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Τροπολογία 1

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης 
Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την ενίσχυση 
του ΟΑΣΕ: ο ρόλος της ΕΕ ,

Or. en

Τροπολογία 2

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία 
προέβη η Ύπατη Εκπρόσωπος στην 
ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στις 8 Ιουλίου 2010 σχετικά με τη βασική 
οργάνωση της κεντρικής διοίκησης της 
ΕΥΕΔ1,
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2010)0280, παράρτημα.

Or. en

Τροπολογία 3
María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το κοινό ψήφισμα ΕΕ-
Σερβίας σχετικά με τη συμβουλευτική 
γνωμοδότηση του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου σχετικά με την μονομερή 
κήρυξη ανεξαρτησίας του 
Κοσσυφοπεδίου, που εγκρίθηκε δια βοής 
από την Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών στις 9 
Σεπτεμβρίου·2010,

Or. es

Τροπολογία 4
María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την Απόφαση 
2011/69/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 
31ης Ιανουαρίου 2011, που τροποποιεί 
την Απόφαση 2010/639/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση 
περιοριστικών μέτρων εις βάρος 
ορισμένων αξιωματούχων της 
Λευκορωσίας,

Or. es

Τροπολογία 5

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει 
να εξελίξει περαιτέρω τους στόχους της 
εξωτερικής πολιτικής της και να προαγάγει 
τις αξίες και τα συμφέροντά της 
παγκοσμίως με συνολικό στόχο να 
συμβάλει στην ειρήνη, την ασφάλεια, την 
αλληλεγγύη, την προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, την 
πολυμέρεια και τον αμοιβαίο σεβασμό 
μεταξύ των εθνών, το ελεύθερο και δίκαιο 
εμπόριο και την εξάλειψη της φτώχειας,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει 
να εξελίξει περαιτέρω τους στόχους της 
εξωτερικής πολιτικής της και να προαγάγει 
τις αξίες και τα συμφέροντά της 
παγκοσμίως με συνολικό στόχο να 
συμβάλει στην ειρήνη, την ασφάλεια, την 
αλληλεγγύη, την ισότητα των φύλων, την
προστασία των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, το σεβασμό του διεθνούς 
δικαίου την στήριξη των διεθνών θεσμών, 
την πολυμέρεια και τον αμοιβαίο σεβασμό 
μεταξύ των εθνών, την αειφόρο ανάπτυξη,
το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και την 
εξάλειψη της φτώχειας,

Or. en

Τροπολογία 6
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει 
να εξελίξει περαιτέρω τους στόχους της 
εξωτερικής πολιτικής της και να προαγάγει 
τις αξίες και τα συμφέροντά της 
παγκοσμίως με συνολικό στόχο να 
συμβάλει στην ειρήνη, την ασφάλεια, την 
αλληλεγγύη, την προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, την 
πολυμέρεια και τον αμοιβαίο σεβασμό 
μεταξύ των εθνών, το ελεύθερο και δίκαιο 
εμπόριο και την εξάλειψη της φτώχειας,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει 
να εξελίξει περαιτέρω τους στόχους της 
εξωτερικής πολιτικής της και να προαγάγει 
τις αξίες και τα συμφέροντά της 
παγκοσμίως με συνολικό στόχο να 
συμβάλει στην ειρήνη, την πρόληψη των 
συρράξεων, την ανθρώπινη ασφάλεια, την 
αλληλεγγύη, την προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, την
προαγωγή της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου, την πολυμέρεια και τον 
αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των εθνών, το
ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, την αειφόρο 
ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας,

Or. en
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Τροπολογία 7
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει 
να εξελίξει περαιτέρω τους στόχους της 
εξωτερικής πολιτικής της και να προαγάγει 
τις αξίες και τα συμφέροντά της 
παγκοσμίως με συνολικό στόχο να 
συμβάλει στην ειρήνη, την ασφάλεια, την 
αλληλεγγύη, την προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, την 
πολυμέρεια και τον αμοιβαίο σεβασμό 
μεταξύ των εθνών, το ελεύθερο και δίκαιο 
εμπόριο και την εξάλειψη της φτώχειας,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει 
να εξελίξει περαιτέρω τους στόχους της 
εξωτερικής πολιτικής της και να προαγάγει 
τις αξίες και τα συμφέροντά της 
παγκοσμίως με συνολικό στόχο να 
συμβάλει στην ειρήνη, τη δημοκρατία, το 
κράτος δικαίου, την ασφάλεια, την 
αλληλεγγύη, την προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, ακόμα και
την πολυμέρεια και τον αμοιβαίο σεβασμό 
μεταξύ των εθνών, το ελεύθερο και δίκαιο 
εμπόριο και την εξάλειψη της φτώχειας,

Or. en

Τροπολογία 8
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει 
να εξελίξει περαιτέρω τους στόχους της 
εξωτερικής πολιτικής της και να προαγάγει 
τις αξίες και τα συμφέροντά της 
παγκοσμίως με συνολικό στόχο να 
συμβάλει στην ειρήνη, την ασφάλεια, την 
αλληλεγγύη, την προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, την 
πολυμέρεια και τον αμοιβαίο σεβασμό 
μεταξύ των εθνών, το ελεύθερο και δίκαιο 
εμπόριο και την εξάλειψη της φτώχειας,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει 
να εξελίξει περαιτέρω τους στόχους της 
εξωτερικής πολιτικής της και να προαγάγει 
τις αξίες και τα συμφέροντά της 
παγκοσμίως με συνολικό στόχο να 
συμβάλει στην ειρήνη, την ασφάλεια, την 
αλληλεγγύη, την προαγωγή της 
δημοκρατίας, την προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, την 
πολυμέρεια και τον αμοιβαίο σεβασμό 
μεταξύ των εθνών, το ελεύθερο και δίκαιο 
εμπόριο και την εξάλειψη της φτώχειας,

Or. en
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Τροπολογία 9
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει 
να εξελίξει περαιτέρω τους στόχους της 
εξωτερικής πολιτικής της και να προαγάγει 
τις αξίες και τα συμφέροντά της 
παγκοσμίως με συνολικό στόχο να 
συμβάλει στην ειρήνη, την ασφάλεια, την 
αλληλεγγύη, την προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου, την 
πολυμέρεια και τον αμοιβαίο σεβασμό 
μεταξύ των εθνών, το ελεύθερο και δίκαιο 
εμπόριο και την εξάλειψη της φτώχειας,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει 
να εξελίξει περαιτέρω τους στόχους της 
εξωτερικής πολιτικής της και να προαγάγει 
τις αξίες και τα συμφέροντά της 
παγκοσμίως με συνολικό στόχο να 
συμβάλει στην ειρήνη, τη δημοκρατία,
την ασφάλεια, την αλληλεγγύη, την 
προστασία των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την πολυμέρεια και τον 
αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των εθνών, το 
ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και την 
εξάλειψη της φτώχειας,

Or. en

Τροπολογία 10
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη 
της Λισαβόνας προσέδωσε νέα διάσταση 
στην ευρωπαϊκή εξωτερική δράση και θα 
είναι καίρια για την αύξηση της συνοχής, 
της συνέπειας και της 
αποτελεσματικότητας της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ,

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 11

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προσέδωσε νέα διάσταση στην
ευρωπαϊκή εξωτερική δράση και θα είναι 
καίρια για την αύξηση της συνοχής, της 
συνέπειας και της αποτελεσματικότητας 
της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας δίνει νέα ώθηση στην 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ, συγκεκριμένα 
παρέχοντας στην Ένωση τη δυνατότητα 
να αναλάβει έναν διεθνή ρόλο που θα 
συνάδει με την εξέχουσα οικονομική της 
θέση και τις φιλοδοξίες της και να 
οργανωθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
καταστεί αποτελεσματικός παράγοντας 
σε παγκόσμιο επίπεδο, να είναι σε θέση 
να μοιραστεί την ευθύνη για την 
παγκόσμια διακυβέρνηση και ασφάλεια 
και να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον 
προσδιορισμό κοινών λύσεων σε κοινές 
προκλήσεις,

Or. en

Τροπολογία 12
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προσέδωσε νέα διάσταση στην 
ευρωπαϊκή εξωτερική δράση και θα είναι 
καίρια για την αύξηση της συνοχής, της 
συνέπειας και της αποτελεσματικότητας 
της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι εφαρμογή της
Συνθήκης της Λισαβόνας προσδίδει μια
νέα διάσταση στην ευρωπαϊκή εξωτερική 
δράση και θα είναι καίρια για την αύξηση 
της συνοχής, της συνέπειας και της 
αποτελεσματικότητας της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ,

Or. en
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Τροπολογία 13
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προσέδωσε νέα διάσταση στην 
ευρωπαϊκή εξωτερική δράση και θα είναι 
καίρια για την αύξηση της συνοχής, της 
συνέπειας και της αποτελεσματικότητας 
της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προσέδωσε νέα διάσταση στην 
ευρωπαϊκή εξωτερική δράση και θα είναι 
καίρια για την αύξηση της συνοχής, της 
συνέπειας και της αποτελεσματικότητας 
της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και 
γενικότερα των εξωτερικών δράσεων,

Or. en

Τροπολογία 14
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας δίνει νέα ώθηση στην 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ, συγκεκριμένα 
παρέχοντας στην Ένωση τη δυνατότητα να 
αναλάβει έναν διεθνή ρόλο που θα 
συνάδει με την εξέχουσα οικονομική της 
θέση και τις φιλοδοξίες της και να
οργανωθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
καταστεί αποτελεσματικός παράγοντας 
σε παγκόσμιο επίπεδο, να είναι σε θέση να
μοιραστεί την ευθύνη για την παγκόσμια 
ασφάλεια και να αναλάβει ηγετικό ρόλο 
στον προσδιορισμό κοινών λύσεων σε 
κοινές προκλήσεις,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας δίνει νέα ώθηση στην 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ, συγκεκριμένα 
παρέχοντας στην Ένωση τη δυνατότητα να 
αναλάβει έναν διεθνή ρόλο και να είναι σε 
θέση να μοιραστεί την ευθύνη για την 
παγκόσμια ασφάλεια και να αναλάβει 
ηγετικό ρόλο στον προσδιορισμό κοινών 
λύσεων σε κοινές προκλήσεις,

