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Τροπολογία 238
Mário David

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) ασπάζεται τις 
αξίες και τις ιδέες των ιδρυτών της ΕΕ,
και ιδίως τις αρχές της Ειρήνης, της 
Αλληλεγγύης και της Ευημερίας·

Or. en

Τροπολογία 239
Nadezhda Neynsky

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 των αξιών και των ιδεών των 
ιδρυτών της ΕΕ και στηρίζει περαιτέρω 
τις βιώσιμες μεταρρυθμιστικές 
διαδικασίες των χωρών της Ανατολικής 
Ευρώπης με γνώμονα την επιτάχυνση της 
πολιτικής σύνδεσης και της οικονομικής 
ενοποίησής τους με την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 240
Mário David

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

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατοχή 
εδαφών, τα οποία ανήκουν σε τρίτη 
χώρα, συνιστά παραβίαση του διεθνούς 
δικαίου και αντίκειται στις θεμελιώδεις 
αρχές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Γειτονίας, ενώ θέτει σε κίνδυνο τους 
στόχους της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης στο σύνολό τους·

Or. en

Τροπολογία 241
Nadezhda Neynsky

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· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές 
φιλοδοξίες των κοινωνιών των χωρών 
εταίρων και 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 242
Paweł Robert Kowal

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B



AM\1018933EL.doc 5/28 PE529.713v01-00

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 απευθύνεται σε χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης και ανταποκρίνεται 
στις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες των κοινωνιών 
των χωρών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 243
Paweł Robert Kowal

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 πολιτική, την 
οικονομική, την κοινωνική και την 
πολιτιστική διάσταση της συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 244
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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 αμφότερα 
τα μέρη δεν καταβάλλουν αρκετές 
προσπάθειες για την προώθηση και την 
ενίσχυση της συνειδητοποίησης των 
αμοιβαίων οφελών που απορρέουν από 
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τις συμφωνίες σύνδεσης·

Or. en

Τροπολογία 245
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χώρα 
έχει το κυρίαρχο δικαίωμα να συμμετέχει 
σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό ή 
συμμαχία και να ορίζει το μέλλον της 
χωρίς καμία εξωτερική επιρροή·

Or. en

Τροπολογία 246
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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 

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 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 
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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·

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·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 247
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 
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 πολιτική 
διαδικασία είναι εύθραυστη· τονίζει τη 
σημασία της συμμετοχής στην ευρύτερη 
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κοινωνία ως μέσου αλλαγής· ενθαρρύνει 
την πιο συχνή και αποτελεσματική 
συνεργασία με τοπικές και περιφερειακές 
αρχές, καθώς και με κοινοβούλια, ηγέτες 
της επιχειρηματικής κοινότητας και την 
κοινωνία των πολιτών, για την 
ενδυνάμωση του τμήματος του εκλογικού 
σώματος που υποστηρίζει τις 
μεταρρυθμίσεις και μπορεί να επηρεάζει 
την εθνική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 248
Paweł Robert Kowal

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, 
να επενδύσει στους νέους και στους 
μελλοντικούς ηγέτες, και να εστιάσει 
στους τομείς της ενέργειας, των 
μεταφορών και της έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 249
Evgeni Kirilov
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι οι πέντε από τις έξι 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 
είναι τακτικά μέλη του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου 
Πόντου, μαζί με άλλους στρατηγικούς 
εταίρους της Ένωσης, και τονίζει την 
ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου και της 
συνεργασίας στο πλαίσιο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 250
Nadezhda Neynsky

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· υπογραμμίζει τον αυξημένο 
ρόλο της κινητικότητας στη διευκόλυνση 
των επαφών μεταξύ των λαών, όπως 
μεταξύ άλλων της μαθησιακής 
κινητικότητας, των πολιτιστικών 
ανταλλαγών, των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων, της δικτύωσης και του 
εθελοντισμού των νέων· θεωρεί ότι θα 
πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο 
γεγονός ότι το σχέδιο της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης αφορά περισσότερο τις 
κοινωνίες παρά τις αρχές· 
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Or. en

