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Τροπολογία 1
Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης 
Ιουλίου 1990, σχετικά με την εμβέλεια της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών που 
θα εσυνάπτετο μεταξύ ΕΟΚ και ΣΣΚ,

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης 
Ιουλίου 1990,

Or. es

Τροπολογία 2
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεσή του της 10ης 
Μαΐου 2010, σχετικά με την Ένωση για 
τη Μεσόγειο,

Or. es

Τροπολογία 3
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-έχοντας υπόψη την έκθεση Rocard του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο
"Μεταρρύθμιση στον Αραβικό κόσμο: 
ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσει 
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η ΕΕ;" (INI/2006/2172)

Or. en

Τροπολογία 4
Dominique Baudis, Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 188 C και το 
άρθρο 188 N, παράγραφος 6, στοιχείο a) 
v) της Συνθήκης της Λισαβόνας, βάσει των 
οποίων το Συμβούλιο πρέπει να ζητήσει 
την έγκριση του Κοινοβουλίου πριν από τη 
σύναψη διεθνών συμφωνιών που 
καλύπτουν τομείς στους οποίους 
εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική 
διαδικασία,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218
της Συνθήκης για την Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει των οποίων 
το Συμβούλιο πρέπει να ζητήσει την 
έγκριση του Κοινοβουλίου πριν από τη 
σύναψη διεθνών συμφωνιών που 
καλύπτουν τομείς στους οποίους 
εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική 
διαδικασία,

Or. fr

Τροπολογία 5
Dominique Baudis, Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την Διακήρυξη της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών του ΟΗΕ για τα δικαιώματα και 
την ευθύνη ατόμων, ομάδων και οργάνων 
της κοινωνίας ως προς την προαγωγή και 
προστασία οικουμενικά αναγνωρισμένων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
θεμελιωδών ελευθεριών του 1998 
(γνωστής ως "Διακήρυξης των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων"),

Or. fr
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Τροπολογία 6
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του 
Κόλπου πρέπει σήμερα να εξετάζεται σε 
συνάρτηση με το νέο αναδυόμενο 
παγκόσμιο οικονομικό πόλο που 
αποτελείται από τα κράτη του ΣΣΚ,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του
Κόλπου πρέπει σήμερα να εξετάζεται σε
συνάρτηση με το νέο αναδυόμενο
παγκόσμιο οικονομικό πόλο που
αποτελείται από τα κράτη του ΣΣΚ,
επισημαίνει ότι η ΕΕ είναι οδεύτερος σε 
σπουδαιότητα εμπορικός εταίρος του 
ΣΣΚ και ότι το ΣΣΚ είναι η πέμπτη σε 
μέγεθος εξαγωγική αγορά για την ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 7
Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεωπολιτικό 
περιβάλλον του Κόλπου συγκεντρώνει τις 
προκλήσεις σε σχέση με την ασφάλεια από 
τις επιπτώσεις σε παγκόσμιο και 
περιφερειακό επίπεδο (σταθεροποίηση του 
Ιράκ, ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, 
ισλαμική τρομοκρατία, πειρατεία, 
Υεμένη) και ότι σήμερα το ΣΣΚ, 
παραμένει ο μοναδικός σταθερός 
περιφερειακός οργανισμός βασιζόμενος 
στην πολυμορφία και τη συνεργασία,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεωπολιτικό 
περιβάλλον του Κόλπου συγκεντρώνει τις 
προκλήσεις σε σχέση με την ασφάλεια από 
τις επιπτώσεις σε παγκόσμιο και 
περιφερειακό επίπεδο και ότι σήμερα το 
ΣΣΚ, παραμένει ο μοναδικός σταθερός 
περιφερειακός οργανισμός βασιζόμενος 
στην πολυμορφία και τη συνεργασία,

Or. es
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Τροπολογία 8
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεωπολιτικό 
περιβάλλον του Κόλπου συγκεντρώνει τις 
προκλήσεις σε σχέση με την ασφάλεια από 
τις επιπτώσεις σε παγκόσμιο και 
περιφερειακό επίπεδο (σταθεροποίηση του 
Ιράκ, ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, 
ισλαμική τρομοκρατία, πειρατεία, Υεμένη) 
και ότι σήμερα το ΣΣΚ, παραμένει ο 
μοναδικός σταθερός περιφερειακός 
οργανισμός βασιζόμενος στην πολυμορφία 
και τη συνεργασία,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεωπολιτικό 
περιβάλλον του Κόλπου συγκεντρώνει τις 
προκλήσεις σε σχέση με την ασφάλεια από 
τις επιπτώσεις σε παγκόσμιο και 
περιφερειακό επίπεδο (σταθεροποίηση του 
Ιράκ, ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, 
τρομοκρατία, πειρατεία, Υεμένη) και ότι 
σήμερα το ΣΣΚ, παραμένει ο μοναδικός 
σταθερός περιφερειακός οργανισμός 
βασιζόμενος στην πολυμορφία και τη 
συνεργασία,

Or. el

Τροπολογία 9
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεωπολιτικό 
περιβάλλον του Κόλπου συγκεντρώνει τις 
προκλήσεις σε σχέση με την ασφάλεια από 
τις επιπτώσεις σε παγκόσμιο και 
περιφερειακό επίπεδο (σταθεροποίηση του 
Ιράκ, ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, 
ισλαμική τρομοκρατία, πειρατεία, Υεμένη) 
και ότι σήμερα το ΣΣΚ, παραμένει ο 
μοναδικός σταθερός περιφερειακός 
οργανισμός βασιζόμενος στην πολυμορφία 
και τη συνεργασία,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεωπολιτικό 
περιβάλλον του Κόλπου συγκεντρώνει τις 
προκλήσεις σε σχέση με την ασφάλεια από 
τις επιπτώσεις σε παγκόσμιο και 
περιφερειακό επίπεδο (σταθεροποίηση του 
Ιράκ, ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, 
προσπάθεια για εξεύρεση ειρηνικής λύσης 
στη Μ. Ανατολή, συνεχιζόμενη απειλή
τρομοκρατίας, πειρατεία, Υεμένη) και ότι 
σήμερα το ΣΣΚ, παραμένει ο μοναδικός 
σταθερός περιφερειακός οργανισμός 
βασιζόμενος στην πολυμορφία και τη 
συνεργασία,

Or. en
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Τροπολογία 10
Dominique Baudis, Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεωπολιτικό 
περιβάλλον του Κόλπου συγκεντρώνει τις 
προκλήσεις σε σχέση με την ασφάλεια από 
τις επιπτώσεις σε παγκόσμιο και 
περιφερειακό επίπεδο (σταθεροποίηση του 
Ιράκ, ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, 
ισλαμική τρομοκρατία, πειρατεία, Υεμένη) 
και ότι σήμερα το ΣΣΚ, παραμένει ο 
μοναδικός σταθερός περιφερειακός 
οργανισμός βασιζόμενος στην πολυμορφία 
και τη συνεργασία,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεωπολιτικό 
περιβάλλον του Κόλπου συγκεντρώνει τις 
προκλήσεις σε σχέση με την ασφάλεια από 
τις επιπτώσεις σε παγκόσμιο και 
περιφερειακό επίπεδο (σταθεροποίηση του 
Ιράκ, ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, 
ισλαμική τρομοκρατία, πειρατεία,
Νταρφούρ, Υεμένη) και ότι σήμερα το 
ΣΣΚ, παραμένει ο μοναδικός σταθερός 
περιφερειακός οργανισμός βασιζόμενος 
στην πολυμορφία και τη συνεργασία,

Or. fr

Τροπολογία 11
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γα (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή 
του κόλπου είναι μια περιοχή νευραλγικής 
σημασίας για την ΕΕ και ότι, σε έναν 
πολυπολικό και αλληλοεξαρτώμενο 
κόσμο, τέτοιου είδους συνεργασίες είναι 
σε θέση να ανταποκριθούν στις πολιτικές 
προκλήσεις και στις προκλήσεις της 
ασφάλειας.