Or. en
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Τροπολογία 15
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας δίνει νέα ώθηση στην 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ, συγκεκριμένα 
παρέχοντας στην Ένωση τη δυνατότητα να 
αναλάβει έναν διεθνή ρόλο που θα συνάδει 
με την εξέχουσα οικονομική της θέση και 
τις φιλοδοξίες της και να οργανωθεί κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να καταστεί 
αποτελεσματικός παράγοντας σε 
παγκόσμιο επίπεδο, να είναι σε θέση να 
μοιραστεί την ευθύνη για την παγκόσμια 
ασφάλεια και να αναλάβει ηγετικό ρόλο 
στον προσδιορισμό κοινών λύσεων σε 
κοινές προκλήσεις,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας, η οποία είναι παράξενο το ότι 
δεν πρόβλεψε την οικονομική κρίση, 
ενθαρρύνει ελάχιστα τα κράτη μέλη για 
να ξεπεράσουν την κρίση αυτή,

Or. en

Τροπολογία 16
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας δίνει νέα ώθηση στην 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ, συγκεκριμένα 
παρέχοντας στην Ένωση τη δυνατότητα
να αναλάβει έναν διεθνή ρόλο που θα 
συνάδει με την εξέχουσα οικονομική της 
θέση και τις φιλοδοξίες της και να 
οργανωθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
καταστεί αποτελεσματικός παράγοντας σε 
παγκόσμιο επίπεδο, να είναι σε θέση να 
μοιραστεί την ευθύνη για την παγκόσμια 
ασφάλεια και να αναλάβει ηγετικό ρόλο 
στον προσδιορισμό κοινών λύσεων σε 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας δίνει νέα ώθηση στην 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ, συγκεκριμένα 
παρέχοντας θεσμικά και επιχειρησιακά 
εργαλεία με τα οποία η Ένωση θα 
μπορούσε να αναλάβει έναν διεθνή ρόλο 
που θα συνάδει με την εξέχουσα 
οικονομική της θέση και τις φιλοδοξίες της 
και να οργανωθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε 
να καταστεί αποτελεσματικός παράγοντας 
σε παγκόσμιο επίπεδο, να είναι σε θέση να 
μοιραστεί την ευθύνη για την παγκόσμια 
ασφάλεια και να αναλάβει ηγετικό ρόλο 
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κοινές προκλήσεις, στον προσδιορισμό κοινών λύσεων σε 
κοινές προκλήσεις,

Or. en

Τροπολογία 17
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας δίνει νέα ώθηση στην
εξωτερική πολιτική της ΕΕ, 
συγκεκριμένα παρέχοντας στην Ένωση τη
δυνατότητα να αναλάβει έναν διεθνή ρόλο 
που θα συνάδει με την εξέχουσα 
οικονομική της θέση και τις φιλοδοξίες της 
και να οργανωθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε 
να καταστεί αποτελεσματικός παράγοντας 
σε παγκόσμιο επίπεδο, να είναι σε θέση να 
μοιραστεί την ευθύνη για την παγκόσμια 
ασφάλεια και να αναλάβει ηγετικό ρόλο 
στον προσδιορισμό κοινών λύσεων σε 
κοινές προκλήσεις,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας παρέχει στην Ένωση τη 
δυνατότητα να αναλάβει έναν διεθνή ρόλο 
που θα συνάδει με την εξέχουσα 
οικονομική της θέση και τις φιλοδοξίες της 
και να οργανωθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε 
να καταστεί αποτελεσματικός παράγοντας 
σε παγκόσμιο επίπεδο, να είναι σε θέση να 
μοιραστεί την ευθύνη για την παγκόσμια 
ασφάλεια και να αναλάβει ηγετικό ρόλο 
στον προσδιορισμό κοινών λύσεων σε 
κοινές προκλήσεις,

Or. en

Τροπολογία 18
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ώθηση 
της ευρωπαϊκής εξωτερικής δράσης 
προϋποθέτει επίσης να δρα η ΕΕ πιο 
στρατηγικά ούτως ώστε να ασκήσει την 
επιρροή της διεθνώς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ικανότητα που διαθέτει η ΕΕ 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 
που διαθέτει η ΕΕ να επηρεάζει τη διεθνή 
τάξη πραγμάτων δεν είναι συνάρτηση μόνο 
της συνοχής και συνάφειας μεταξύ των 
πολιτικών της, των φορέων και των 
θεσμικών της οργάνων, αλλά και των 
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να επηρεάζει τη διεθνή τάξη πραγμάτων 
δεν είναι συνάρτηση μόνο της συνοχής 
μεταξύ των πολιτικών της, των φορέων και 
των θεσμικών της οργάνων, αλλά και μιας 
πραγματικής στρατηγικής αντίληψης της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία 
οφείλει να συνενώσει τα κράτη μέλη σε 
ένα σύνολο προτεραιοτήτων και στόχων, 
προκειμένου να εκφράζονται με μια 
ισχυρή και ενιαία φωνή στη διεθνή 
σκηνή,

εταιρικών σχέσεων με τους υφιστάμενους 
συμμάχους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες 
και οι ανερχόμενοι παράγοντες όπως η 
Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα των 
οποίων η σπουδαιότητα συνεχώς 
αυξάνεται στο διεθνές προσκήνιο·

Or. en

Τροπολογία 19
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ώθηση 
της ευρωπαϊκής εξωτερικής δράσης 
προϋποθέτει επίσης να δρα η ΕΕ πιο 
στρατηγικά ούτως ώστε να ασκήσει την 
επιρροή της διεθνώς· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ικανότητα που διαθέτει η ΕΕ να 
επηρεάζει τη διεθνή τάξη πραγμάτων δεν 
είναι συνάρτηση μόνο της συνοχής μεταξύ 
των πολιτικών της, των φορέων και των 
θεσμικών της οργάνων, αλλά και μιας
πραγματικής στρατηγικής αντίληψης της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία 
οφείλει να συνενώσει τα κράτη μέλη σε 
ένα σύνολο προτεραιοτήτων και στόχων, 
προκειμένου να εκφράζονται με μια ισχυρή 
και ενιαία φωνή στη διεθνή σκηνή,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ώθηση 
της ευρωπαϊκής εξωτερικής δράσης 
προϋποθέτει επίσης να διαδραματίζει η 
ΕΕ πολιτικό ηγετικό ρόλο στο διεθνές 
προσκήνιο και να δρα πιο στρατηγικά·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα που 
διαθέτει η ΕΕ να επηρεάζει τη διεθνή τάξη 
πραγμάτων δεν είναι συνάρτηση μόνο της 
συνοχής μεταξύ των πολιτικών της, των 
φορέων και των θεσμικών της οργάνων, 
αλλά και μιας στρατηγικής που βασίζεται 
στις αξίες, τις αρχές και τους σκοπούς 
που δηλώνονται στις συνθήκες καθώς και 
σε σειρά καθορισμένων προτεραιοτήτων 
και στόχων τους οποίους πρέπει να έχουν 
όλα τα θεσμικά όργανα τις ΕΕ και τα 
κράτη μέλη, προκειμένου να εκφράζονται 
με μια ισχυρή και ενιαία φωνή στη διεθνή 
σκηνή, και συγκεκριμένα και εκείνους 
τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους 
συμμετέχουν μερικά  ή όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ,

Or. en
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Τροπολογία 20

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ώθηση 
της ευρωπαϊκής εξωτερικής δράσης 
προϋποθέτει επίσης να δρα η ΕΕ πιο 
στρατηγικά ούτως ώστε να ασκήσει την 
επιρροή της διεθνώς· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ικανότητα που διαθέτει η ΕΕ να 
επηρεάζει τη διεθνή τάξη πραγμάτων δεν 
είναι συνάρτηση μόνο της συνοχής μεταξύ 
των πολιτικών της, των φορέων και των 
θεσμικών της οργάνων, αλλά και μιας 
πραγματικής στρατηγικής αντίληψης της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία 
οφείλει να συνενώσει τα κράτη μέλη σε 
ένα σύνολο προτεραιοτήτων και στόχων, 
προκειμένου να εκφράζονται με μια ισχυρή 
και ενιαία φωνή στη διεθνή σκηνή,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ώθηση 
της ευρωπαϊκής εξωτερικής δράσης 
προϋποθέτει επίσης να δρα η ΕΕ πιο 
στρατηγικά ούτως ώστε να ασκήσει την 
επιρροή της διεθνώς· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ικανότητα που διαθέτει η ΕΕ να 
επηρεάζει τη διεθνή τάξη πραγμάτων δεν 
είναι συνάρτηση μόνο της συνοχής μεταξύ 
των πολιτικών της, των φορέων και των 
θεσμικών της οργάνων, αλλά και μιας 
πραγματικής στρατηγικής αντίληψης της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία 
οφείλει να συνενώσει τα κράτη μέλη σε 
ένα σύνολο προτεραιοτήτων και στόχων, 
προκειμένου να εκφράζονται με μια ισχυρή 
και ενιαία φωνή στη διεθνή σκηνή,
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική 
πολιτική της ΕΕ πρέπει αποκτήσει τα 
αναγκαία μέσα και εργαλεία με τα οποία 
θα μπορεί η ΕΕ να δρα με 
αποτελεσματικότητα και συνέπεια στο 
διεθνές προσκήνιο.