Τροπολογία 251
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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 περισσότερο τις 
κοινωνίες παρά τις αρχές· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 252
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η εξέχουσα θέση της 
δημοκρατικής διακυβέρνησης και του 
κράτους δικαίου, η παρουσία μιας 
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αναπτυγμένης και ενδυναμωμένης 
κοινωνίας των πολιτών είναι απολύτως 
απαραίτητη, ώστε να είναι σε θέση να 
παγιώσει τις επιδιωκόμενες 
μεταρρυθμίσεις στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών αξιών και, ως εκ τούτου, η 
διασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος 
για μια πλουραλιστική και ανεξάρτητη 
κοινωνία των πολιτών είναι ζωτικής 
σημασίας· 

Or. en

Τροπολογία 253
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι η πρόταση οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τις προϋποθέσεις εισόδου 
και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με 
σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την 
ανταλλαγή μαθητών, την έμμισθη και την 
άμισθη πρακτική άσκηση, την εθελοντική 
υπηρεσία και την απασχόληση των 
εσωτερικών άμισθων βοηθών είναι ένα 
μέσο το οποίο πρόκειται να έχει μεγάλο 
αντίκτυπο στον τομέα της εκπαίδευσης 
και του πολιτισμού· ζητεί την ταχεία 
έγκριση της εν λόγω οδηγίας, στην οποία 
προβλέπονται θεωρήσεις μακράς 
διαμονής και άδειες διαμονής σε 
υπηκόους τρίτων χωρών για τους 
προαναφερθέντες σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 254
Ivo Vajgl
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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 
στην πολιτική αγωγή και την προώθηση 
της ανεκτικότητας των νέων και των 
μελλοντικών ηγετών, για παράδειγμα, στο 
πλαίσιο του Παραθύρου για τη Νεολαία 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης του 
Προγράμματος «Νεολαία σε Δράση»∙
ζητεί την καθιέρωση των σχολικών 
ανταλλαγών με ειδική χρηματοδότηση 
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και 
των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης· ενθαρρύνει την πλήρη 
αξιοποίηση των ευκαιριών για υποτροφίες 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus 
για όλους» και προτείνει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο ίδρυσης ειδικών ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ενός 
Πανεπιστημίου Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, το οποίο θα αποτελεί κόμβο 
συνάθροισης σπουδαστών και 
μελλοντικών ηγετών από χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και τα 
κράτη μέλη της ΕΕ∙

Or. en

Τροπολογία 255
Paweł Zalewski

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 

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 την 
ενίσχυση των ανταλλαγών σπουδαστών 
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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·

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·

Or. en

Τροπολογία 256
Ivo Vajgl

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 257
Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της διαγράφεται
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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· 

Or. en

Τροπολογία 258
Paweł Zalewski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

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 για την προώθηση 
της ενεργής συμμετοχής των νέων πολιτών 
στα κοινά, την ανάπτυξη της αλληλεγγύης 
και την προώθηση της ανεκτικότητας 
μεταξύ των νέων·

Or. en

Τροπολογία 259
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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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· καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να αναγάγουν την αλληλεγγύη 
σε θεμελιώδη αρχή της Ενεργειακής 
Κοινότητας, με την προσδοκία να γίνει 
πλήρως σεβαστή από όλους τους φορείς 
που δραστηριοποιούνται στην αγορά της 
ΕΕ, ιδίως ενόψει του πολιτικά 
υποκινούμενου έργου South Stream που 
προωθείται από τη Ρωσία·

Or. en

Τροπολογία 260
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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· καλεί την Επιτροπή να 
προετοιμάσει μια σαφή στρατηγική 
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επικοινωνίας για τις κοινωνίες των 
χωρών της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, με την οποία θα επεξηγούνται τα 
οφέλη των συμφωνιών σύνδεσης, καθώς 
και των σφαιρικών και σε βάθος 
συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών 
(DCFTA), ως μέσων για τον 
εκσυγχρονισμό των πολιτικών 
συστημάτων και των οικονομιών τους·