Or. el

Τροπολογία 12
Dominique Baudis, Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ



PE452877v01-00 8/41 AM\840031EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία 
ελευθέρωσης και διαφοροποίησης των 
οικονομικών δομών που ξεκίνησε στις 
χώρες του ΣΣΚ οδηγεί σε νέες δυναμικές 
εσωτερικού (συνταγματικές 
μεταρρυθμίσεις, πολιτική συμμετοχή, 
ενίσχυση των θεσμών) και κοινωνικού
(δημιουργία ενός συνεταιριστικού ιστού, 
ενώσεις εργοδοτών, κατάσταση των 
γυναικών) χαρακτήρα που καλό θα ήταν να 
ενθαρρυνθούν και να υποστηριχθούν,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία 
ελευθέρωσης και διαφοροποίησης των 
οικονομικών δομών που ξεκίνησε σε 
πολλά κράτη μέλη του ΣΣΚ οδηγεί σε νέες 
δυναμικές εσωτερικού (συνταγματικές 
μεταρρυθμίσεις, πολιτική συμμετοχή, 
ενίσχυση των θεσμών) και κοινωνικού
(δημιουργία ενός συνεταιριστικού ιστού, 
ενώσεις εργοδοτών, πρόσβαση των 
γυναικών σε υπεύθυνες θέσεις) χαρακτήρα 
που καλό θα ήταν να ενθαρρυνθούν και να 
υποστηριχθούν,

Or. fr

Τροπολογία 13
Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία 
ελευθέρωσης και διαφοροποίησης των 
οικονομικών δομών που ξεκίνησε στις 
χώρες του ΣΣΚ οδηγεί σε νέες δυναμικές 
εσωτερικού (συνταγματικές 
μεταρρυθμίσεις, πολιτική συμμετοχή, 
ενίσχυση των θεσμών) και κοινωνικού 
(δημιουργία ενός συνεταιριστικού ιστού, 
ενώσεις εργοδοτών, κατάσταση των 
γυναικών) χαρακτήρα που καλό θα ήταν 
να ενθαρρυνθούν και να υποστηριχθούν,

Or. es

Τροπολογία 14

Frieda Brepoels εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το
πολίτευμα και των 6 κρατών μελών είναι
η κληρονομική μοναρχία με περιορισμένη
πολιτική εκπροσώπηση, ιδίως των
γυναικών και με κοινοβούλια που επί το
πλείστον δεν είναι εκλεγμένα,

Or. en

Τροπολογία 15
Dominique Baudis, Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη τις αβέβαιες και 
απαράδεκτες συνθήκες ζωής και 
εργασίας των μεταναστών εργαζομένων 
παρά τον κεντρικό ρόλο που 
διαδραματίζουν σε πολλούς τομείς της 
οικονομικής δραστηριότητας των 
κρατών μελών του ΣΣΚ,

Or. fr

Τροπολογία 16

Frieda Brepoels εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ξένοι, 
ιδίως οι γυναίκες οικιακοί βοηθοί, 
αποτελούν το 40% τουλάχιστο του
συνολικού πληθυσμού στα κράτη του
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ΣΣΚ και το 80% περίπου στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα,

Or. en

Τροπολογία 17
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία των 
επενδύσεων των χωρών του ΣΣΚ στις 
νότιες παρυφές της ΕΕ απαιτεί συνέργειες 
συντονισμού μεταξύ Ευρώπης, Μεσογείου 
και Κόλπου,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία των 
επενδύσεων και των κοινών στόχων των
χωρών του ΣΣΚ στις νότιες παρυφές της 
ΕΕ απαιτεί συνέργειες συντονισμού 
μεταξύ Ευρώπης, Μεσογείου και Κόλπου,

Or. es

Τροπολογία 18
Dominique Baudis, Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία των 
επενδύσεων των χωρών του ΣΣΚ στις 
νότιες παρυφές της ΕΕ απαιτεί συνέργειες 
συντονισμού μεταξύ Ευρώπης, Μεσογείου 
και Κόλπου,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία των 
επενδύσεων των κρατών του ΣΣΚ στις 
νότιες παρυφές της ΕΕ απαιτεί συνέργειες 
συντονισμού μεταξύ Ευρώπης, Μεσογείου 
και Κόλπου,

Or. fr

Τροπολογία 19
Cristian Dan Preda

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

Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη 
επιρροή των χωρών του ΣΣΚ στον 
αραβο-μουσουλμανικό κόσμο και τον 
σημαντικό ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν στον διαπολιτισμικό 
διάλογο,

Or. fr

Τροπολογία 20
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (new) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η α. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
απαραίτητη μία σαφής θέση και μία 
δέσμευση διαρκείας της ΕΕ στην περιοχή 
του Κόλπου η οποίες να εξασφαλίζουν 
στην ΕΕ περισσότερο ευδιάκριτο ρόλο 
και στρατηγική παρουσία στην περιοχή,

Or. es

Τροπολογία 21
Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι η σύναψη της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών 
μεταξύ ΕΕ και ΣΣΚ παραμένει θέμα 
προτεραιότητας και ότι μια ενδεχόμενη 
αποτυχία θα παρέβλαπτε τα συμφέροντα 
αμφοτέρων των μερών· υπογραμμίζει ότι 
η σύναψη της συμφωνίας θα σημάνει την 
αμοιβαία αναγνώριση της αξιοπιστίας 
των δύο συνόλων που επέλεξαν τον 
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πλουραλισμό και την ολοκλήρωση·

Or. es

Τροπολογία 22
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. δεδομένης της περιορισμένης 
παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην περιοχή του Κόλπου, στο πλαίσιο 
των νέων δομών των εξωτερικών 
σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια 
ολοκληρωμένη επικοινωνιακή πολιτική 
θα έπρεπε να συμβάλλει στην ανάπτυξη 
μιας στοχευμένης και αποτελεσματικής 
ενημέρωσης σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στην περιοχή των χωρών του 
Κόλπου·

Or. fr

Τροπολογία 23
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. Εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να αναπτύξει στην περιοχή μία 
στρατηγική προσανατολισμένη στην 
ενίσχυση των σχέσεων με το ΣΣΚ, 
υποστηρίζοντας την διαδικασία της 
περιφερειακής ολοκλήρωσης και 
προωθώντας τις διμερείς σχέσεις με τα 
κράτη του ΣΣΚ·

Or. es
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Τροπολογία 24
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να προτείνει τη
δημιουργία μιας στρατηγικής εταιρικής 
σχέσης με το ΣΣΚ και τα κράτη μέλη του 
στο ύψος του αντιστοίχου ρόλου των δύο 
συνόλων στο διεθνές προσκήνιο· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για το 
σκοπό αυτό η καθιέρωση μιας τακτικής 
διάσκεψης κορυφής σε επίπεδο αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων·

2. τονίζει ότι στόχος είναι η δημιουργία 
μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης με το 
ΣΣΚ και τα κράτη μέλη του στο ύψος του 
αντιστοίχου ρόλου των δύο συνόλων στο 
διεθνές προσκήνιο· υπογραμμίζει τη 
σημασία που έχει για το σκοπό αυτό η 
καθιέρωση μιας τακτικής διάσκεψης 
κορυφής σε επίπεδο αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων·

Or. el

Τροπολογία 25
Dominique Baudis, Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να προτείνει τη 
δημιουργία μιας στρατηγικής εταιρικής 
σχέσης με το ΣΣΚ και τα κράτη μέλη του 
στο ύψος του αντιστοίχου ρόλου των δύο 
συνόλων στο διεθνές προσκήνιο·
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για το 
σκοπό αυτό η καθιέρωση μιας τακτικής
διάσκεψης κορυφής σε επίπεδο αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων·

2. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να προτείνει τη 
δημιουργία μιας στρατηγικής εταιρικής 
σχέσης με το ΣΣΚ και τα κράτη μέλη του 
στο ύψος του αντιστοίχου ρόλου των δύο 
συνόλων στο διεθνές προσκήνιο·
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για το 
σκοπό αυτό η καθιέρωση μιας περιοδικής
διάσκεψης κορυφής σε επίπεδο αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων ανεξαρτήτως 
της πορείας των εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεων·

Or. fr
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Τροπολογία 26
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. τονίζει επίσης τη σημασία της
ισότιμης εταιρικής σχέσης στη
συνεργασία και το διάλογο έχοντας κατά
νου τις διαφορές μεταξύ των δύο
οντοτήτων και τις δυνατότητες
επέκτασης της συνεργασίας και του
διαλόγου σε διάφορους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 27
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί να διατεθούν, στο πλαίσιο της 
υπηρεσίας εξωτερικής δράσης της ΕΕ, 
περισσότεροι πόροι για την περιοχή και να 
ανοίξουν νέα διπλωματικά γραφεία ικανά 
να συμβάλλουν στην καλύτερη προβολή, 
τη διευκόλυνση του πολιτικού διαλόγου 
και την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας των ενεργειών της 
Ένωσης· υπογραμμίζει ότι μια 
διαφοροποιημένη διμερής προσέγγιση 
προς τα κράτη που επιθυμούν να εντείνουν 
τη συνεργασία τους δεν μπορεί παρά να 
συμπληρώσει και να ενισχύσει το 
πολυμερές πλαίσιο·