Or. en

Τροπολογία 21
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι συντελείται μια E. λαμβάνοντας υπόψη ότι συντελείται μια 
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ουσιαστική μεταβολή της διεθνούς τάξης 
πραγμάτων, η οποία αποτελεί πρόκληση 
για την ΕΕ να εμπλακεί πιο ενεργά με τις 
υφιστάμενες και αναδυόμενες παγκόσμιες 
δυνάμεις, καθώς και με εταίρους σε 
διμερές και πολυμερές επίπεδο, 
προκειμένου να προαγάγει
αποτελεσματικές λύσεις σε προβλήματα
που είναι κοινά μεταξύ των ευρωπαίων 
πολιτών και του ευρύτερου κόσμου,

ουσιαστική μεταβολή της σημερινής
διεθνούς τάξης πραγμάτων, η οποία
δημιουργεί νέες δομές εξουσίας που 
αποτελούν πρόκληση για την ΕΕ να
συνεργαστεί πιο ενεργά με τις υφιστάμενες 
και αναδυόμενες παγκόσμιες δυνάμεις, με 
μη κρατικούς φορείς καθώς και με 
εταίρους σε διμερές και πολυμερές 
επίπεδο, προκειμένου να προωθήσει
αποτελεσματικές λύσεις σε κοινά
προβλήματα,

Or. en

Τροπολογία 22

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι συντελείται μια 
ουσιαστική μεταβολή της διεθνούς τάξης 
πραγμάτων, η οποία αποτελεί πρόκληση 
για την ΕΕ να εμπλακεί πιο ενεργά με τις 
υφιστάμενες και αναδυόμενες παγκόσμιες 
δυνάμεις, καθώς και με εταίρους σε 
διμερές και πολυμερές επίπεδο, 
προκειμένου να προαγάγει 
αποτελεσματικές λύσεις σε προβλήματα 
που είναι κοινά μεταξύ των ευρωπαίων 
πολιτών και του ευρύτερου κόσμου,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι συντελείται μια 
ουσιαστική μεταβολή της διεθνούς τάξης 
πραγμάτων μέσα από την ανάδειξη νέων 
προκλήσεων, η οποία απαιτεί από την ΕΕ 
να εμπλακεί πιο ενεργά με τις υφιστάμενες 
και αναδυόμενες παγκόσμιες δυνάμεις, 
καθώς και με εταίρους και οργανισμούς σε 
διμερές και πολυμερές επίπεδο, 
προκειμένου να προαγάγει 
αποτελεσματικές λύσεις σε προβλήματα 
που είναι κοινά μεταξύ των ευρωπαίων 
πολιτών και του ευρύτερου κόσμου,

Or. en

Τροπολογία 23
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι συντελείται μια 
ουσιαστική μεταβολή της διεθνούς τάξης 
πραγμάτων, η οποία αποτελεί πρόκληση 
για την ΕΕ να εμπλακεί πιο ενεργά με τις 
υφιστάμενες και αναδυόμενες παγκόσμιες 
δυνάμεις, καθώς και με εταίρους σε 
διμερές και πολυμερές επίπεδο, 
προκειμένου να προαγάγει 
αποτελεσματικές λύσεις σε προβλήματα 
που είναι κοινά μεταξύ των ευρωπαίων 
πολιτών και του ευρύτερου κόσμου,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι συντελείται μια 
ουσιαστική μεταβολή της διεθνούς τάξης 
πραγμάτων, η οποία αποτελεί πρόκληση 
για την ΕΕ να εμπλακεί πιο ενεργά με τις 
υφιστάμενες και αναδυόμενες παγκόσμιες 
δυνάμεις, καθώς και με εταίρους σε 
διμερές και πολυμερές επίπεδο, 
προκειμένου να προαγάγει και επιδιώξει
αποτελεσματικές λύσεις σε προβλήματα 
που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο 
στην παγκόσμια ασφάλεια,

Or. en

Τροπολογία 24
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ώθηση 
θα πρέπει επίσης να οδηγήσει στη 
διαμόρφωση ενός νέου προτύπου για τις 
στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της ΕΕ, 
τόσο τις νέες όσο και τις παλαιές, βάσει 
αμοιβαίων οφελών και συμφερόντων,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 25
Elmar Brok

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ώθηση 
θα πρέπει επίσης να οδηγήσει στη 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ώθηση 
θα πρέπει επίσης να οδηγήσει στη 
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διαμόρφωση ενός νέου προτύπου για τις 
στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της ΕΕ, 
τόσο τις νέες όσο και τις παλαιές, βάσει 
αμοιβαίων οφελών και συμφερόντων,

διαμόρφωση ενός νέου προτύπου για τις 
στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της ΕΕ, 
τόσο τις νέες όσο και τις παλαιές, βάσει 
αμοιβαίων οφελών και συμφερόντων· 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ΕΕ 
επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για τη 
διατλαντική εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ 
και το στόχο για μια διατλαντική αγορά 
χωρίς φραγμούς, πράγμα που θα 
παράσχει τη βάση για ενισχυμένη 
διατλαντική εταιρική σχέση,

Or. en

Τροπολογία 26
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ώθηση 
θα πρέπει επίσης να οδηγήσει στη 
διαμόρφωση ενός νέου προτύπου για τις 
στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της ΕΕ, 
τόσο τις νέες όσο και τις παλαιές, βάσει 
αμοιβαίων οφελών και συμφερόντων,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ώθηση 
θα πρέπει επίσης να οδηγήσει στη 
διαμόρφωση ενός νέου προτύπου για τις 
στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της ΕΕ, 
τόσο τις νέες όσο και τις παλαιές, που θα 
βασίζονται σε κοινές βασικές αξίες όπως 
πηγαία βούληση για δημοκρατία, 
σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, βασικές ελευθερίες και κράτος 
δικαίου καθώς και αμοιβαία οφέλη και 
συμφέροντα,

Or. en

Τροπολογία 27
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ώθηση 
θα πρέπει επίσης να οδηγήσει στη 
διαμόρφωση ενός νέου προτύπου για τις 
στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της ΕΕ, 
τόσο τις νέες όσο και τις παλαιές, βάσει 
αμοιβαίων οφελών και συμφερόντων,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα ώθηση 
θα πρέπει επίσης να οδηγήσει στη 
διαμόρφωση ενός νέου προτύπου για τις 
στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της ΕΕ, 
τόσο τις νέες όσο και τις παλαιές, που θα 
βασίζονται σε αμοιβαία οφέλη και
συμφέροντα, οικουμενικές αξίες και 
ουσιαστικές αρχές της ΕΕ όπως τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος 
δικαίου και το διεθνές δίκαιο, η 
εμπιστοσύνη και κοινή αντίληψη της 
παγκόσμιας ασφάλειας,

Or. en

Τροπολογία 28
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινοβουλευτικός έλεγχος της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ είναι θεμελιώδους 
σημασίας για να χαίρουν οι ευρωπαϊκές 
εξωτερικές δράσεις της κατανόησης και 
της υποστήριξης των πολιτών της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση και η 
προαγωγή της αποτελεσματικής και 
τακτικής διακοινοβουλευτικής 
συνεργασίας εντός της ΕΕ θα πρέπει να 
καθορίζεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, 
δυνάμει των άρθρων 9 και 10 του 
Πρωτοκόλλου 1 της Συνθήκης της 
Λισαβόνας,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινοβουλευτικός έλεγχος της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ είναι θεμελιώδους 
σημασίας για να χαίρουν οι ευρωπαϊκές 
εξωτερικές δράσεις της κατανόησης και 
της υποστήριξης των πολιτών της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινοβουλευτικός έλεγχος ενισχύει τη 
νομιμότητα των δράσεων αυτών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση και η 
προαγωγή της αποτελεσματικής και 
τακτικής διακοινοβουλευτικής 
συνεργασίας εντός της ΕΕ θα πρέπει να 
καθορίζεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, 
δυνάμει των άρθρων 9 και 10 του 
Πρωτοκόλλου 1 της Συνθήκης της 
Λισαβόνας,

Or. en
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Τροπολογία 29
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινοβουλευτικός έλεγχος της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ είναι θεμελιώδους 
σημασίας για να χαίρουν οι ευρωπαϊκές 
εξωτερικές δράσεις της κατανόησης και 
της υποστήριξης των πολιτών της ΕΕ·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση και η 
προαγωγή της αποτελεσματικής και 
τακτικής διακοινοβουλευτικής 
συνεργασίας εντός της ΕΕ θα πρέπει να 
καθορίζεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, 
δυνάμει των άρθρων 9 και 10 του 
Πρωτοκόλλου 1 της Συνθήκης της 
Λισαβόνας,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κοινοβουλευτικός έλεγχος της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ είναι θεμελιώδους 
σημασίας για να χαίρει η ευρωπαϊκή 
εξωτερική δράση της κατανόησης και της 
υποστήριξης των πολιτών της ΕΕ·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση και η 
προαγωγή της αποτελεσματικής και 
τακτικής διακοινοβουλευτικής 
συνεργασίας εντός της ΕΕ θα πρέπει να 
καθορίζεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, 
δυνάμει των άρθρων 9 και 10 του 
Πρωτοκόλλου 1 της Συνθήκης της 
Λισαβόνας,

Or. en

Τροπολογία 30
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί την ετήσια έκθεση του 
Συμβουλίου και εξαίρει τη διαυγή και 
θεματική διάρθρωσή της, η οποία παρέχει 
μια σαφή επισκόπηση των πολιτικών και 
των δράσεων στον τομέα της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας· επικροτεί επίσης τη φιλοδοξία 
του Συμβουλίου να δώσει περαιτέρω 
έμφαση και εντονότερη εστίαση στο 
περιφερειακό πλαίσιο των συγκρούσεων 

1. επικροτεί την ετήσια έκθεση του 
Συμβουλίου και εξαίρει τη διαυγή και 
θεματική διάρθρωσή της, η οποία παρέχει 
μια σαφή επισκόπηση των πολιτικών και 
των δράσεων στον τομέα της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας· επικροτεί επίσης τη φιλοδοξία 
του Συμβουλίου να δώσει περαιτέρω 
έμφαση και εντονότερη εστίαση στο 
περιφερειακό πλαίσιο των συγκρούσεων 
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και προβλημάτων· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι στην έκθεση 
δεν περιγράφονται ενδεχόμενες γραμμές 
προσέγγισης για την επίλυση αυτών των 
συγκρούσεων και προβλημάτων·

και προβλημάτων· λυπάται, ωστόσο, για το 
ότι στην έκθεση δεν περιγράφονται 
ενδεχόμενες γραμμές προσέγγισης για την 
επίλυση αυτών των συγκρούσεων και 
προβλημάτων·

Or. en

Τροπολογία 31

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί το Συμβούλιο να μην περιορίσει 
την εμβέλεια της ετήσιας έκθεσης για την 
ΚΕΠΠΑ σε μια απλή περιγραφή των 
δραστηριοτήτων ΚΕΠΠΑ, εκφράζει την 
άποψη ότι η έκθεση θα πρέπει να παρέχει 
κάτι περισσότερο από έναν κατάλογο 
γεγονότων και εξελίξεων που παρατίθενται 
ανά χώρα·

2. καλεί το Συμβούλιο να μην περιορίσει 
την εμβέλεια της ετήσιας έκθεσης για την 
ΚΕΠΠΑ σε μια απλή περιγραφή των 
δραστηριοτήτων ΚΕΠΠΑ· εκφράζει 
μάλιστα την άποψη ότι η έκθεση θα πρέπει 
να παρέχει κάτι περισσότερο από έναν 
κατάλογο γεγονότων και εξελίξεων που 
παρατίθενται ανά χώρα και ότι πρέπει να 
ασχοληθεί με το θέμα της 
αποτελεσματικότητας της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ και των μέσων που 
απαιτούνται για την επιδίωξη των 
στόχων της εξωτερικής δράσης της ΕΕ· 
ζητεί επίσης από το Συμβούλιο να 
συμπεριλάβει στην έκθεση αξιολόγηση 
του συντονισμού και της συνάφειας 
ανάμεσα στην ΚΕΠΠΑ και τις λοιπές 
εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 32
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 