Or. en

Τροπολογία 261
Paweł Robert Kowal

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·
υπενθυμίζει ότι η πρόοδος της εταιρικής 
σχέσης θα εξαρτηθεί από την πρόοδο και 
τις ουσιαστικές προσπάθειες που 
καταβάλλονται σε σχέση με τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη 
μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα, τις 
μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και 
την αυξημένη συμμετοχή των πολιτών 
στη λήψη δημόσιων αποφάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 262
Paweł Robert Kowal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. αναγνωρίζει τη σημασία της 
συμμετοχικότητάς για την εξασφάλιση 
της προόδου της εταιρικής σχέσης με τη 
συμμετοχή και των 6 εταίρων και 
υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, την ανάγκη 
περαιτέρω ενίσχυσης της πολυμερούς 
διάστασης, ενώ ενθαρρύνει τη διεξαγωγή 
τακτικών συναντήσεων σε υπουργικό 
επίπεδο σε ολόκληρο το φάσμα των 
πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 263
Werner Schulz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι, όπως 
και στην περίπτωση της Ουκρανίας, έχει 
σημασία το Συμβούλιο να λάβει άμεσα 
μέτρα, όπως είναι η αύξηση της 
διπλωματικής πίεσης και η θέσπιση 
μεμονωμένων στοχοθετημένων μέτρων 
και κυρώσεων σχετικά με τα ταξίδια, η 
δέσμευση κινητών και ακίνητων 
περιουσιακών στοιχείων αξιωματούχων, 
μελών του νομοθετικού σώματος και των 
επιχειρήσεων που τους χρηματοδοτούν, οι 
οποίοι είναι υπεύθυνοι για παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς 
και να εντείνει τις προσπάθειες 
προκειμένου να δοθεί τέλος στη 
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νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και στη φοροδιαφυγή 
που διαπράττουν οι εταιρείες και οι 
επιχειρηματίες της εκάστοτε χώρας μέσω 
συναλλαγών με ευρωπαϊκές τράπεζες·

Or. en

Τροπολογία 264
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει τη σημασία της εξεύρεσης 
ειρηνικών και βάσει διαπραγματεύσεων 
τρόπων επίλυσης των συγκρούσεων στην 
περιοχή, ιδίως στην Ουκρανία, και ζητεί 
τη δέσμευση όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών για τον σκοπό αυτό, δεδομένου ότι 
η περιφερειακή σταθερότητα και 
ασφάλεια είναι απαραίτητες για την 
πλήρη υλοποίηση του πλήρους δυναμικού 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 265
Ivo Vajgl

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 

11. εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι δεν δείχνουν όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ το ίδιο ενδιαφέρον για τις 
χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης∙ 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν 
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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·

αντιλαμβάνονται ορθώς τα ζητήματα που 
διακυβεύονται σε χώρες της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης· εκφράζει τη λύπη του 
για την αδυναμία συνειδητοποίησης της 
μείζονος γεωπολιτικής σημασίας που 
έχουν η αυξημένη συνεργασία και η 
υιοθέτηση κοινών θέσεων∙ 

Or. en

Τροπολογία 266
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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 θέσης σε ορισμένα 
ζητήματα·

Or. en

Τροπολογία 267
Paweł Robert Kowal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει επίσης τη λύπη του για την 
περιορισμένη επιθυμία των χωρών εταίρων 