3. ζητεί να αξιοποιηθούν, στο πλαίσιο της 
υπηρεσίας εξωτερικής δράσης της ΕΕ, οι 
προβλεπόμενοι οικονομικοί πόροι για την 
περιοχή και να ενισχυθούν με 
ανθρώπινους πόρους γραφεία ώστε να 
είναι ικανά, να συμβάλλουν στην 
καλύτερη προβολή, στη διευκόλυνση του 
πολιτικού διαλόγου και στην ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας των ενεργειών της 
Ένωσης· υπογραμμίζει ότι μια 
διαφοροποιημένη διμερής προσέγγιση 
προς τα κράτη που επιθυμούν να εντείνουν 
τη συνεργασία τους δεν μπορεί παρά να 
συμπληρώσει και να ενισχύσει το 
πολυμερές πλαίσιο·

Or. el
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Τροπολογία 28
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί να διατεθούν, στο πλαίσιο της 
υπηρεσίας εξωτερικής δράσης της ΕΕ, 
περισσότεροι πόροι για την περιοχή και να 
ανοίξουν νέα διπλωματικά γραφεία ικανά 
να συμβάλλουν στην καλύτερη προβολή, 
τη διευκόλυνση του πολιτικού διαλόγου 
και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
των ενεργειών της Ένωσης· υπογραμμίζει 
ότι μια διαφοροποιημένη διμερής 
προσέγγιση προς τα κράτη που επιθυμούν 
να εντείνουν τη συνεργασία τους δεν 
μπορεί παρά να συμπληρώσει και να 
ενισχύσει το πολυμερές πλαίσιο·

3. ζητεί να διατεθούν, στο πλαίσιο της 
υπηρεσίας εξωτερικής δράσης (ΥΕΔ) της 
ΕΕ, περισσότεροι πόροι για την περιοχή 
και να ανοίξουν νέα διπλωματικά γραφεία 
ικανά να συμβάλλουν στην καλύτερη 
προβολή, τη διευκόλυνση του πολιτικού 
διαλόγου και την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας των ενεργειών της 
Ένωσης, υπογραμμίζει ότι οι πόροι αυτοί 
θα έπρεπε κυρίως να συνίστανται σε 
ανακατανομή των πόρων που διατίθενται 
σήμερα σε πλαίσιο ΥΕΔ; υπογραμμίζει ότι 
μια διαφοροποιημένη διμερής προσέγγιση 
προς τα κράτη που επιθυμούν να εντείνουν 
τη συνεργασία τους δεν μπορεί παρά να 
συμπληρώσει και να ενισχύσει το 
πολυμερές πλαίσιο και ζητεί ως εκ τούτου 
από την Επιτροπή και την Ύπατη 
Εκπρόσωπο ΚΕΠΠΑ να εξετάσουν τις 
προοπτικές μιας τέτοιας διμερούς 
συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 29
Dominique Baudis, Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί να διατεθούν, στο πλαίσιο της 
υπηρεσίας εξωτερικής δράσης της ΕΕ,
περισσότεροι πόροι για την περιοχή και να 
ανοίξουν νέα διπλωματικά γραφεία ικανά 
να συμβάλλουν στην καλύτερη προβολή, 
τη διευκόλυνση του πολιτικού διαλόγου 
και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 

3. ζητεί να διατεθούν, στο πλαίσιο της 
υπηρεσίας εξωτερικής δράσης της ΕΕ,
περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό για την 
περιοχή και να ανοίξουν νέα διπλωματικά 
γραφεία της ΕΕ σε κάθε κράτος μέλος 
του ΣΣΚ, ικανά να συμβάλλουν έτσι στην 
καλύτερη προβολή, τη διευκόλυνση του 
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των ενεργειών της Ένωσης· υπογραμμίζει 
ότι μια διαφοροποιημένη διμερής 
προσέγγιση προς τα κράτη που επιθυμούν 
να εντείνουν τη συνεργασία τους δεν 
μπορεί παρά να συμπληρώσει και να 
ενισχύσει το πολυμερές πλαίσιο·

πολιτικού διαλόγου και την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας των ενεργειών της 
Ένωσης· ζητεί τα κράτη μέλη της ΕΕ που 
διαθέτουν διπλωματικές αντιπροσωπείες 
επί τόπου να ενεργήσουν για την 
εξυπηρέτηση της πολιτικής της ΕΕ·
υπογραμμίζει ότι μια διαφοροποιημένη 
διμερής προσέγγιση προς τα κράτη του 
ΣΣΚ που επιθυμούν να εντείνουν τη 
συνεργασία τους με την ΕΕ δεν μπορεί 
παρά να συμπληρώσει και να ενισχύσει το 
πολυμερές πλαίσιο·

Or. fr

Τροπολογία 30
Nirj Deva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τις κοινωνικές και πολιτικές 
εξελίξεις που διαπιστώθηκαν κατά τα 
τελευταία αυτά έτη στις περισσότερες 
χώρες του Κόλπου· ενθαρρύνει τις χώρες 
αυτές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους 
και τις καλεί να προωθήσουν περισσότερο 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα 
των φύλων, το δικαίωμα στην εργασία, 
μεταξύ άλλων και για τους μετανάστες, 
καθώς και το δικαίωμα της ελευθερίας 
έκφρασης και γνώμης· καλεί τα κράτη 
του Κόλπου να ακούσουν την κοινωνία 
των πολιτών δημιουργώντας τοπικές 
δομές και ενώσεις·

4. υπενθυμίζει τις κοινωνικές και πολιτικές 
εξελίξεις που διαπιστώθηκαν κατά τα 
τελευταία αυτά έτη στις περισσότερες 
χώρες του Κόλπου· ενθαρρύνει τις χώρες 
αυτές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους 
και τις καλεί να προωθήσουν περισσότερο 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα 
των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 31
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 



AM\840031EL.doc 17/41 PE452877v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τις κοινωνικές και πολιτικές 
εξελίξεις που διαπιστώθηκαν κατά τα 
τελευταία αυτά έτη στις περισσότερες 
χώρες του Κόλπου· ενθαρρύνει τις χώρες 
αυτές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους 
και τις καλεί να προωθήσουν περισσότερο 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα 
των φύλων, το δικαίωμα στην εργασία, 
μεταξύ άλλων και για τους μετανάστες, 
καθώς και το δικαίωμα της ελευθερίας 
έκφρασης και γνώμης· καλεί τα κράτη του 
Κόλπου να ακούσουν την κοινωνία των 
πολιτών δημιουργώντας τοπικές δομές και 
ενώσεις·

4. υπενθυμίζει τις κοινωνικές και πολιτικές 
εξελίξεις που διαπιστώθηκαν κατά τα 
τελευταία αυτά έτη στις περισσότερες 
χώρες του Κόλπου· ενθαρρύνει τις χώρες 
αυτές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους 
και τις καλεί να προωθήσουν περισσότερο 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα 
στην εργασία, μεταξύ άλλων και για τους 
μετανάστες· εμμένει στη σημασία του 
σεβασμού της ελευθερίας του λόγου, της 
σκέψης και της θρησκείας, καθώς και 
στην ανάγκη κατοχύρωσης των 
δικαιωμάτων των μειονοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
θρησκευτικών· υπογραμμίζει ότι τα 
δικαιώματα των γυναικών, η ισότητα των 
φύλων και η καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω γενετήσιου 
προσανατολισμού, χρήζουν ιδιαίτερης 
προσοχής· καλεί τα κράτη του Κόλπου να 
ακούσουν την κοινωνία των πολιτών 
δημιουργώντας τοπικές δομές και ενώσεις·

Or. el

Τροπολογία 32
Dominique Baudis, Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τις κοινωνικές και πολιτικές 
εξελίξεις που διαπιστώθηκαν κατά τα 
τελευταία αυτά έτη στις περισσότερες 
χώρες του Κόλπου· ενθαρρύνει τις χώρες 
αυτές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους 
και τις καλεί να προωθήσουν περισσότερο 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα 
των φύλων, το δικαίωμα στην εργασία, 
μεταξύ άλλων και για τους μετανάστες, 
καθώς και το δικαίωμα της ελευθερίας 
έκφρασης και γνώμης· καλεί τα κράτη του 

4. υπενθυμίζει τις κοινωνικές και πολιτικές 
εξελίξεις που διαπιστώθηκαν κατά τα 
τελευταία αυτά έτη στα περισσότερα 
κράτη μέλη του ΣΣΚ· ενθαρρύνει τις χώρες 
αυτές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους 
και τις καλεί να προωθήσουν περισσότερο 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα 
των φύλων, το δικαίωμα στην εργασία, 
μεταξύ άλλων και για τους μετανάστες, 
καθώς και το δικαίωμα της ελευθερίας 
έκφρασης και γνώμης και θρησκείας· καλεί 
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Κόλπου να ακούσουν την κοινωνία των 
πολιτών δημιουργώντας τοπικές δομές και 
ενώσεις·