PE452.878v01-00 20/203 AM\859936EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί το Συμβούλιο να μην περιορίσει 
την εμβέλεια της ετήσιας έκθεσης για την 
ΚΕΠΠΑ σε μια απλή περιγραφή των 
δραστηριοτήτων ΚΕΠΠΑ, εκφράζει την 
άποψη ότι η έκθεση θα πρέπει να παρέχει 
κάτι περισσότερο από έναν κατάλογο 
γεγονότων και εξελίξεων που παρατίθενται 
ανά χώρα·

2. καλεί το Συμβούλιο να μην περιορίσει 
την εμβέλεια της ετήσιας έκθεσης για την 
ΚΕΠΠΑ σε μια απλή περιγραφή των 
δραστηριοτήτων ΚΕΠΠΑ· εκφράζει την 
άποψη ότι η έκθεση θα πρέπει να παρέχει 
κάτι περισσότερο από έναν κατάλογο 
γεγονότων και εξελίξεων που παρατίθενται 
ανά χώρα, πρέπει όμως να περιλαμβάνει 
στρατηγικές και οργανωτικές συστάσεις 
για το μέλλον με βάση τις αξιολογήσεις 
των δράσεων στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 33
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί το Συμβούλιο να μην περιορίσει 
την εμβέλεια της ετήσιας έκθεσης για την 
ΚΕΠΠΑ σε μια απλή περιγραφή των 
δραστηριοτήτων ΚΕΠΠΑ, εκφράζει την 
άποψη ότι η έκθεση θα πρέπει να παρέχει 
κάτι περισσότερο από έναν κατάλογο 
γεγονότων και εξελίξεων που παρατίθενται 
ανά χώρα·

2. καλεί το Συμβούλιο να μην περιορίσει 
την εμβέλεια της ετήσιας έκθεσης για την 
ΚΕΠΠΑ σε μια απλή περιγραφή των 
δραστηριοτήτων ΚΕΠΠΑ, εκφράζει την 
άποψη ότι η έκθεση θα πρέπει να παρέχει 
κάτι περισσότερο από έναν κατάλογο 
γεγονότων και εξελίξεων που παρατίθενται 
ανά χώρα· για το λόγο αυτό καλεί το 
Συμβούλιο να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία 
και να καταστήσει την ετήσια έκθεση 
ΚΕΠΠΑ εργαλείο επικεντρωμένο στην 
πολιτική και την εξεύρεση λύσεων·

Or. en
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Τροπολογία 34
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι η ετήσια έκθεση για την 
ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να αξιοποιήσει τη νέα 
δυναμική που δημιουργεί η Συνθήκη της 
Λισαβόνας και να χρησιμεύσει ως 
εργαλείο για ενισχυμένο διοργανικό 
διάλογο, συγκεκριμένα εξετάζοντας την 
εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την 
εξωτερική πολιτική, αξιολογώντας την 
αποτελεσματικότητά της και 
παρουσιάζοντας τον μελλοντικό της 
προσανατολισμό·

3. πιστεύει ότι η ετήσια έκθεση για την 
ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να βασιστεί στο νέο 
θεσμικό πλαίσιο που δημιουργεί η 
Συνθήκη της Λισαβόνας και να 
χρησιμεύσει ως εργαλείο για ενισχυμένο 
διοργανικό διάλογο, συγκεκριμένα 
εξετάζοντας την εφαρμογή της 
στρατηγικής της ΕΕ για την εξωτερική 
πολιτική, αξιολογώντας την 
αποτελεσματικότητά της και
παρουσιάζοντας τον μελλοντικό της 
προσανατολισμό·

Or. en

Τροπολογία 35
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι η ετήσια έκθεση για την 
ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να αξιοποιήσει τη νέα 
δυναμική που δημιουργεί η Συνθήκη της 
Λισαβόνας και να χρησιμεύσει ως 
εργαλείο για ενισχυμένο διοργανικό 
διάλογο, συγκεκριμένα εξετάζοντας την 
εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την 
εξωτερική πολιτική, αξιολογώντας την 
αποτελεσματικότητά της και 
παρουσιάζοντας τον μελλοντικό της 
προσανατολισμό·

3. πιστεύει ότι η ετήσια έκθεση για την 
ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να αξιοποιήσει τις νέες 
δυνατότητες που δημιουργεί η Συνθήκη 
της Λισαβόνας και να χρησιμεύσει ως 
εργαλείο για ενισχυμένο διοργανικό 
διάλογο, συγκεκριμένα εξετάζοντας την 
εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την 
εξωτερική πολιτική, αξιολογώντας την 
αποτελεσματικότητά της και 
παρουσιάζοντας τον μελλοντικό της 
προσανατολισμό·

Or. en
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Τροπολογία 36
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει τη θέση του υπέρ της 
ανάπτυξης μιας συνεκτικής στρατηγικής 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ βάσει των 
στόχων και των αρχών που ορίζονται στο 
άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ), η οποία θα πρέπει να 
προσδιορίζει σαφώς τα κοινά συμφέροντα 
της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής 
πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας·
καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο 
να μεριμνήσει για την πλήρη συμμετοχή
των συναφών οργάνων του Κοινοβουλίου 
σε αυτήν την προσπάθεια·

4. επαναλαμβάνει τη θέση του υπέρ της 
ανάπτυξης μιας συνεκτικής στρατηγικής 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ βάσει των 
στόχων και των αρχών που ορίζονται στο 
άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ), η οποία θα πρέπει να 
προσδιορίζει σαφώς τα κοινά συμφέροντα 
της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής 
πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας·
καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο 
να κάνει πλήρη χρήση των εξουσιών της
για να ξεκινήσει, εφαρμοσθεί και 
εξασφαλισθεί η συμμόρφωση προς την
ΚΕΠΠΑ, με την πλήρη συμμετοχή των 
συναφών οργάνων του Κοινοβουλίου σε 
αυτήν την προσπάθεια·

Or. en

Τροπολογία 37

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη
Εκπρόσωπο να κάνει πλήρη χρήση του 
ρόλου και των εξουσιών της όπως 
ακριβώς ορίζεται στις συνθήκες, και 
συγκεκριμένα στο άρθρο 18 της ΣΕΕ, 
προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη 
ηγετική φυσιογνωμία η εξωτερική δράση 
της Ένωσης· υπενθυμίζει σχετικά με το 
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θέμα αυτό ότι οι συνθήκες προβλέπουν 
ότι ο Αντιπρόεδρος/Ύπατος Εκπρόσωπος 
καθοδηγεί την ΚΕΠΑΑ και συντονίζει 
όλες τις πτυχές της εξωτερικής δράσης 
της ΕΕ· πιστεύει ότι μόνο εάν ο 
Αντιπρόεδρος/ Ύπατος Εκπρόσωπος 
αναλάβει το ρόλο του κύριου παράγοντα 
διαμόρφωσης της πολιτικής ατζέντας και 
των σχετικών αποφάσεων, θα μπορέσει η 
εξωτερική δράση της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης και της ΚΕΠΠΑ, 
να καταστεί περισσότερο 
αποτελεσματική, συνεπής, ορατή και 
υπεύθυνη· καλεί τα κράτη μέλη να 
υποστηρίξουν πλήρως και ενεργά την 
Αντιπρόεδρο/ Ύπατη Εκπρόσωπο στην 
ανάληψη του ρόλου αυτού· 

Or. en

Τροπολογία 38
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί
συνεκτικότητα μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), 
των κρατών μελών και της Επιτροπής, να 
βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ του 
επιπέδου της ΕΕ και του εθνικού επιπέδου 
και να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των 
θεσμικών φορέων, με στόχο την καλύτερη 
ολοκλήρωση όλων των συναφών μέσων 
και πολιτικών και την έκφραση ενός 
ενιαίου μηνύματος της ΕΕ επί καίριων 
πολιτικών ζητημάτων· θεωρεί ότι η 
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ της 
ΕΥΕΔ και των συναφών υπηρεσιών της 
Επιτροπής είναι καίριας σημασίας για τη 
διαμόρφωση μιας στρατηγικής 
προσέγγισης για την περιοχή γειτονίας μας
και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και 

5. τονίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η
συνεκτικότητα μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), 
των κρατών μελών και της Επιτροπής υπό 
την ηγεσία του Αντιπροέδρου/ Ύπατου 
Εκπροσώπου, να βελτιωθούν οι 
συνέργειες μεταξύ του επιπέδου της ΕΕ 
και του εθνικού επιπέδου και να ενισχυθεί 
ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων
θεσμικών φορέων, με στόχο την καλύτερη 
ολοκλήρωση όλων των συναφών μέσων 
και πολιτικών και την έκφραση ενός 
ενιαίου μηνύματος της ΕΕ επί καίριων 
πολιτικών ζητημάτων· θεωρεί ότι η 
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ της 
ΕΥΕΔ και των συναφών υπηρεσιών της 
Επιτροπής είναι καίριας σημασίας για να 
μπορέσει η ΕΕ να αναπτύξει στρατηγική 
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τις χώρες εταίρους με προοπτικές ένταξης, 
καθώς και για τομείς πολιτικής όπως το 
εμπόριο, η ανάπτυξη, η ενεργειακή 
ασφάλεια, καθώς και η δικαιοσύνη και οι 
εσωτερικές υποθέσεις·

προσέγγιση για την περιοχή γειτονίας της
και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και 
τις χώρες εταίρους με προοπτικές ένταξης, 
καθώς και για άλλους τομείς πολιτικής 
όπως τα δικαιώματα του ανθρώπου και η 
προαγωγή της δημοκρατίας, το εμπόριο, 
η ανάπτυξη, η ενεργειακή ασφάλεια, 
καθώς και η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές 
υποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 39
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί
συνεκτικότητα μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), 
των κρατών μελών και της Επιτροπής, να 
βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ του 
επιπέδου της ΕΕ και του εθνικού επιπέδου 
και να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των 
θεσμικών φορέων, με στόχο την καλύτερη 
ολοκλήρωση όλων των συναφών μέσων 
και πολιτικών και την έκφραση ενός 
ενιαίου μηνύματος της ΕΕ επί καίριων 
πολιτικών ζητημάτων· θεωρεί ότι η 
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ της 
ΕΥΕΔ και των συναφών υπηρεσιών της 
Επιτροπής είναι καίριας σημασίας για τη 
διαμόρφωση μιας στρατηγικής 
προσέγγισης για την περιοχή γειτονίας μας 
και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και 
τις χώρες εταίρους με προοπτικές ένταξης, 
καθώς και για τομείς πολιτικής όπως το 
εμπόριο, η ανάπτυξη, η ενεργειακή 
ασφάλεια, καθώς και η δικαιοσύνη και οι 
εσωτερικές υποθέσεις·