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

της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης να 
αποστείλουν ένα κοινό μήνυμα και να 
καταβάλουν κοινές προσπάθειες όσον 
αφορά την ΕΕ· ζητεί την ενίσχυση των 
προσπαθειών της δημόσιας διπλωματίας, 
μεταξύ άλλων με τη βελτίωση των 
εργαλείων επικοινωνίας· υπογραμμίζει 
την ανάγκη υλοποίησης μιας στρατηγικής 
προβολής της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 268
Knut Fleckenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να 
ενθαρρύνει περισσότερο ενεργά τις χώρες 
εταίρους όσον αφορά την καταπολέμηση 
των παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες γραμμές 
της ΕΕ για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
υπενθυμίζει ότι, για σοβαρές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, η ίδια η ΕΕ 
μπορεί, σύμφωνα με τις Συνθήκες, να 
εξετάζει το ενδεχόμενο θέσπισης 
περιοριστικών μέτρων ή κυρώσεων στο 
πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, στις οποίες 
περιλαμβάνονται το εμπάργκο όπλων, η 
απαγόρευση των εξαγωγών εξοπλισμού 
για εσωτερική καταστολή, καθώς και 
περιορισμοί στη χορήγηση θεωρήσεων ή 
ταξιδιωτικές απαγορεύσεις για πρόσωπα 
που υπέχουν άμεση ή έμμεση ευθύνη για 
σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
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δικαιωμάτων ή για την καταστολή της 
κοινωνίας των πολιτών και της 
δημοκρατικής αντιπολίτευσης, ή των 
οποίων οι δραστηριότητες υπονομεύουν 
κατ’ άλλον τρόπο σοβαρά τη δημοκρατία 
ή το κράτος δικαίου, καθώς και η 
δέσμευση κεφαλαίων και των 
οικονομικών πόρων τους· τονίζει την 
ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι κυρώσεις 
είναι επιλεκτικές και στοχευμένες, ώστε 
να μην επηρεάζεται η ζωή των απλών 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 269
Nadezhda Neynsky

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 με στόχο την 
οικοδόμηση ενός κοινού χώρου 
δημοκρατίας, ευημερίας, σταθερότητας 
και αυξημένων αλληλεπιδράσεων και 
ανταλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 270
Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για τις 
υφιστάμενες παρατεταμένες συγκρούσεις 
που εντείνουν το μίσος, την εχθρότητα 
και τις εντάσεις μεταξύ των λαών των 
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διαφόρων χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης, και ιδίως για την 
κατάσταση που επικρατεί στη Νότια 
Οσετία και την Αμπχαζία, το Ναγκόρνο-
Καραμπάχ και την Υπερδνειστερία·

Or. en

Τροπολογία 271
Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. τονίζει ότι η Ανατολική Εταιρική 
Σχέση θα μπορέσει να επιτύχει τους 
στόχους της μόνον όταν οι παγωμένες 
συγκρούσεις επιλυθούν βάσει ειρηνικών 
διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, 
την ΕΕ και ιδιαίτερα την ΥΕ/ΑΕ να 
διαδραματίσουν ενεργό και διαρκή ρόλο 
στην αναζήτηση πολιτικών λύσεων για 
τις παγωμένες συγκρούσεις στην 
Ανατολική Γειτονία· υπενθυμίζει ότι η 
κατοχή του εδάφους μίας χώρας από 
οποιοδήποτε τρίτο κράτος συνιστά 
παραβίαση των θεμελιωδών αρχών και 
στόχων της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και τονίζει ότι τόσο το Διεθνές 
Δίκαιο όσο και προηγούμενα ψηφίσματα 
που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να τηρούνται απαρεγκλίτως από 
τις χώρες εταίρους μας της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 272
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
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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 ο σεβασμός του κράτους 
δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της 
συγκρότησης ενός ανεξάρτητου και 
αποτελεσματικού δικαστικού 
συστήματος, και η αποτροπή της 
διαφθοράς τόσο στον ιδιωτικό όσο και 
στον δημόσιο τομέα είναι απαραίτητα για 
την προστασία των δημοκρατικών αξιών·

Or. en

Τροπολογία 273
Paweł Robert Kowal

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·

Or. en
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Τροπολογία 274
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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 
της ΕΕ και της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης· τονίζει την ανάγκη σύναψης και 
προσωρινής εφαρμογής των DCFTA ως 
κύριων μέσων για τον εκσυγχρονισμό των 
οικονομιών των χωρών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης και την ανάκαμψη από 
την οικονομική κρίση·