τα κράτη μέλη του ΣΣΚ να ακούσουν την 
κοινωνία των πολιτών δημιουργώντας 
τοπικές δομές και ενώσεις· ειδικότερα, 
καλεί τα κράτη μέλη του ΣΣΚ:
- να εγκρίνουν μέτρα που θα διευκολύνουν 
την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και την εκπαίδευση 
επανορθώνοντας κάθε μορφή διακρίσεων 
λόγω φύλου και άλλες εθιμικές ή νομικές 
διατάξεις, περιλαμβανομένων και αυτών 
που άπτονται του προσωπικού 
καθεστώτος,
- να καταργήσουν το σύστημα αναδοχής 
των μεταναστών εργαζομένων και να 
συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις επί 
θεμάτων εργασιακού δικαίου 
προκειμένου να εξασφαλίσουν στους 
εργαζόμενους, εγχώριους και μετανάστες, 
πλήρη νομική και κοινωνική προστασία,
- να καταπολεμήσουν κάθε μορφή 
ατιμωρησίας, να εγγυηθούν την 
ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και να 
ενισχύσουν τον ρόλο των επαγγελματιών 
της δικαιοσύνης,
- να εγκρίνουν αναστολή όλων των 
θανατικών ποινών και των ποινών 
ακρωτηριασμού βάσει του σεβασμού της 
ακεραιότητας του ανθρωπίνου σώματος·

Or. fr

Τροπολογία 33
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τις κοινωνικές και πολιτικές 
εξελίξεις που διαπιστώθηκαν κατά τα 
τελευταία αυτά έτη στις περισσότερες 
χώρες του Κόλπου· ενθαρρύνει τις χώρες 
αυτές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους 
και τις καλεί να προωθήσουν περισσότερο 

4. υπενθυμίζει τις κοινωνικές και πολιτικές 
εξελίξεις που διαπιστώθηκαν κατά τα 
τελευταία αυτά έτη στις περισσότερες 
χώρες του Κόλπου· ενθαρρύνει τις χώρες 
αυτές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους 
και τις καλεί να προωθήσουν περισσότερο 
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τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα 
των φύλων, το δικαίωμα στην εργασία, 
μεταξύ άλλων και για τους μετανάστες, 
καθώς και το δικαίωμα της ελευθερίας 
έκφρασης και γνώμης· καλεί τα κράτη του 
Κόλπου να ακούσουν την κοινωνία των 
πολιτών δημιουργώντας τοπικές δομές και 
ενώσεις·

τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, το 
δικαίωμα στην εργασία, μεταξύ άλλων και 
για τους μετανάστες, καθώς και το 
δικαίωμα της ελευθερίας συνείδησης, της 
ελευθρίας θρησκείας και της ελευθερίας
έκφρασης και γνώμης· καλεί τα κράτη του 
Κόλπου να ακούσουν την κοινωνία των 
πολιτών δημιουργώντας τοπικές δομές και 
ενώσεις·

Or. en

Τροπολογία 34
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τις κοινωνικές και πολιτικές 
εξελίξεις που διαπιστώθηκαν κατά τα 
τελευταία αυτά έτη στις περισσότερες 
χώρες του Κόλπου· ενθαρρύνει τις χώρες 
αυτές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους 
και τις καλεί να προωθήσουν περισσότερο 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα 
των φύλων, το δικαίωμα στην εργασία, 
μεταξύ άλλων και για τους μετανάστες, 
καθώς και το δικαίωμα της ελευθερίας 
έκφρασης και γνώμης· καλεί τα κράτη του 
Κόλπου να ακούσουν την κοινωνία των 
πολιτών δημιουργώντας τοπικές δομές και 
ενώσεις·

4. υπενθυμίζει τις κοινωνικές και πολιτικές 
εξελίξεις που διαπιστώθηκαν κατά τα 
τελευταία αυτά έτη στις περισσότερες 
χώρες του Κόλπου· ενθαρρύνει τις χώρες 
αυτές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους 
και τις καλεί να προωθήσουν περισσότερο 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα 
των φύλων, το δικαίωμα στην εργασία, 
μεταξύ άλλων και για τους μετανάστες, 
καθώς και το δικαίωμα της ελευθερίας 
έκφρασης και γνώμης· καλεί τα κράτη του 
Κόλπου να ακούσουν την κοινωνία των 
πολιτών δημιουργώντας τοπικές δομές και 
ενώσεις· ζητεί, σε σχέση με τους 
διακινούμενους εργαζόμενους, 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 
επεκταθεί η προστασία στους οικιακούς 
βοηθούς και να εξασφαλιστεί η εφαρμογή 
του εργατικού δικαίου για όλους τους 
εργαζόμενους προωθώντας ταυτόχρονα 
την ισότιμη είσοδο των γυναικών στην 
αγορά εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 35
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τις κοινωνικές και πολιτικές 
εξελίξεις που διαπιστώθηκαν κατά τα 
τελευταία αυτά έτη στις περισσότερες 
χώρες του Κόλπου· ενθαρρύνει τις χώρες 
αυτές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους 
και τις καλεί να προωθήσουν περισσότερο 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα 
των φύλων, το δικαίωμα στην εργασία, 
μεταξύ άλλων και για τους μετανάστες, 
καθώς και το δικαίωμα της ελευθερίας 
έκφρασης και γνώμης· καλεί τα κράτη του 
Κόλπου να ακούσουν την κοινωνία των 
πολιτών δημιουργώντας τοπικές δομές και 
ενώσεις·

4. υπενθυμίζει τις κοινωνικές και πολιτικές 
εξελίξεις που διαπιστώθηκαν κατά τα 
τελευταία αυτά έτη στις περισσότερες 
χώρες του Κόλπου· ενθαρρύνει τις χώρες 
αυτές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους 
και τις καλεί να προωθήσουν περισσότερο 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα 
των φύλων, το δικαίωμα στην εργασία, 
μεταξύ άλλων και για τους μετανάστες, 
καθώς και το δικαίωμα της ελευθερίας 
έκφρασης και γνώμη· ενθαρρύνει τη 
συνέχιση του διαλόγου μεταξύ ΕΕ και 
ΣΣΚ επί των θεμάτων αυτών· καλεί τα 
κράτη του Κόλπου να ακούσουν την 
κοινωνία των πολιτών δημιουργώντας 
τοπικές δομές και ενώσεις·

Or. en

Τροπολογία 36
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 a. καλεί τις κυβερνήσεις του ΣΣΚ να
συνεργαστούν και σε ένα τέτοιο πνεύμα
να ανταποκριθούν στις ανησυχίες για τα
νθρώπινα δικαιώματα, ιδίως σε σχέση με
την ισότητα των φύλων, την κατάσταση
της ομάδας απάτριδων "bidun", τους
περιορισμούς στην ελευθερία έκφρασης
και την ελευθερία του συνέρχεσθαι, 
περιλαμβανομένων των συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων και το δικαίωμα σε δίκαιη
και ταχεία δίκη· ζητεί η προτεινόμενη
ανάπτυξη του πολιτικού διαλόγου με το
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ΣΣΚ να συμπεριλάβει το διάλογο για τα
ανθρώπινα δικαιώματα σε τεχνικό και
πολιτικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 37

Frieda Brepoels εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 a. καλεί τις χώρες του ΣΣΚ να άρουν τις
επιφυλάξεις τους σε σχέση με τη
Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε
Μορφής Διακρίσεων σε βάρος των
Γυναικών και να κυρώσουν το
Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση
για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη
Διεθνή Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων
των Μορφών Ρατσιστικών Διακρίσεων· 
τονίζει επίσης τη σημασία που έχει η
κύρωση και η εφαρμογή της Σύμβασης
του ΟΗΕ για τους Διακινούμενους
Εργαζόμενους και των Συμβάσεων 97 και
143 του ΔΟΕ (Διεθνής Οργανισμός
Εργασίας)·

Or. en

Τροπολογία 38
Nirj Deva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 a. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να
αντιμετωπιστούν τα πολιτικά δικαιώματα
των διακινουμένων εργαζομένων, ιδίως
υπό το πρίσμα της έκθεσης του ΔΟΕ του
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2009 με τίτλο "Το κόστος του
εξαναγκασμού" και συγκεκριμένα το
δικαίωμα στο δίκαιο ημερομίσθιο, 
τονίζοντας ότι οι διακινούμενοι
εργαζόμενοι είναι οι πιο κακοπληρωμένοι 
και εξαναγκάζονται συχνά να διαβιούν σε 
στρατόπεδα εργασίας ενώ τα διαβατήριά 
τους κατακρατούνται·