5. τονίζει την ανάγκη για συνεκτικότητα 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), των κρατών 
μελών και της Επιτροπής, ζητεί να 
βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ του 
επιπέδου της ΕΕ και του εθνικού επιπέδου 
και να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των 
θεσμικών φορέων, με στόχο την καλύτερη 
ολοκλήρωση όλων των συναφών μέσων 
και πολιτικών και την έκφραση ενός 
ενιαίου μηνύματος της ΕΕ επί καίριων 
πολιτικών ζητημάτων· θεωρεί ότι η 
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ της 
ΕΥΕΔ και των συναφών υπηρεσιών της 
Επιτροπής είναι καίριας σημασίας για τη 
διαμόρφωση μιας στρατηγικής 
προσέγγισης για την περιοχή γειτονίας μας 
και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και 
τις χώρες εταίρους με προοπτικές ένταξης, 
καθώς και για τομείς πολιτικής όπως το 
εμπόριο, η ανάπτυξη, η ενεργειακή 
ασφάλεια, καθώς και η δικαιοσύνη και οι 
εσωτερικές υποθέσεις·

Or. en
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Τροπολογία 40
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί 
συνεκτικότητα μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), 
των κρατών μελών και της Επιτροπής, να 
βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ του 
επιπέδου της ΕΕ και του εθνικού επιπέδου 
και να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των 
θεσμικών φορέων, με στόχο την καλύτερη 
ολοκλήρωση όλων των συναφών μέσων 
και πολιτικών και την έκφραση ενός 
ενιαίου μηνύματος της ΕΕ επί καίριων 
πολιτικών ζητημάτων· θεωρεί ότι η 
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ της 
ΕΥΕΔ και των συναφών υπηρεσιών της 
Επιτροπής είναι καίριας σημασίας για τη 
διαμόρφωση μιας στρατηγικής 
προσέγγισης για την περιοχή γειτονίας μας 
και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και 
τις χώρες εταίρους με προοπτικές ένταξης, 
καθώς και για τομείς πολιτικής όπως το 
εμπόριο, η ανάπτυξη, η ενεργειακή 
ασφάλεια, καθώς και η δικαιοσύνη και οι 
εσωτερικές υποθέσεις·

5. τονίζει ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί 
συνεκτικότητα μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), 
των κρατών μελών και της Επιτροπής, να 
βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ του 
επιπέδου της ΕΕ και του εθνικού επιπέδου 
και να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των 
θεσμικών φορέων, με στόχο την καλύτερη 
ολοκλήρωση όλων των συναφών μέσων 
και πολιτικών και την έκφραση ενός 
ενιαίου μηνύματος της ΕΕ επί καίριων 
πολιτικών ζητημάτων· θεωρεί ότι η 
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ της 
ΕΥΕΔ, των σχετικών υπηρεσιών και 
επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και των συναφών υπηρεσιών της 
Επιτροπής είναι καίριας σημασίας για τη 
διαμόρφωση μιας στρατηγικής 
προσέγγισης για την περιοχή γειτονίας μας 
και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και 
τις χώρες εταίρους με προοπτικές ένταξης, 
καθώς και για τομείς πολιτικής όπως το 
εμπόριο, η ανάπτυξη, η ενεργειακή 
ασφάλεια, καθώς και η δικαιοσύνη και οι 
εσωτερικές υποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 41

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί 
συνεκτικότητα μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), 
των κρατών μελών και της Επιτροπής, να 
βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ του 
επιπέδου της ΕΕ και του εθνικού επιπέδου 
και να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των 
θεσμικών φορέων, με στόχο την καλύτερη 
ολοκλήρωση όλων των συναφών μέσων 
και πολιτικών και την έκφραση ενός 
ενιαίου μηνύματος της ΕΕ επί καίριων 
πολιτικών ζητημάτων· θεωρεί ότι η 
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ της 
ΕΥΕΔ και των συναφών υπηρεσιών της 
Επιτροπής είναι καίριας σημασίας για τη 
διαμόρφωση μιας στρατηγικής 
προσέγγισης για την περιοχή γειτονίας μας 
και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και 
τις χώρες εταίρους με προοπτικές ένταξης, 
καθώς και για τομείς πολιτικής όπως το 
εμπόριο, η ανάπτυξη, η ενεργειακή 
ασφάλεια, καθώς και η δικαιοσύνη και οι 
εσωτερικές υποθέσεις·

5. τονίζει ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί 
συνεκτικότητα μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), 
της Επιτροπής και των κρατών μελών, να 
βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ του 
επιπέδου της ΕΕ και του εθνικού επιπέδου
και να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των 
θεσμικών φορέων, με στόχο την καλύτερη 
ολοκλήρωση όλων των συναφών μέσων 
και πολιτικών και την έκφραση ενός 
ενιαίου μηνύματος της ΕΕ επί καίριων 
πολιτικών ζητημάτων· θεωρεί ότι η 
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ της 
ΕΥΕΔ και των συναφών υπηρεσιών της 
Επιτροπής είναι καίριας σημασίας για τη 
διαμόρφωση μιας στρατηγικής 
προσέγγισης για την περιοχή γειτονίας μας 
και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και 
τις χώρες εταίρους με προοπτικές ένταξης, 
καθώς και για τομείς πολιτικής όπως το 
εμπόριο, η ανάπτυξη, η ενεργειακή 
ασφάλεια, καθώς και η δικαιοσύνη και οι 
εσωτερικές υποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 42
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί 
συνεκτικότητα μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), 
των κρατών μελών και της Επιτροπής, να 
βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ του 
επιπέδου της ΕΕ και του εθνικού επιπέδου 
και να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των 
θεσμικών φορέων, με στόχο την καλύτερη 
ολοκλήρωση όλων των συναφών μέσων 

5. τονίζει ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί 
συνεκτικότητα μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), 
των κρατών μελών και της Επιτροπής, να 
βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ του 
επιπέδου της ΕΕ και του εθνικού επιπέδου 
και να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των 
θεσμικών φορέων, με στόχο την καλύτερη 
ολοκλήρωση όλων των συναφών μέσων 
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και πολιτικών και την έκφραση ενός 
ενιαίου μηνύματος της ΕΕ επί καίριων 
πολιτικών ζητημάτων· θεωρεί ότι η 
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ της 
ΕΥΕΔ και των συναφών υπηρεσιών της 
Επιτροπής είναι καίριας σημασίας για τη 
διαμόρφωση μιας στρατηγικής 
προσέγγισης για την περιοχή γειτονίας μας 
και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και
τις χώρες εταίρους με προοπτικές 
ένταξης, καθώς και για τομείς πολιτικής 
όπως το εμπόριο, η ανάπτυξη, η 
ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και η 
δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις·

και πολιτικών και την έκφραση ενός 
ενιαίου μηνύματος της ΕΕ επί καίριων 
πολιτικών ζητημάτων· θεωρεί ότι η 
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ της 
ΕΥΕΔ και των συναφών υπηρεσιών της 
Επιτροπής είναι καίριας σημασίας για τη 
διαμόρφωση μιας στρατηγικής 
προσέγγισης για την περιοχή γειτονίας μας 
και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, τις 
πιθανές υποψήφιες και άλλες χώρες, 
καθώς και για τομείς πολιτικής όπως το 
εμπόριο, η ανάπτυξη, η ενεργειακή 
ασφάλεια, καθώς και η δικαιοσύνη και οι 
εσωτερικές υποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 43
Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί 
συνεκτικότητα μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), 
των κρατών μελών και της Επιτροπής, να 
βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ του 
επιπέδου της ΕΕ και του εθνικού επιπέδου 
και να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των 
θεσμικών φορέων, με στόχο την καλύτερη 
ολοκλήρωση όλων των συναφών μέσων 
και πολιτικών και την έκφραση ενός 
ενιαίου μηνύματος της ΕΕ επί καίριων 
πολιτικών ζητημάτων· θεωρεί ότι η 
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ της 
ΕΥΕΔ και των συναφών υπηρεσιών της 
Επιτροπής είναι καίριας σημασίας για τη 
διαμόρφωση μιας στρατηγικής 
προσέγγισης για την περιοχή γειτονίας μας 
και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και 
τις χώρες εταίρους με προοπτικές ένταξης, 
καθώς και για τομείς πολιτικής όπως το 
εμπόριο, η ανάπτυξη, η ενεργειακή 

5. τονίζει ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί 
συνεκτικότητα μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), 
των κρατών μελών και της Επιτροπής, να 
βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ του 
επιπέδου της ΕΕ και του εθνικού επιπέδου 
και να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των 
θεσμικών φορέων, με στόχο την καλύτερη 
ολοκλήρωση όλων των συναφών μέσων 
και πολιτικών και την έκφραση ενός 
ενιαίου μηνύματος της ΕΕ επί καίριων 
πολιτικών ζητημάτων· θεωρεί ότι η 
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ της 
ΕΥΕΔ και των συναφών υπηρεσιών της 
Επιτροπής είναι καίριας σημασίας για τη 
διαμόρφωση μιας στρατηγικής 
προσέγγισης για την περιοχή γειτονίας μας 
και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και 
τις χώρες εταίρους με προοπτικές ένταξης, 
καθώς και για τομείς πολιτικής όπως το 
εμπόριο, η ανάπτυξη, η ενεργειακή 
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ασφάλεια, καθώς και η δικαιοσύνη και οι 
εσωτερικές υποθέσεις·

ασφάλεια, καθώς και η δικαιοσύνη και οι 
εσωτερικές υποθέσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 44
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναμένει από την ΕΥΕΔ ότι, 
προωθώντας το στενότερο συντονισμό 
μεταξύ της ΚΕΠΠΑ και των εξωτερικών 
πολιτικών, θα συμβάλει στην ενίσχυση 
του ρόλου και της επιρροής της ΕΕ στη 
διεθνή σκηνή και θα της επιτρέψει να
προβάλει πιο αποτελεσματικά τα 
συμφέροντα και τις αξίες της, κατά τρόπο 
ανάλογο προς τη θέση που κατέχει στο 
διεθνές εμπόριο και στην οικονομία·

