και 
της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων 
των προγραμμάτων ανταλλαγής 
σπουδαστών, σε εικονικά πολύγλωσσα 
έργα, στον διαπολιτισμικό διάλογο, μέσω 
συνεργατικών κινηματογραφικών 
παραγωγών και άλλων καλλιτεχνικών 
έργων, της κατανομής πόρων για τον 
τομέα της λογοτεχνικής μετάφρασης, και 
στην κοινή έρευνα σχετικά με το 
κληροδότημα του ναζισμού και του 
κομμουνισμού και των ολοκληρωτικών 
καθεστώτων, με στόχο την ανάπτυξη μιας 
κοινής εκτίμησης της ιστορίας·

Or. en

Τροπολογία 234
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει τη σημασία της 
προώθησης και της στήριξης των κοινών 
προσπαθειών στους τομείς της έρευνας και 
της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων 
των προγραμμάτων ανταλλαγής 
σπουδαστών, σε εικονικά πολύγλωσσα 
έργα, στον διαπολιτισμικό διάλογο, μέσω 
κοινών κινηματογραφικών παραγωγών και 
κοινών πόρων για τον τομέα της 
λογοτεχνικής μετάφρασης, και στην κοινή 
έρευνα σχετικά με το κληροδότημα του 
ναζισμού και του κομμουνισμού και των 

24. επισημαίνει τη σημασία της 
προώθησης και της στήριξης των κοινών 
προσπαθειών στους τομείς της έρευνας και 
της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων 
των προγραμμάτων ανταλλαγής 
σπουδαστών, σε εικονικά πολύγλωσσα 
έργα, στον διαπολιτισμικό διάλογο, μέσω 
κοινών κινηματογραφικών παραγωγών και 
κοινών πόρων για τον τομέα της 
λογοτεχνικής μετάφρασης, και στην κοινή 
έρευνα σχετικά με την κοινή ιστορία της 
Ευρώπης·
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ολοκληρωτικών καθεστώτων, καθώς και
σχετικά με την κοινή ιστορία της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 235
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει τη σημασία της 
προώθησης και της στήριξης των κοινών 
προσπαθειών στους τομείς της έρευνας και 
της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων 
των προγραμμάτων ανταλλαγής 
σπουδαστών, σε εικονικά πολύγλωσσα 
έργα, στον διαπολιτισμικό διάλογο, μέσω 
κοινών κινηματογραφικών παραγωγών και 
κοινών πόρων για τον τομέα της 
λογοτεχνικής μετάφρασης, και στην κοινή 
έρευνα σχετικά με το κληροδότημα του 
ναζισμού και του κομμουνισμού και των 
ολοκληρωτικών καθεστώτων, καθώς και 
σχετικά με την κοινή ιστορία της 
Ευρώπης·

24. επισημαίνει τη σημασία της 
προώθησης και της στήριξης των κοινών 
προσπαθειών στους τομείς της έρευνας και 
της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων 
των προγραμμάτων ανταλλαγής 
σπουδαστών, σε εικονικά πολύγλωσσα 
έργα, στον διαπολιτισμικό διάλογο, μέσω 
κοινών κινηματογραφικών παραγωγών και 
κοινών πόρων για τον τομέα της 
λογοτεχνικής μετάφρασης, και στην κοινή 
έρευνα σχετικά με το κληροδότημα του 
ναζισμού και του κομμουνισμού και των 
ολοκληρωτικών καθεστώτων, καθώς και 
σχετικά με την κοινή ιστορία της Ευρώπης, 
μεταξύ άλλων μέσω του προγράμματος 
«η Ευρώπη των πολιτών» και μέσω της 
προώθησης της συνεργασίας με την 
Πλατφόρμα Ευρωπαϊκής Μνήμης και 
Συνείδησης (Platform of European 
Memory and Conscience)·

Or. en

Τροπολογία 236
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επισημαίνει τη σημασία της 
προώθησης και της στήριξης των κοινών 
προσπαθειών στους τομείς της έρευνας και 
της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων 
των προγραμμάτων ανταλλαγής 
σπουδαστών, σε εικονικά πολύγλωσσα 
έργα, στον διαπολιτισμικό διάλογο, μέσω 
κοινών κινηματογραφικών παραγωγών και 
κοινών πόρων για τον τομέα της 
λογοτεχνικής μετάφρασης, και στην κοινή 
έρευνα σχετικά με το κληροδότημα του 
ναζισμού και του κομμουνισμού και των 
ολοκληρωτικών καθεστώτων, καθώς και 
σχετικά με την κοινή ιστορία της 
Ευρώπης·

24. επισημαίνει τη σημασία της 
προώθησης και της στήριξης των κοινών 
προσπαθειών στους τομείς της έρευνας και 
της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων 
των προγραμμάτων ανταλλαγής 
σπουδαστών, σε εικονικά πολύγλωσσα 
έργα, στον διαπολιτισμικό διάλογο, μέσω 
κοινών κινηματογραφικών παραγωγών και 
κοινών πόρων για τον τομέα της 
λογοτεχνικής μετάφρασης, και στην κοινή 
έρευνα σχετικά με το κληροδότημα του 
ναζισμού και του κομμουνισμού και των 
ολοκληρωτικών καθεστώτων, καθώς και 
σχετικά με την κοινή ιστορία της 
Ευρώπης· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τους 
συμμετέχοντες φορείς να προωθήσουν 
και να αξιοποιήσουν τα δίκτυα που 
παρέχει η Πλατφόρμα Ευρωπαϊκής 
Μνήμης και Συνείδησης (Platform of 
European Memory and Conscience)·

Or. en

Τροπολογία 237
Werner Schulz
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι οι 
παγωμένες συγκρούσεις αποτελούν 
τροχοπέδη για την πλήρη ανάπτυξη της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· εκφράζει 
τη λύπη του εν προκειμένω για το γεγονός 
ότι από την ίδρυση της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης δεν έχει συντελεστεί 
πρόοδος για την επίλυση των 
υφιστάμενων συγκρούσεων· καλεί την 
Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να 
διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο και να 
καταστήσει σαφές ότι η εμβάθυνση των 
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διμερών σχέσεων εξαρτάται από την 
ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων και 
το σεβασμό του διεθνούς δικαίου· καλεί 
την Επιτροπή να εντείνει τα 
προγράμματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης 
σε περιοχές συγκρούσεων με στόχο την 
αποκατάσταση του διαλόγου και τη 
διευκόλυνση των ανταλλαγών μεταξύ των 
λαών· 

Or. en