Or. en

Τροπολογία 39
Mario Mauro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση 
να συζητήσει με το Συμβούλιο 
Συνεργασίας του Κόλπου για την 
εξεύρεση λύσεων με σκοπό να εκλείψουν 
τα εμπόδια για την πλήρη και ουσιαστική 
άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος 
της ανεξιθρησκίας, τόσο σε ατομικό όσο 
και σε συλλογικό επίπεδο, δημοσίως αλλά 
και ιδιωτικώς, για τις θρησκευτικές 
μειονότητες στην περιοχή αυτή του 
κόσμου·

Or. it

Τροπολογία 40

Frieda Brepoels εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 β. ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις και τις
υπάρχουσες κοινοβουλευτικές
συνελέυσεις να προβούν αμέσως στα
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δέοντα για την κύρωση χωρίς
καθυστέρηση του Διεθνούς Συμφώνου για 
τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και
του Διεθνούς Συμφώνου για τα 
οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά 
δικαιώματα καθώς επίσης και να
συνεργαστούν με τους θεματικούς
μηχανισμούς της Επιτροπής των
Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα και να προσκαλέσουν
στελέχη της επιτροπής αυτής στις
αντίστοιχες χώρες, ιδιαίτερα το Ειδικό
Εισηγητή για την ανεξαρτησία των
δικαστών και των δικηγόρων·

Or. en

Τροπολογία 41
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 β. επαναλαμβάνει την αντίθεση της ΕΕ
στη χρήση της θανατικής ποινής για
οποιονδήποτε λόγο και την έκκλησή μας
για ένα μορατόριουμ σε σχέση με τη
θανατική ποινή σε παγκόσμιο επίπεδο· 
εκφράζει σχετικά τη λύπη του γιατί όλα
τα κράτη μέλη του ΣΣΚ εξακολουθούν να
διατηρούν τη θανατική ποινή
περιλαμβανομένης σε ορισμένες
περιπτώσεις και της εκτέλεσης
ανηλίκων^ καλεί ιδιαίτερα τα κράτη
εκείνα που χρησιμοποιούν βάρβαρες
μεθόδους όπως η καρατόμηση και η
σταύρωση να καταργήσουν τις πρακτικές
αυτές·

Or. en



PE452877v01-00 24/41 AM\840031EL.doc

EL

Τροπολογία 42
Nirj Deva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 β. ενθαρρύνειτα κράτη του Κόλπου να
υποστηρίξουν περισσότερο την
προώθηση της ελευθερίας έκφρασης και
γνώμης· καλεί τις κυβερνήσεις των
κρατών αυτών να αναπτύξουν
θετικότερες σχέσεις με την κοινωνία των
πολιτών και να στηρίξουν τη δημιουργία
τοπικών δομών και ενώσεων·

Or. en

Τροπολογία 43
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία 
του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού 
διαλόγου  υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ο ΣΣΚ έχουν εκφράσει την 
κοινή τους δέσμευση για την προώθηση 
και προάσπιση των αξιών της ανοχής, 
της μετριοπάθειας και της συνύπαρξης·

Or. fr

Τροπολογία 44

Frieda Brepoels εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 γ. καλεί επειγόντως τις αρχές να λάβουν
μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η
ευρεία προβολή και χρήση όλων των
προδιαγραφών για ανθρώπινα
δικαιώματα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα
καθώς και στο πλαίσιο της κατάρτισης
των αστυνομικών, των δικηγόρων και
των δικαστών·

Or. en

Τροπολογία 45

Frieda Brepoels εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 δ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 δ. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της
να δημιουργήσουν συνέργειες με τις
κυβερνήσεις του ΣΣΚ για τη στήριξη μιας
Σύμβασης ΔΟΕγια τα Δικαιώματα των
Οικιακών Βοηθών·

Or. en

Τροπολογία 46
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. λαμβάνει γνώση του κοινού 
προγράμματος δράσης που ενέκρινε το 
Υπουργικό Συμβούλιο στις 14 Ιουνίου
2010 με στόχο να ενισχυθεί η συνεργασία 
σε διάφορους στρατηγικούς τομείς 
αμοιβαίων συμφερόντων εκφράζει ωστόσο 

5. λαμβάνει γνώση του κοινού 
προγράμματος δράσης που ενέκρινε το 
Υπουργικό Συμβούλιο στις 14 Ιουνίου 
2010 με στόχο να ενισχυθεί η συνεργασία 
σε διάφορους στρατηγικούς τομείς 
αμοιβαίων συμφερόντων, μεταξύ άλλων 
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τη λύπη του για την απουσία ενός 
κεφαλαίου αφιερωμένου στον ανοικτό, 
τακτικό και εποικοδομητικό πολιτικό 
διάλογο·

και με τη δημιουργία ενός δικτύου που θα 
συνδέει ερευνητές, ακαδημαϊκούς και 
επιχειρηματίες· εκφράζει ωστόσο τη λύπη 
του για την απουσία ενός κεφαλαίου 
αφιερωμένου στον ανοικτό, τακτικό και 
εποικοδομητικό πολιτικό διάλογο·

Or. en

Τροπολογία 47
Dominique Baudis, Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. λαμβάνει γνώση του κοινού 
προγράμματος δράσης που ενέκρινε το 
Υπουργικό Συμβούλιο στις 14 Ιουνίου 
2010 με στόχο να ενισχυθεί η συνεργασία 
σε διάφορους στρατηγικούς τομείς 
αμοιβαίων συμφερόντων και εκφράζει 
ωστόσο τη λύπη του για την απουσία ενός 
κεφαλαίου αφιερωμένου στον ανοικτό, 
τακτικό και εποικοδομητικό πολιτικό 
διάλογο·

5. λαμβάνει γνώση του κοινού τριετούς
προγράμματος δράσης που ενέκρινε το 
Υπουργικό Συμβούλιο στις 14 Ιουνίου 
2010 με στόχο να ενισχυθεί η συνεργασία 
σε διάφορους στρατηγικούς τομείς 
αμοιβαίων συμφερόντων και εκφράζει 
ωστόσο τη λύπη του για την απουσία ενός 
κεφαλαίου αφιερωμένου στον ανοικτό, 
τακτικό και εποικοδομητικό πολιτικό 
διάλογο·

Or. fr

Τροπολογία 48
Dominique Baudis, Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. εκτιμά ότι η εφαρμογή αυτού του 
κοινού προγράμματος δράσης θα πρέπει 
να συνοδεύεται από ένα ακριβές και 
λεπτομερές σχέδιο χρηματοδότησης και 
να παρακολουθείται από προσωπικό 
ειδικώς εντεταλμένο για τον σκοπό αυτό, 
τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στα κράτη 
μέλη του ΣΣΚ· υπογραμμίζει την 
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ιδιαίτερη σημασία που έχει η εξασφάλιση 
της προβολής του προγράμματος αυτού 
και η διάδοση μιας ευρείας ενημέρωσης, 
προσπελάσιμης από τις ενδιαφερόμενες 
διοικήσεις και τα θεσμικά όργανα· ζητεί 
να γίνεται αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων μετά παρέλευση τριών 
ετών και, σε περίπτωση ικανοποιητικών 
αποτελεσμάτων, να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο της δημιουργίας μιας 
υπηρεσίας συνεργασίας ΕΕ-ΣΣΚ·

Or. fr

Τροπολογία 49
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. τονίζει ότι η ΕΕ και το ΣΣΚ έχουν
κοινό συμφέρον στην προώθηση και τη
διαφύλαξη της ειρήνης στη Μέση
Ανατολή, τη Β. Αφρική, το Κέρας της
Αφρικής και παγκοσμίως· καλεί 
επειγόντως τους εταίρους να 
ενδυναμώσουν τη συνεργασία με βάση το 
κοινό αυτό συμφέρον·

Or. en

Τροπολογία 50

Frieda Brepoels εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. καλεί την ΕΕ να επικεντρώσει τα
προγράμματα συνεργασίας με τις χώρες
του ΣΣΚ περισσότερο στις οργανώσεις



PE452877v01-00 28/41 AM\840031EL.doc

EL

της κοινωνίας των πολιτών και στη
στήριξη των γυναικών και των νέων·

Or. en

Τροπολογία 51
Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. Εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η περιοχή του Κόλπου έχει 
εμπλακεί σε μία κούρσα εξοπλισμών·και 
καλεί την ΕΕ να καθιερώσει ένα 
στρατηγικό διάλογο με τις χώρες του ΣΣΚ 
επί θεμάτων περιφερειακής ασφαλείας 
κοινού συμφέροντος (πυρηνικό 
πρόγραμμα του Ιράν, σταθεροποίηση του 
Ιράκ, ισλαμική τρομοκρατία, εσωτερικές 
συγκρούσεις στην Υεμένη) και να 
συμβάλει στη δημιουργία μιας δομής 
περιφερειακής ασφαλείας στη Μέση 
Ανατολή από κοινού με τα κράτη του 
Κόλπου·

6. Εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η περιοχή του Κόλπου έχει 
εμπλακεί σε μία κούρσα εξοπλισμών·και 
καλεί την ΕΕ να καθιερώσει ένα 
στρατηγικό διάλογο με τις χώρες του ΣΣΚ 
επί θεμάτων περιφερειακής ασφαλείας 
κοινού συμφέροντος και να συμβάλει στη 
δημιουργία μιας δομής περιφερειακής 
ασφαλείας στη Μέση Ανατολή από κοινού 
με τα κράτη του Κόλπου·

Or. es

Τροπολογία 52
Dominique Baudis, Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η περιοχή του Κόλπου έχει 
εμπλακεί σε μία κούρσα εξοπλισμών·
καλεί την ΕΕ να καθιερώσει ένα 
στρατηγικό διάλογο με τις χώρες του ΣΣΚ 
επί θεμάτων περιφερειακής ασφαλείας 
κοινού συμφέροντος (πυρηνικό πρόγραμμα 
του Ιράν, σταθεροποίηση του Ιράκ,

6. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η περιοχή του Κόλπου έχει 
εμπλακεί σε μία κούρσα εξοπλισμών·
καλεί την ΕΕ να καθιερώσει ένα 
στρατηγικό διάλογο με τις χώρες του ΣΣΚ 
επί θεμάτων περιφερειακής ασφαλείας 
κοινού συμφέροντος (ειρηνευτική 
διαδικασία στην Εγγύς Ανατολή,
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ισλαμική τρομοκρατία, εσωτερικές 
συγκρούσεις στην Υεμένη) και να 
συμβάλει στη δημιουργία μιας δομής 
περιφερειακής ασφαλείας στη Μέση 
Ανατολή από κοινού με τα κράτη του 
Κόλπου·

πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, 
σταθεροποίηση του Ιράκ και της Υεμένης 
και ισλαμική τρομοκρατία) και να 
συμβάλει στη δημιουργία μιας δομής 
περιφερειακής ασφαλείας στη Μέση 
Ανατολή από κοινού με τα κράτη του 
Κόλπου·

Or. fr

Τροπολογία 53
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η περιοχή του Κόλπου έχει 
εμπλακεί σε μία κούρσα εξοπλισμών· 
καλεί την ΕΕ να καθιερώσει ένα 
στρατηγικό διάλογο με τις χώρες του ΣΣΚ 
επί θεμάτων περιφερειακής ασφαλείας 
κοινού συμφέροντος (πυρηνικό πρόγραμμα 
του Ιράν, σταθεροποίηση του Ιράκ, 
ισλαμική τρομοκρατία, εσωτερικές 
συγκρούσεις στην Υεμένη) και να 
συμβάλει στη δημιουργία μιας δομής 
περιφερειακής ασφαλείας στη Μέση 
Ανατολή από κοινού με τα κράτη του 
Κόλπου·

6. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
το γεγονός ότι η περιοχή του Κόλπου έχει 
εμπλακεί σε μία κούρσα εξοπλισμών· 
καλεί την ΕΕ να καθιερώσει άμεσα ένα 
στρατηγικό διάλογο με τις χώρες του ΣΣΚ 
επί θεμάτων περιφερειακής ασφαλείας 
κοινού συμφέροντος (πυρηνικό πρόγραμμα 
του Ιράν, σταθεροποίηση του Ιράκ, 
τρομοκρατία, εσωτερικές συγκρούσεις 
στην Υεμένη) και να συμβάλει στη 
δημιουργία μιας δομής περιφερειακής 
ασφαλείας στη Μέση Ανατολή από κοινού 
με τα κράτη του Κόλπου·

Or. el

Τροπολογία 54
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η περιοχή του Κόλπου έχει 
εμπλακεί σε μία κούρσα εξοπλισμών·

6. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η περιοχή του Κόλπου έχει 
εμπλακεί σε μία κούρσα εξοπλισμών·
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καλεί την ΕΕ να καθιερώσει ένα 
στρατηγικό διάλογο με τις χώρες του ΣΣΚ 
επί θεμάτων περιφερειακής ασφαλείας 
κοινού συμφέροντος (πυρηνικό πρόγραμμα 
του Ιράν, σταθεροποίηση του Ιράκ, 
ισλαμική τρομοκρατία, εσωτερικές 
συγκρούσεις στην Υεμένη) και να 
συμβάλει στη δημιουργία μιας δομής 
περιφερειακής ασφαλείας στη Μέση 
Ανατολή από κοινού με τα κράτη του 
Κόλπου·

καλεί την ΕΕ να καθιερώσει ένα 
στρατηγικό διάλογο με τις χώρες του ΣΣΚ 
επί θεμάτων περιφερειακής ασφαλείας 
κοινού συμφέροντος (πυρηνικό πρόγραμμα 
του Ιράν, σταθεροποίηση του Ιράκ, 
ισλαμική τρομοκρατία, εσωτερικές 
συγκρούσεις στην Υεμένη) και να 
συμβάλει στη δημιουργία μιας δομής 
περιφερειακής ασφαλείας στη Μέση 
Ανατολή από κοινού με τα κράτη του 
Κόλπου· χαιρετίζει τις μεσολαβητικές 
προσπάθειες  των χωρών του ΣΣΚ και 
την ηγετική τους θέση στο πλαίσιο της 
καθοδηγούμενης από τη Σαουδική 
Αραβία Αραβικής Ειρηνευτικής 
Πρωτοβουλίας· αναγνωρίζει τη στήριξη 
που παρέχουν οι χώρες του ΣΣΚ στους 
παλαιστίνιους πρόσφυγες (φιλοξενούν 
σήμερα 241,000 περίπου παλαιστίνιους)
καθώς και τη στήριξή τους στην 
Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των 
Ηνωμένων Εθνών (UNRWA)· ζητεί να 
καταβληθούν νέες κοινές προσπάθειες 
από την ΕΕ και το ΣΣΚ ώστε να 
τερματιστεί κατόπιν διαπραγματεύσεων η 
κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών και 
να παρασχεθεί πλήρης στήριξη στη λύση 
της διένεξης Ισραήλ-Παλαιστινίων με 
βάση τή δημιουργία δύο κρατών·

Or. en

Τροπολογία 55
Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. Εκφράζει εν προκειμένω την λύπη 
του για την μεγαλύτερη εξοπλιστική 
συμφωνία της ιστορίας που υπεγράφη 
μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της 
Σαουδικής Αραβίας τον Οκτώβριο 2010, 
πράγμα το οποίο δεν κάνει τίποτε άλλο 
παρά να επιταχύνει την κούρσα των 
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εξοπλισμών και να δημιουργεί αστάθεια 
στην περιοχή· υπενθυμίζει την ανάγκη να 
καταβληθούν προσπάθειες για την 
αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής·

Or. es

Τροπολογία 56
Dominique Baudis, Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη του 
ΣΣΚ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως 
περιφερειακός παράγων· καλεί τα κράτη 
μέλη του ΣΣΚ να συνεχίσουν τις 
προσπάθειές τους για την σταθερότητα 
του Κέρατος της Αφρικής καθώς και για 
την καταπολέμηση της πειρατείας·

Or. fr

Τροπολογία 57

Frieda Brepoels εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. καλεί στο πλαίσιο αυτό επειγόντως
τα κράτη μέλη της ΕΕ να μην επιτείνουν
τους κινδύνους για την ασφάλεια στην
περιοχή, ιδίως με πωλήσεις όπλων και με
τη συνεργασία στο στρατωτικό τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 58
Dominique Baudis, Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 β. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 
στην Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία 
που προτάθηκε από ένα από τα κράτη 
μέλη του ΣΣΚ και έγινε αποδεκτή από το 
σύνολο των κρατών του Αραβικού 
Συνδέσμου και του Οργανισμού της 
Ισλαμικής Διάσκεψης· καλεί τα κράτη 
μέλη του ΣΣΚ να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες διαμεσολάβησης και 
υποστήριξης της ισραηλο-παλαιστινιακής 
διαδικασίας που αποβλέπουν στην 
εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών·
υπογραμμίζει το κοινό συμφέρον της ΕΕ 
και του ΣΣΚ να εργασθούν από κοινού για 
την αποκατάσταση της περιφερειακής, 
δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Εγγύς 
Ανατολή· προτείνει προς τούτο 
τακτικότερες διαβουλεύσεις μεταξύ της 
Τετραμερούς Διάσκεψης και της 
επιτροπής παρακολούθησης του 
Αραβικού Συνδέσμου 