Or. en

Τροπολογία 275
Paweł Robert Kowal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες με στόχο την ενίσχυση της 
επιχειρηματικής διάστασης της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, μεταξύ 
άλλων μέσω της βελτίωσης του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις 
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χώρες εταίρους προς όφελος των 
τοπικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ και επιχειρήσεων και της 
προώθησης επιχειρηματικών 
συνεργασιών μεταξύ της ΕΕ και της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 276
Paweł Robert Kowal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. ενθαρρύνει την περαιτέρω 
κανονιστική σύγκλιση σε όλους τους 
τομείς των μεταφορών και την υλοποίηση 
των έργων υποδομής μεταφορών σε όλο 
το δίκτυο μεταφορών της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης μέσω των 
υφιστάμενων προγραμμάτων και μέσων 
της ΕΕ, επιδιώκοντας την πιο ενεργή 
συμμετοχή ευρωπαϊκών και διεθνών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 
θέτοντας ως προτεραιότητα έργα που 
βελτιώνουν τις συνδέσεις με το κεντρικό 
δίκτυο ΔΕΔ-Μ·

Or. en

Τροπολογία 277
Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. επισημαίνει τη σημασία της 
επίτευξης δίκαιης και μακροχρόνιας 



PE529.713v01-00 26/28 AM\1018933EL.doc

EL

ειρήνης στις εθνοπολιτικές συγκρούσεις 
στην περιοχή της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης· για τον σκοπό αυτό, καλεί όλα τα 
μέρη να δημιουργήσουν ευνοϊκές 
συνθήκες για την επίτευξη της ειρήνης 
απέχοντας από τη ρητορική μίσους και 
την πολεμοκαπηλεία και εφαρμόζοντας 
μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης για την 
αντιμετώπιση ανθρωπιστικών, 
οικονομικών και άλλων ζητημάτων σε 
όλες τις πλευρές των σημερινών 
διαχωριστικών γραμμών στην περιοχή 
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 278
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, 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 των αυταρχικών και
ολοκληρωτικών καθεστώτων, με στόχο 
την ανάπτυξη μιας κοινής εκτίμησης της 
ευρωπαϊκής ιστορίας·

Or. en
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Τροπολογία 279
Paweł Robert Kowal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. ζητεί τη σταδιακή ανάπτυξη ενός 
κοινού χώρου γνώσης και καινοτομίας, ο 
οποίος θα συγκεντρώσει τις αρκετές 
υφιστάμενες πτυχές της συνεργασίας 
στον τομέα της έρευνας και της 
καινοτομίας· 

Or. en

Τροπολογία 280
Boris Zala, Pino Arlacchi, Kristiina Ojuland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. επαναλαμβάνει ότι η σύγκρουση στο 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ αποτελεί σημαντικό 
εμπόδιο στην περιφερειακή ασφάλεια, 
καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· ζητεί να 
σημειωθεί ταχεία και ουσιαστική 
πρόοδος προς την επίλυσή της, με βάση 
το διεθνές δίκαιο, τα σχετικά ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις 
βασικές αρχές της Ομάδας Μινσκ του 
ΟΑΣΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της 
λήψης αξιόπιστων μέτρων οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης, ιδίως της γενικής 
αποστρατιωτικοποίησης και της 
απόσυρσης των αρμενικών δυνάμεων από 
τα κατεχόμενα εδάφη γύρω από το 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ· καλεί την ΕΕ να 
συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τη 
διαδικασία επίλυσης·



PE529.713v01-00 28/28 AM\1018933EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 281
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. ζητεί να γίνει κατανοητό ότι η 
Ανατολική Εταιρική Σχέση είναι ένα 
φιλόδοξο πρόγραμμα, τα αποτελέσματα 
του οποίου μπορεί να καταστούν εμφανή 
σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα· τονίζει ότι, 
ενόσω η Ανατολική Εταιρική Σχέση 
επικρίνεται σε μεγάλο βαθμό, η επιτυχία 
της πρωτοβουλίας εξαρτάται από τη 
δέσμευση και την πολιτική βούληση τόσο 
της ΕΕ όσο και των ανατολικών 
γειτονικών χωρών της· σημειώνει 
περαιτέρω ότι είναι σημαντικό 
οποιαδήποτε κριτική ασκείται στην 
Ανατολική Εταιρική Σχέση να έχει 
εποικοδομητικό χαρακτήρα και να αφορά 
τη βελτίωσή της και όχι την υπονόμευση 
του κύρους της·

Or. en