6. αναμένει από την ΕΥΕΔ να παραδεχθεί 
τις οικονομικές δυσχέρειες που 
αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και
να φροντίσει να μην αλληλεπικαλύπτονται 
οι δραστηριότητές της με τις αντίστοιχες 
των υφισταμένων Υπηρεσιών 
Εξωτερικών των κρατών μελών, να
αναγνωρίσει δε τη δέσμευση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε σχέση με την 
αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας
και ουδετερότητας του προϋπολογισμού 
σ' ό, τι αφορά την ΕΥΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 45
Willy Meyer, Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναμένει από την ΕΥΕΔ ότι, 
προωθώντας το στενότερο συντονισμό 
μεταξύ της ΚΕΠΠΑ και των εξωτερικών 
πολιτικών, θα συμβάλει στην ενίσχυση 
του ρόλου και της επιρροής της ΕΕ στη 
διεθνή σκηνή και θα της επιτρέψει να 
προβάλει πιο αποτελεσματικά τα

6. Τονίζει πως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι το 
κατάλληλο θεσμικό όργανο για να 
συντονίζει την ΚΕΠΠΑ και τις εξωτερικές 
πολιτικές, καθόσον δεν είναι ούτε 
διαφανής ούτε δημοκρατική και
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συμφέροντα και τις αξίες της, κατά τρόπο 
ανάλογο προς τη θέση που κατέχει στο 
διεθνές εμπόριο και στην οικονομία·

καθοδηγείται από εδραιωμένα 
συμφέροντα·

Or. en

Τροπολογία 46
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναμένει από την ΕΥΕΔ ότι, 
προωθώντας το στενότερο συντονισμό 
μεταξύ της ΚΕΠΠΑ και των εξωτερικών 
πολιτικών, θα συμβάλει στην ενίσχυση του 
ρόλου και της επιρροής της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή και θα της επιτρέψει να προβάλει
πιο αποτελεσματικά τα συμφέροντα και 
τις αξίες της, κατά τρόπο ανάλογο προς τη 
θέση που κατέχει στο διεθνές εμπόριο και 
στην οικονομία·

6. αναμένει από την ΕΥΕΔ ότι, 
προωθώντας το στενότερο συντονισμό και 
την ενοποίηση μεταξύ της ΚΕΠΠΑ και
άλλων εξωτερικών πολιτικών, θα συμβάλει 
στην ενίσχυση του πολιτικού ρόλου και 
της επιρροής της ΕΕ στη διεθνή σκηνή και 
θα της επιτρέψει να προβάλει τα 
συμφέροντα και τις αξίες της με πιο 
αποτελεσματικό και συνεπή τρόπο,
ιδιαίτερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 47

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναμένει από την ΕΥΕΔ ότι, 
προωθώντας το στενότερο συντονισμό 
μεταξύ της ΚΕΠΠΑ και των εξωτερικών 
πολιτικών, θα συμβάλει στην ενίσχυση του 
ρόλου και της επιρροής της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή και θα της επιτρέψει να προβάλει 

6. αναμένει από την ΕΥΕΔ ότι, 
προωθώντας το στενότερο συντονισμό 
μεταξύ της ΚΕΠΠΑ και των λοιπών
εξωτερικών πολιτικών, θα συμβάλει στην 
ενίσχυση του ρόλου και της επιρροής της 
ΕΕ στη διεθνή σκηνή και θα της επιτρέψει 
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πιο αποτελεσματικά τα συμφέροντα και τις 
αξίες της, κατά τρόπο ανάλογο προς τη 
θέση που κατέχει στο διεθνές εμπόριο και 
στην οικονομία·

να προβάλει πιο αποτελεσματικά τα 
συμφέροντα και τις αξίες της, κατά τρόπο 
ανάλογο προς τη θέση που κατέχει στο 
διεθνές εμπόριο και στην οικονομία· καλεί 
την Αντιπρόεδρο/ Ύπατη Εκπρόσωπο να 
προβεί στη σύσταση των απαιτούμενων 
δομών και μηχανισμών συντονισμού 
εντός της ΕΥΕΔ· 

Or. en

Τροπολογία 48
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναμένει από την ΕΥΕΔ ότι,
προωθώντας το στενότερο συντονισμό 
μεταξύ της ΚΕΠΠΑ και των εξωτερικών 
πολιτικών, θα συμβάλει στην ενίσχυση του 
ρόλου και της επιρροής της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή και θα της επιτρέψει να προβάλει 
πιο αποτελεσματικά τα συμφέροντα και τις 
αξίες της, κατά τρόπο ανάλογο προς τη 
θέση που κατέχει στο διεθνές εμπόριο και 
στην οικονομία·

6. αναμένει από την ΕΥΕΔ ότι, με το 
συντονισμό μεταξύ της ΚΕΠΠΑ και των
λοιπών εξωτερικών πολιτικών, θα 
συμβάλει στην ενίσχυση του ρόλου και της 
επιρροής της ΕΕ στη διεθνή σκηνή και θα 
της επιτρέψει να προβάλει πιο 
αποτελεσματικά τα συμφέροντα και τις 
αξίες της, κατά τρόπο ανάλογο προς τη 
θέση που κατέχει στο διεθνές εμπόριο και
στην οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 49
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναμένει από την ΕΥΕΔ ότι, 
προωθώντας το στενότερο συντονισμό 
μεταξύ της ΚΕΠΠΑ και των εξωτερικών 
πολιτικών, θα συμβάλει στην ενίσχυση του 

6. αναμένει από την ΕΥΕΔ ότι, 
προωθώντας το στενότερο συντονισμό 
μεταξύ της ΚΕΠΠΑ και των εξωτερικών 
πολιτικών των κρατών μελών, θα 
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ρόλου και της επιρροής της ΕΕ στη διεθνή 
σκηνή και θα της επιτρέψει να προβάλει 
πιο αποτελεσματικά τα συμφέροντα και τις 
αξίες της, κατά τρόπο ανάλογο προς τη 
θέση που κατέχει στο διεθνές εμπόριο και 
στην οικονομία·

συμβάλει στην ενίσχυση του ρόλου και της 
επιρροής της ΕΕ στη διεθνή σκηνή και θα 
της επιτρέψει να προβάλει πιο 
αποτελεσματικά τα συμφέροντα και τις 
αξίες της, κατά τρόπο ανάλογο προς τη 
θέση που κατέχει στο διεθνές εμπόριο και 
στην οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 50
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει, ωστόσο, ότι η πλήρης 
συνοχή και συνέπεια σε όλο το φάσμα της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ δεν θα 
επιτευχθεί απλώς και μόνο με τη σύσταση 
της ΕΥΕΔ, αλλά θα προϋποθέτει και από
τα κράτη μέλη της ΕΕ να υπερβούν τις 
αποκλίνουσες μεταξύ τους απόψεις επί 
βασικών ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής· 
θεωρεί ουσιώδους σημασίας, εν 
προκειμένω, όχι μόνο να συμφωνήσουν 
τα κράτη μέλη της ΕΕ επί μιας κοινής 
στρατηγικής για την εξωτερική πολιτική 
και την πολιτική ασφάλειας, αλλά και να 
διασφαλίσουν ότι οι εθνικές τους 
πολιτικές στηρίζουν τις θέσεις της ΕΕ·

7. σημειώνει, ωστόσο, ότι η πλήρης 
συνοχή και συνέπεια σε όλο το φάσμα της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ δεν θα 
επιτευχθεί απλώς και μόνο με τη σύσταση 
της ΕΥΕΔ, αλλά προϋποθέτει ότι και τα 
κράτη μέλη της ΕΕ θα υπερβούν τις 
αποκλίνουσες μεταξύ τους απόψεις επί 
βασικών ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής,
θα συμβάλουν, θα συνεργασθούν και θα 
στηρίξουν την Ευρωπαϊκή Κοινή
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 51
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει, ωστόσο, ότι η πλήρης
συνοχή και συνέπεια σε όλο το φάσμα της
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ δεν θα 
επιτευχθεί απλώς και μόνο με τη σύσταση 
της ΕΥΕΔ, αλλά θα προϋποθέτει και από 
τα κράτη μέλη της ΕΕ να υπερβούν τις 
αποκλίνουσες μεταξύ τους απόψεις επί 
βασικών ζητημάτων εξωτερικής 
πολιτικής· θεωρεί ουσιώδους σημασίας, 
εν προκειμένω, όχι μόνο να συμφωνήσουν 
τα κράτη μέλη της ΕΕ επί μιας κοινής 
στρατηγικής για την εξωτερική πολιτική 
και την πολιτική ασφάλειας, αλλά και να 
διασφαλίσουν ότι οι εθνικές τους πολιτικές
στηρίζουν τις θέσεις της ΕΕ·

7. σημειώνει, ωστόσο, ότι η σύσταση της 
ΕΥΕΔ δεν θα οδηγήσει από μόνη της  σε
συνοχή και συνέπεια σε όλο το φάσμα των 
εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ·  θεωρεί
ουσιώδες λοιπόν όχι μόνο να 
συμφωνήσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ επί 
μιας κοινής στρατηγικής για την εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, αλλά 
και να διασφαλίσουν ότι οι εθνικές τους 
πολιτικές θα είναι συνεπείς και όχι 
αντίθετες προς τις από κοινού 
συμφωνηθείσες θέσεις της ΕΕ, 
προκειμένου να υλοποιηθεί 
αποτελεσματικά η στρατηγική 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 52
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει, ωστόσο, ότι η πλήρης
συνοχή και συνέπεια σε όλο το φάσμα της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ δεν θα 
επιτευχθεί απλώς και μόνο με τη σύσταση
της ΕΥΕΔ, αλλά θα προϋποθέτει και από 
τα κράτη μέλη της ΕΕ να υπερβούν τις 
αποκλίνουσες μεταξύ τους απόψεις επί 
βασικών ζητημάτων εξωτερικής 
πολιτικής· θεωρεί ουσιώδους σημασίας, 
εν προκειμένω, όχι μόνο να συμφωνήσουν 
τα κράτη μέλη της ΕΕ επί μιας κοινής 
στρατηγικής για την εξωτερική πολιτική 
και την πολιτική ασφάλειας, αλλά και να 
διασφαλίσουν ότι οι εθνικές τους 
πολιτικές στηρίζουν τις θέσεις της ΕΕ·

7. σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να 
επιτευχθεί συνοχή και συνέπεια σε όλους 
τους τομείς της εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ  λόγω των αναπόφευκτων διαφορών 
στα συμφέροντα, τις ανησυχίες και τις 
στρατηγικές απόψεις των κρατών μελών· 
ως εκ τούτου, στην πράξη η ΕΕ πρέπει να 
επικεντρώσει τις προσπάθειές της σε 
εμπορικά, αναπτυξιακά και
ανθρωπιστικά ζητήματα, στα οποία 
ενδέχεται να είναι σε θέση να προσθέσει 
αξία·

Or. en
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Τροπολογία 53
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει, ωστόσο, ότι η πλήρης 
συνοχή και συνέπεια σε όλο το φάσμα της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ δεν θα 
επιτευχθεί απλώς και μόνο με τη σύσταση 
της ΕΥΕΔ, αλλά θα προϋποθέτει και από
τα κράτη μέλη της ΕΕ να υπερβούν τις 
αποκλίνουσες μεταξύ τους απόψεις επί 
βασικών ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής·
θεωρεί ουσιώδους σημασίας, εν 
προκειμένω, όχι μόνο να συμφωνήσουν τα 
κράτη μέλη της ΕΕ επί μιας κοινής 
στρατηγικής για την εξωτερική πολιτική 
και την πολιτική ασφάλειας, αλλά και να 
διασφαλίσουν ότι οι εθνικές τους πολιτικές 
στηρίζουν τις θέσεις της ΕΕ·

7. σημειώνει, ωστόσο, ότι παράλληλα 
προς την σύσταση της ΕΥΕΔ, η επίτευξη  
πλήρους συνοχής και
αποτελεσματικότητας της κοινής
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ απαιτεί 
πρώτα από όλα πολιτική βούληση εκ 
μέρους των κρατών μελών της ΕΕ να 
υπερβούν τις αποκλίνουσες μεταξύ τους 
απόψεις επί βασικών ζητημάτων 
εξωτερικής πολιτικής· θεωρεί ουσιώδους 
σημασίας, εν προκειμένω, όχι μόνο να 
συμφωνήσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ επί 
μιας κοινής στρατηγικής για την εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, αλλά 
και να διασφαλίσουν ότι οι εθνικές τους 
πολιτικές στηρίζουν τις θέσεις της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 54
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει, ωστόσο, ότι η πλήρης 
συνοχή και συνέπεια σε όλο το φάσμα της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ δεν θα 
επιτευχθεί απλώς και μόνο με τη σύσταση 
της ΕΥΕΔ, αλλά θα προϋποθέτει και από 
τα κράτη μέλη της ΕΕ να υπερβούν τις 
αποκλίνουσες μεταξύ τους απόψεις επί 
βασικών ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής·

7. σημειώνει, ωστόσο, ότι η πλήρης 
συνοχή και συνέπεια σε όλο το φάσμα της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ δεν θα 
επιτευχθεί απλώς και μόνο με τη σύσταση 
της ΕΥΕΔ, αλλά θα προϋποθέτει και από 
τα κράτη μέλη της ΕΕ να υπερβούν τις 
αποκλίνουσες μεταξύ τους απόψεις επί 
βασικών ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής
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θεωρεί ουσιώδους σημασίας, εν 
προκειμένω, όχι μόνο να συμφωνήσουν τα 
κράτη μέλη της ΕΕ επί μιας κοινής 
στρατηγικής για την εξωτερική πολιτική 
και την πολιτική ασφάλειας, αλλά και να
διασφαλίσουν ότι οι εθνικές τους πολιτικές 
στηρίζουν τις θέσεις της ΕΕ·

όπως η Ρωσία, Τουρκία και Κόσσοβο·
θεωρεί ουσιώδους σημασίας, εν 
προκειμένω, όχι μόνο να συμφωνήσουν τα 
κράτη μέλη της ΕΕ επί μιας κοινής 
στρατηγικής για την εξωτερική πολιτική 
και την πολιτική ασφάλειας, αλλά και να
προσαρμόζουν τις εθνικές τους πολιτικές
έτσι ώστε αυτές να στηρίζουν τις κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές, δράσεις και
θέσεις της ΕΕ, να αποφεύγουν δε εθνικές 
δράσεις που είναι αντίθετες προς τα 
συμφέροντα της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 55
Nirj Deva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει, ωστόσο, ότι η πλήρης 
συνοχή και συνέπεια σε όλο το φάσμα της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ δεν θα 
επιτευχθεί απλώς και μόνο με τη σύσταση 
της ΕΥΕΔ, αλλά θα προϋποθέτει και από 
τα κράτη μέλη της ΕΕ να υπερβούν τις 
αποκλίνουσες μεταξύ τους απόψεις επί 
βασικών ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής·
θεωρεί ουσιώδους σημασίας, εν 
προκειμένω, όχι μόνο να συμφωνήσουν τα 
κράτη μέλη της ΕΕ επί μιας κοινής 
στρατηγικής για την εξωτερική πολιτική 
και την πολιτική ασφάλειας, αλλά και να 
διασφαλίσουν ότι οι εθνικές τους 
πολιτικές στηρίζουν τις θέσεις της ΕΕ·

7. σημειώνει, ωστόσο, ότι η πλήρης 
συνοχή και συνέπεια σε όλο το φάσμα της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ δεν θα 
επιτευχθεί απλώς και μόνο με τη σύσταση 
της ΕΥΕΔ, αλλά θα προϋποθέτει και από 
τα κράτη μέλη της ΕΕ να υπερβούν τις 
αποκλίνουσες μεταξύ τους απόψεις επί 
βασικών ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής·
θεωρεί ουσιώδους σημασίας, εν 
προκειμένω, όχι μόνο να συμφωνήσουν τα 
κράτη μέλη της ΕΕ επί μιας κοινής 
στρατηγικής για την εξωτερική πολιτική 
και την πολιτική ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 56
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Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει, ωστόσο, ότι η πλήρης
συνοχή και συνέπεια σε όλο το φάσμα της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ δεν θα 
επιτευχθεί απλώς και μόνο με τη σύσταση 
της ΕΥΕΔ, αλλά θα προϋποθέτει και από 
τα κράτη μέλη της ΕΕ να υπερβούν τις 
αποκλίνουσες μεταξύ τους απόψεις επί 
βασικών ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής·
θεωρεί ουσιώδους σημασίας, εν 
προκειμένω, όχι μόνο να συμφωνήσουν τα 
κράτη μέλη της ΕΕ επί μιας κοινής 
στρατηγικής για την εξωτερική πολιτική 
και την πολιτική ασφάλειας, αλλά και να 
διασφαλίσουν ότι οι εθνικές τους πολιτικές 
στηρίζουν τις θέσεις της ΕΕ·

7. σημειώνει, ωστόσο, ότι η μεγαλύτερη
συνοχή και συνέπεια σε όλο το φάσμα της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ δεν θα 
επιτευχθεί απλώς και μόνο με τη σύσταση 
της ΕΥΕΔ, αλλά θα προϋποθέτει και από 
τα κράτη μέλη της ΕΕ να υπερβούν τις 
αποκλίνουσες μεταξύ τους απόψεις επί 
βασικών ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής·
θεωρεί ουσιώδους σημασίας, εν 
προκειμένω, όχι μόνο να συμφωνήσουν τα 
κράτη μέλη της ΕΕ επί μιας κοινής 
στρατηγικής για την εξωτερική πολιτική 
και την πολιτική ασφάλειας, αλλά και να 
διασφαλίσουν ότι οι εθνικές τους πολιτικές 
στηρίζουν τις θέσεις της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 57
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. Λυπάται από την άποψη αυτή που σε 
αρκετές περιπτώσεις, οι δηλώσεις 
ατόμων ή εκπροσώπων ομάδων κρατών 
μελών άφησαν να δημιουργηθεί η 
εντύπωση της έλλειψης ενότητας στην 
ΕΕ και κατέστησαν ιδιαίτερα δύσκολο το 
έργο της Αντιπροέδρου/Ύπατης 
Εκπροσώπου. Ζητεί λοιπόν από τις χώρες 
μέλη να απόσχουν από τέτοιου είδους 
μεμονωμένες και ασυντόνιστες ενέργειες 
και δηλώσεις και να προσπαθήσουν να 
συμβάλουν σε μια αποτελεσματική και 
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ορατή  ΚΕΠΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 58
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. Ζητεί εξάλλου από την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
φροντίσει να ακούγονται με σαφήνεια η 
θέσεις της ΕΕ, να αντιδρά γρήγορα και 
ορατά, και να προσδώσει στην ΚΕΠΠΑ 
σαφές και συγκεκριμένο προφίλ· 

Or. en

Τροπολογία 59
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι ο ρόλος των ειδικών 
εντεταλμένων της ΕΕ (ΕΕΕΕ) θα πρέπει να
είναι εν γένει η εκπροσώπηση και ο 
συντονισμός της πολιτικής της ΕΕ προς 
τις περιοχές με συγκεκριμένο στρατηγικό 
ενδιαφέρον ή ενδιαφέρον στον τομέα της 
ασφάλειας για την ΕΕ, οι οποίες απαιτούν 
τη διαρκή παρουσία και προβολή της ΕΕ·
είναι της άποψης ότι μεταξύ των ΕΕΕΕ και 
των αρμόδιων τμημάτων της ΕΥΕΔ θα 
πρέπει να αναπτυχθεί στενός συντονισμός 
και ότι τα σημαντικά θεματικά ζητήματα 
που στο παρελθόν καλύπτονταν από τους 
προσωπικούς αντιπροσώπους θα πρέπει να 
επανεξεταστούν και θα πρέπει να 

8. επισημαίνει ότι με τη σύσταση της 
ΕΥΕΔ σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, ανακύπτει μια νέα δομή·  ως 
εκ τούτου, έχοντας κατά νου ότι μερικές 
θέσεις των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ
(ΕΕΕΕ) λήγουν εντός του 2011, τονίζει ότι 
ο ρόλος των ΕΕΕΕ πρέπει γενικά να
αναθεωρηθεί· είναι της άποψης ότι μεταξύ 
των σημερινών ΕΕΕΕ και των αρμόδιων 
τμημάτων της ΕΥΕΔ θα πρέπει να 
αναπτυχθεί στενός συντονισμός και ότι τα 
σημαντικά θεματικά ζητήματα που στο 
παρελθόν καλύπτονταν από τους 
προσωπικούς αντιπροσώπους θα πρέπει να 
επανεξεταστούν και θα πρέπει να 
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υποβληθούν προτάσεις για την ανάληψη 
αυτού του ρόλου από υψηλόβαθμους 
αξιωματούχους της ΕΥΕΔ ή από ΕΕΕΕ·
θεωρεί ουσιαστικής σημασίας να 
υποβάλλονται ο ρόλος και οι εντολές των 
ΕΕΕΕ σε εκ των προτέρων διαβούλευση με 
το Κοινοβούλιο και να υποβάλλονται 
προτάσεις, δυνάμει του άρθρου 36, 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, σχετικά με τις 
διαδικασίες και τις αρμοδιότητες 
ενημέρωσης και υποβολής εκθέσεων προς 
το Κοινοβούλιο από τους ΕΕΕΕ·