Or. fr

Τροπολογία 59
Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 β. Καταγγέλλει την ύπαρξη 
στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ σε 
στρατιωτικές βάσεις του Μπαχρέιν, στην 
νήσο Ντιέγκο Γκαρθία, καθώς και στο 
Ομάν και την Σαουδική Αραβία, βάσεις οι 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ 1990 
και 1991 κατά τον Πόλεμο του Κόλπου 
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και οι οποίες εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες·

Or. es

Τροπολογία 60
Dominique Baudis, Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 γ. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι ο πρώτος 
πάροχος βοήθειας προς τον 
παλαιστινιακό λαό· καλεί τα κράτη μέλη 
του ΣΣΚ να συμβάλουν περισσότερο στην 
ενίσχυση των παλαιστινιακών θεσμών και 
την οικονομική ανάπτυξη στο πλαίσιο του 
κυβερνητικού προγράμματος του 
πρωθυπουργού Φαγιάντ που αποσκοπεί 
στην ίδρυση παλαιστινιακού κράτους το 
2011 και να εξετάσουν ενδεχομένως την 
δυνατότητα να καταθέσουν την 
οικονομική συμβολή τους μέσω των 
υφιστάμενων διεθνών μηχανισμών 
παροχής βοήθειας· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη του ΣΣΚ να αυξήσουν τη συμβολή 
τους, ιδίως σε ένα πλαίσιο διεθνούς 
κρίσης που προσβάλλει σκληρότερα τις
δυτικές χώρες, προκειμένου να 
διαφυλάξει τον ζωτικό και 
σταθεροποιητικό του ρόλο στην περιοχή·

Or. fr

Τροπολογία 61
Dominique Baudis, Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 α. χαιρετίζει την απόφαση των 
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Προέδρων των Κοινοβουλίων των 
κρατών μελών του ΣΣΚ, οι οποίοι 
συνήλθαν στο Αμπού Ντάμπι στις 23 
Νοεμβρίου 2010, να αρχίσουν το έργο της 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων 
και των αποφάσεων που λαμβάνονται σε 
εκτελεστικό επίπεδο στο πλαίσιο το ΣΣΚ 
και να καθιερώσουν ετήσια διάσκεψη 
των κοινοβουλευτικών οργάνων των 
κρατών μελών του ΣΣΚ· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την προσεχή 
δημιουργία μιας διακοινοβουλευτικής 
αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· είναι 
πεπεισμένο ότι η εις βάθος συνεργασία σε 
κοινοβουλευτικό επίπεδο θα συμβάλει 
σημαντικά στην οικοδόμηση μιας 
στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ 
των δύο ομάδων κρατών·

Or. fr

Τροπολογία 62

Frieda Brepoels εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. χαιρετίζει τη σημαντική συνεργασία 
στον τομέα της ενέργειας μεταξύ ΕΕ και 
των Μεσογειακών εταίρων της που 
διευρύνεται σήμερα στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας· θεωρεί ότι οι συνέργειες 
στον τομέα αυτόν δραστηριότητας μεταξύ 
των τριών γεωγραφικών ζωνών πρέπει να 
ενθαρρυνθούν λόγω σύγκλισης 
συμφερόντων, τεχνολογικής τεχνογνωσίας, 
χρηματοδοτήσεων και αφθονίας πόρων 
(ήλιος, άνεμος)· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τη δημιουργία του δικτύου 
εμπειρογνωμοσύνης ΕΕ-ΣΣΚ για τις 
καθαρές μορφές ενέργειας που κατέστησαν 
πρωταρχικού ενδιαφέροντος για τις χώρες 

8. χαιρετίζει τη σημαντική συνεργασία 
στον τομέα της ενέργειας μεταξύ ΕΕ και 
των Μεσογειακών εταίρων της στο 
πλαίσιο της οποίας θα έπρεπε να δοθεί 
πρωταρχική σημασία στην ενεργειακή 
διατήρηση και στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· θεωρεί ότι οι συνέργειες στον 
τομέα αυτόν δραστηριότητας μεταξύ των 
τριών γεωγραφικών ζωνών πρέπει να 
ενθαρρυνθούν λόγω σύγκλισης 
συμφερόντων, τεχνολογικής τεχνογνωσίας, 
χρηματοδοτήσεων και αφθονίας πόρων 
(ήλιος, άνεμος)· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τη δημιουργία του δικτύου 
εμπειρογνωμοσύνης ΕΕ-ΣΣΚ για τις 
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του ΣΣΚ· καθαρές μορφές ενέργειας που κατέστησαν 
πρωταρχικού ενδιαφέροντος για τις χώρες 
του ΣΣΚ·

Or. en

Τροπολογία 63
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8 α. δεδομένων των στρατηγικών, 
οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών 
σχέσεων μεταξύ των χωρών του Κόλπου 
και αυτών των Νοτίων ακτών της 
Μεσογείου, αλλά και της αυξανόμενης 
επιρροής των χωρών του Κόλπου στις 
χώρες της Μεσογείου θα μπορούσε να 
εξετασθεί η δυνατότητα μιας ενισχυμένης 
και διαρθρωμένης εταιρικής σχέσης 
μεταξύ του Συμβουλίου συνεργασίας του 
Κόλπου και της Ένωσης για τη Μεσόγειο 
και η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει 
δραστήρια ένα τέτοιο σχέδιο, που θα 
ήταν επωφελές και για τα δύο μέρη·

Or. fr

Τροπολογία 64
Dominique Baudis, Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση του ΣΣΚ
αποτελεί εθνική προτεραιότητα, 
δεδομένων των υψηλών αναγκών για 
ανθρώπινους πόρους (ανεπαρκής αριθμός 
καθηγητών), περιεχομένου της κατάρτισης
(μη ανταποκρινόμενο στην εξέλιξη της 
αγοράς εργασίας) και ποιότητας των 

9. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη του ΣΣΚ
έχουν καταστήσει την εκπαίδευση εθνική 
προτεραιότητα, δεδομένων των υψηλών 
αναγκών για ανθρώπινους πόρους
(ανεπαρκής αριθμός καθηγητών), 
περιεχομένου της κατάρτισης (μη 
ανταποκρινόμενο στην εξέλιξη της αγοράς 
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προγραμμάτων (πεπαλαιωμένη 
μεθοδολογία και διδακτέα ύλη)· ζητεί να 
υποστηριχθούν ενεργά οι προσπάθειες των 
αρχών προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις αυτές και να προταθεί μία 
φιλόδοξη συνεργασία στην ανώτερη, 
δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση·

εργασίας) και ποιότητας των 
προγραμμάτων (πεπαλαιωμένη 
μεθοδολογία και διδακτέα ύλη)· ζητεί να 
υποστηριχθούν ενεργά οι προσπάθειες των 
αρχών προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις αυτές και να προταθεί μία 
φιλόδοξη συνεργασία στην ανώτερη, 
δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση·

Or. fr

Τροπολογία 65
Nirj Deva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση του ΣΣΚ 
αποτελεί εθνική προτεραιότητα, 
δεδομένων των υψηλών αναγκών για 
ανθρώπινους πόρους (ανεπαρκής αριθμός 
καθηγητών), περιεχομένου της κατάρτισης 
(μη ανταποκρινόμενο στην εξέλιξη της 
αγοράς εργασίας) και ποιότητας των 
προγραμμάτων (πεπαλαιωμένη 
μεθοδολογία και διδακτέα ύλη)· ζητεί να 
υποστηριχθούν ενεργά οι προσπάθειες των 
αρχών προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις αυτές και να προταθεί μία 
φιλόδοξη συνεργασία στην ανώτερη, 
δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση·

9. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση του ΣΣΚ 
αποτελεί εθνική προτεραιότητα, 
δεδομένων των υψηλών αναγκών για 
ανθρώπινους πόρους (ανεπαρκής αριθμός 
καθηγητών), περιεχομένου της κατάρτισης 
(μη ανταποκρινόμενο στην εξέλιξη της 
αγοράς εργασίας) και ποιότητας των 
προγραμμάτων (πεπαλαιωμένη 
μεθοδολογία και διδακτέα ύλη) καθώς και 
για τη χρήση νέων τεχνολογιών· ζητεί να 
υποστηριχθούν ενεργά οι προσπάθειες των 
αρχών προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις αυτές και να προταθεί μία 
φιλόδοξη συνεργασία στην ανώτερη, 
δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 66
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση του ΣΣΚ 
αποτελεί εθνική προτεραιότητα, 
δεδομένων των υψηλών αναγκών για 
ανθρώπινους πόρους (ανεπαρκής αριθμός 
καθηγητών), περιεχομένου της κατάρτισης 
(μη ανταποκρινόμενο στην εξέλιξη της 
αγοράς εργασίας) και ποιότητας των 
προγραμμάτων (πεπαλαιωμένη 
μεθοδολογία και διδακτέα ύλη)· ζητεί να 
υποστηριχθούν ενεργά οι προσπάθειες των 
αρχών προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις αυτές και να προταθεί μία 
φιλόδοξη συνεργασία στην ανώτερη, 
δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση·

9. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση του ΣΣΚ 
αποτελεί εθνική προτεραιότητα, 
δεδομένων των υψηλών αναγκών για 
ανθρώπινους πόρους (ανεπαρκής αριθμός 
καθηγητών), περιεχομένου της κατάρτισης 
(μη ανταποκρινόμενο στην εξέλιξη της 
αγοράς εργασίας) και ποιότητας των 
προγραμμάτων (πεπαλαιωμένη 
μεθοδολογία και διδακτέα ύλη)· ζητεί να 
υποστηριχθούν ενεργά οι προσπάθειες των 
αρχών προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις αυτές και να προταθεί μία 
φιλόδοξη συνεργασία στην ανώτερη, 
δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση· τονίζει ότι η συνεργασία 
αυτή θα έπρεπε να περιλαμβάνει 
περαιτέρω στήριξη στα προγράμματα 
ανταλλαγών για σπουδαστές, 
ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες·

Or. en

Τροπολογία 67
Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση του ΣΣΚ 
αποτελεί εθνική προτεραιότητα, 
δεδομένων των υψηλών αναγκών για 
ανθρώπινους πόρους (ανεπαρκής αριθμός 
καθηγητών), περιεχομένου της κατάρτισης
(μη ανταποκρινόμενο στην εξέλιξη της 
αγοράς εργασίας) και ποιότητας των 
προγραμμάτων (πεπαλαιωμένη 
μεθοδολογία και διδακτέα ύλη), και ζητεί 
να υποστηριχθούν ενεργά οι προσπάθειες 
των αρχών προκειμένου να ανταποκριθούν 
στις προκλήσεις αυτές και να προταθεί μία 
φιλόδοξη συνεργασία στην ανώτερη, 
δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια 

9. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση του ΣΣΚ 
αποτελεί εθνική προτεραιότητα, 
δεδομένων των υψηλών αναγκών για 
ανθρώπινους πόρους (ανεπαρκής αριθμός 
καθηγητών), περιεχομένου της κατάρτισης
(μη ανταποκρινόμενο στην εξέλιξη της 
αγοράς εργασίας) και ποιότητας των 
προγραμμάτων (πεπαλαιωμένη 
μεθοδολογία και διδακτέα ύλη), και ζητεί 
να υποστηριχθούν ενεργά οι προσπάθειες 
των αρχών προκειμένου να ανταποκριθούν 
στις προκλήσεις αυτές και να προταθεί μία 
φιλόδοξη συνεργασία στην ανώτερη, 
δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια 
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εκπαίδευση· εκπαίδευση·ώστε η εκπαίδευση να είναι 
κοινό δικαίωμα και να αποφεύγονται οι 
διακρίσεις με βάση το φύλο 

Or. es

Τροπολογία 68
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση του ΣΣΚ 
αποτελεί εθνική προτεραιότητα, 
δεδομένων των υψηλών αναγκών για 
ανθρώπινους πόρους (ανεπαρκής αριθμός 
καθηγητών), περιεχομένου της κατάρτισης 
(μη ανταποκρινόμενο στην εξέλιξη της 
αγοράς εργασίας) και ποιότητας των 
προγραμμάτων (πεπαλαιωμένη 
μεθοδολογία και διδακτέα ύλη)· ζητεί να 
υποστηριχθούν ενεργά οι προσπάθειες των 
αρχών προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις αυτές και να προταθεί μία 
φιλόδοξη συνεργασία στην ανώτερη, 
δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση·

9. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση του ΣΣΚ 
αποτελεί εθνική προτεραιότητα, 
δεδομένων των υψηλών αναγκών για 
ανθρώπινους πόρους (ανεπαρκής αριθμός 
καθηγητών), περιεχομένου της κατάρτισης 
(μη ανταποκρινόμενο στην εξέλιξη της 
αγοράς εργασίας) και ποιότητας των 
προγραμμάτων (πεπαλαιωμένη 
μεθοδολογία και διδακτέα ύλη)· ζητεί να 
υποστηριχθούν ενεργά οι προσπάθειες των 
αρχών προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
προκλήσεις αυτές και να προταθεί μία 
φιλόδοξη συνεργασία στην ανώτερη, 
δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση εις τρόπον ώστε να 
προωθηθεί η μεγαλύτερη πρόσβαση στην 
εκπαίδευση τόσο για τους άνδρες όσο και 
για τις γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 69
Hans-Gert Pöttering

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 a. χαιρετίζει το πρόγραμμα Al-Jisr
σχετικά με τη Δημόσια Διπλωματία και
τις δραστηριότητες προβολής ΕΕ-ΣΣΚ
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που υποστηρίζεται από την Επιτροπή και
που απεδείχθη άκρως επωφελές· 
ενθαρρύνει σχετικά τις υπηρεσίες της
Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου να
προβλέψουν την επέκταση των
δραστηριοτήτων της δημόσιας
διπλωματίας σε μια περιοχή όπου η ΕΕ
εξακολουθεί να μην είναι επαρκώς
κατανοητή, οι δε μηχανισμοί για
ξεπεραστεί η ανεπάρκεια αυτή είναι
περιορισμένοι· τονίζει τη σημασία που 
έχει η ανάπτυξη μιας καλύτερης 
επικοινωνιακής στρατηγικής, 
περιλαμβανομένης της ανάγκης να 
εξηγούνται οι πολιτικές και οι θέσεις της 
ΕΕ στα αραβικά εις τρόπον ώστε να 
έχουν ευρύτερη απήχηση στην περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 70
Dominique Baudis, Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. εκφράζει την λύπη του διότι το 
πρόγραμμα Erasmus Mundus παραμένει 
σχεδόν άγνωστο σε ολόκληρη την περιοχή 
λόγω της έλλειψης ενημέρωσης·
χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που 
ανελήφθησαν από γαλλικά, βρετανικά και 
γερμανικά πανεπιστήμια να καθιερώσουν 
πανεπιστημιακή συνεργασία και 
προγράμματα ανταλλαγών· υπενθυμίζει 
εντούτοις ότι στο θέμα αυτό προηγούνται 
της Ευρώπης οι Ηνωμένες Πολιτείες και 
η Ασία· ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να προβλέψει επί τόπου 
ημερίδες ενημέρωσης και προώθησης 
της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και 
έρευνας· υπογραμμίζει ότι αυτά τα 
προγράμματα ανταλλαγών πρέπει να 
έχουν στόχο τους φοιτητές, το διδακτικό 
προσωπικό, τους ερευνητές καθώς και το 
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διοικητικό προσωπικό, μεριμνώντας για 
την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο 
φύλων· εκτιμά ότι πρέπει να 
δημιουργηθούν και προγράμματα 
ανταλλαγών για μικρότερες ηλικίες με 
στόχο τους μαθητές κολλεγίων και 
λυκείων·

Or. fr

Τροπολογία 71
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. υπογραμμίζει ότι η έλλειψη 
προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ της 
ΕΕ και του ΣΣΚ στον τομέα των μέσων 
ενημέρωσης έχει ως αποτέλεσμα την 
ελλιπή ενημέρωση· ζητεί από την 
Επιτροπή να προτείνει μέτρα τα οποία να 
επιτρέψουν στις χώρες του ΣΣΚ μια 
στενότερη συνεργασία επί του θέματος με 
σκοπό την προβολή της Ένωσης στην
περιοχή και την προώθηση της αμοιβαίας 
κατανόησης·

Or. fr

Τροπολογία 72
Dominique Baudis, Mário David

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 β. εκτιμά ότι έχει πρωταρχική σημασία 
η κάλυψη των κενών στην Ευρώπη στο 
επίπεδο της έρευνας και των μελετών 
σχετικά με τα κράτη του Κόλπου·
ενθαρρύνει την δημιουργία στα 
πανεπιστήμια προγραμμάτων σύγχρονων 
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σπουδών με αντικείμενο το τμήμα αυτό 
του αραβικού κόσμου· προγράμματα 
σπουδών για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει επίσης να προταθούν στα 
πανεπιστήμια  της περιοχής·

Or. fr