υποβληθούν προτάσεις για την ανάληψη 
αυτού του ρόλου από υψηλόβαθμους 
αξιωματούχους της ΕΥΕΔ ή από ΕΕΕΕ·
θεωρεί ουσιαστικής σημασίας να 
υποβάλλονται ο ρόλος και οι εντολές των 
ΕΕΕΕ σε εκ των προτέρων διαβούλευση με 
το Κοινοβούλιο και να υποβάλλονται 
προτάσεις, δυνάμει του άρθρου 36, 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, σχετικά με τις 
διαδικασίες και τις αρμοδιότητες 
ενημέρωσης και υποβολής εκθέσεων προς 
το Κοινοβούλιο από τους ΕΕΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 60
Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Andrey Kovatchev, Alexander Graf 
Lambsdorff, Ulrike Lunacek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπενθυμίζει η δήλωση στην οποία 
προέβη η Ύπατη Εκπρόσωπος στην 
ολομέλεια του Κοινοβουλίου στις 8 
Ιουλίου 2010 σχετικά με τη βασική 
οργάνωση της κεντρικής διοίκησης της 
ΕΥΕΔ, στην οποία δεσμεύτηκε για τη 
δημιουργία μιας κατάλληλης δομής για 
τη διαχείριση κρίσεων και την εδραίωση 
της ειρήνης, εντός της οποίας οι αρμόδιες 
μονάδες της Επιτροπής που 
μεταφέρθηκαν στην ΕΥΕΔ και 
ασχολούνται με το σχεδιασμό και 
προγραμματισμό της αντιμετώπισης των 
κρίσεων, της πρόληψης των 
συγκρούσεων, και της εδραίωσης της 
ειρήνης, και οι δομές της ΚΠΑΑ, θα 
εργάζονται σε στενή συνεργασία και 
συνέργεια, τόσο υπό την άμεση δική της 
ευθύνη, όσο και υπό την αρμοδιότητά 
της· υπενθυμίζει επιπλέον ότι στην 
επιστολή της με ημερομηνία 7
Σεπτεμβρίου 2010 προς την Επιτροπής 
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Εξωτερικών Υποθέσεων, η 
Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος 
δήλωσε την πρόθεση της να δημιουργήσει 
ένα τμήμα ειδικά για την αντιμετώπιση 
των κρίσεων και την εδραίωση της 
ειρήνης το οποίο θα λειτουργεί επί ίσοις 
όροις με άλλα τμήματα διαχείρισης 
κρίσεων, όπως η Διεύθυνση Διαχείρισης 
Κρίσεων και Σχεδιασμού, η Μη 
Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδιασμού και 
Διεξαγωγής Επιχειρήσεων, και το 
Στρατιωτικό Επιτελείο, και ένα από τα 
διάφορα καθήκοντά του θα είναι η 
προετοιμασία των δράσεων για την 
αντιμετώπιση κρίσεων σύμφωνα με το 
Μέσο Σταθερότητας· αναμένει να 
υλοποιήσει γρήγορα τις εν λόγω 
δεσμεύσεις η Αντιπρόεδρος/Ύπατη 
Εκπρόσωπος· πιστεύει ότι, προκειμένου 
να αποκτήσει η Ένωση αποτελεσματικές, 
αποδοτικές και συνεπείς δομές 
διαχείρισης κρίσεων και εδραίωσης της 
ειρήνης, τα διάφορα προαναφερθέντα 
τμήματα πρέπει να λειτουργήσουν υπό 
έναν και μοναδικό Διευθυντή Διαχείρισης 
ενώ πρέπει να συσταθεί  ένα συμβούλιο 
διαχείρισης κρίσεων εντός της ΕΥΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 61
María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει το προνόμιό του βάσει της 
Συνθήκης να ζητείται η γνώμη του σε 
ζητήματα ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ, να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι απόψεις 
του και να προβαίνει στη διατύπωση 
συστάσεων· καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο να ενοποιήσει τα καθήκοντα 
διαβούλευσης και υποβολής εκθέσεων που 

9. υπενθυμίζει το προνόμιό του βάσει της 
Συνθήκης να ζητείται η γνώμη του σε 
ζητήματα ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ, να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι απόψεις 
του και να προβαίνει στη διατύπωση 
συστάσεων· καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο να ενοποιήσει τα καθήκοντα 
διαβούλευσης και υποβολής εκθέσεων που 



AM\859936EL.doc 39/203 PE452.878v01-00

EL

έως σήμερα εκτελούνται από την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο στον τομέα της 
εξωτερικής δράσης· αναμένει δε την 
ενίσχυση του δικαιώματος του 
Κοινοβουλίου για δημοκρατικό έλεγχο του 
στρατηγικού προγραμματισμού των
μέσων εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ·

έως σήμερα εκτελούνται από την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο στον τομέα της 
εξωτερικής δράσης· ζητεί από το 
Συμβούλιο να υιοθετήσει εποικοδομητική 
προσέγγιση στο πλαίσιο της επιτροπής 
συνδιαλλαγής  για τα μέσα εξωτερικής 
βοήθειας, συμπεριλαμβανομένου και του
Μέσου Σταθερότητας, αναγνωρίζοντας 
το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για δημοκρατικό έλεγχο των
εγγράφων στρατηγικής και πολυετών 
σχεδίων δράσης, όπως ακριβώς ορίζει το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 62
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει το προνόμιό του βάσει της 
Συνθήκης να ζητείται η γνώμη του σε 
ζητήματα ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ, να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι απόψεις 
του και να προβαίνει στη διατύπωση 
συστάσεων· καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο να ενοποιήσει τα καθήκοντα 
διαβούλευσης και υποβολής εκθέσεων που 
έως σήμερα εκτελούνται από την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο στον τομέα της 
εξωτερικής δράσης· αναμένει δε την 
ενίσχυση του δικαιώματος του 
Κοινοβουλίου για δημοκρατικό έλεγχο του 
στρατηγικού προγραμματισμού των μέσων 
εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ·

9. υπενθυμίζει το προνόμιό του ΕΚ βάσει 
της Συνθήκης να ζητείται η γνώμη του σε 
ζητήματα ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ, να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι απόψεις 
του και να προβαίνει στη διατύπωση 
συστάσεων· καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο να ενοποιήσει τα καθήκοντα 
διαβούλευσης και υποβολής εκθέσεων που 
έως σήμερα εκτελούνται από την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο στον τομέα της 
εξωτερικής δράσης· αναμένει δε την πλήρη 
αναγνώριση και ενίσχυση του 
δικαιώματος του Κοινοβουλίου για 
δημοκρατικό έλεγχο του στρατηγικού 
προγραμματισμού των μέσων εξωτερικής 
βοήθειας της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 63
Roberto Gualtieri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι, 
δυνάμει του άρθρου 218, παράγραφος 10 
της ΣΛΕΕ, θα πρέπει να παρέχεται πλήρης 
ενημέρωση στο Κοινοβούλιο στα αρχικά, 
διαπραγματευτικά και τελικά στάδια της 
διαδικασίας για τη σύναψη διεθνών 
συμφωνιών· αναμένει από την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
παρέχει κάθε συναφή πληροφορία σχετικά 
με τις διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων 
των οδηγιών διαπραγμάτευσης και των 
σχεδίων διαπραγματευτικών κειμένων, και 
υπενθυμίζει ότι στη δήλωση για την 
πολιτική λογοδοσία η 
Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος 
δεσμεύθηκε να εφαρμόζει τις διατάξεις της 
συμφωνίας πλαισίου στις διεθνείς 
συμφωνίες όσον αφορά τα εμπιστευτικά 
έγγραφα ΚΕΠΠΑ· ζητεί τη θέσπιση ενός 
αποτελεσματικού modus operandi που θα 
συνδυάζει τον σεβασμό των προνομίων 
του Κοινοβουλίου με τον απαραίτητο 
βαθμό εμπιστευτικότητας· πιστεύει ότι 
απαιτείται μια συνολική συμφωνία που θα 
αφορά όλα τα θεσμικά όργανα και θα 
καλύπτει όλους τους οργανισμούς της ΕΕ 
ούτως ώστε να ρυθμίζεται η πρόσβαση των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σε εμπιστευτικά έγγραφα·

10. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι, 
δυνάμει του άρθρου 218, παράγραφος 6 
της ΣΛΕΕ, απαιτείται η 
γνώμη/συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για όλες τις διεθνείς 
συμφωνίες συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που έχουν κυρίως σχέση με την 
ΚΕΠΠΑ, με μόνη εξαίρεση εκείνες που 
έχουν αποκλειστική σχέση με την 
ΚΕΠΠΑ· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι, 
δυνάμει του άρθρου 218, παράγραφος 10 
της ΣΛΕΕ, θα πρέπει να παρέχεται πλήρης 
ενημέρωση στο Κοινοβούλιο στα αρχικά, 
διαπραγματευτικά και τελικά στάδια της 
διαδικασίας για τη σύναψη διεθνών 
συμφωνιών· αναμένει από την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
παρέχει κάθε συναφή πληροφορία σχετικά 
με τις διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων 
των οδηγιών διαπραγμάτευσης και των 
σχεδίων διαπραγματευτικών κειμένων, και 
υπενθυμίζει ότι στη δήλωση για την 
πολιτική λογοδοσία η 
Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος 
δεσμεύθηκε να εφαρμόζει τις διατάξεις της 
συμφωνίας πλαισίου στις διεθνείς 
συμφωνίες όσον αφορά τα εμπιστευτικά 
έγγραφα ΚΕΠΠΑ· ζητεί τη θέσπιση ενός 
αποτελεσματικού modus operandi που θα 
συνδυάζει τον σεβασμό των προνομίων 
του Κοινοβουλίου με τον απαραίτητο 
βαθμό εμπιστευτικότητας· πιστεύει ότι 
απαιτείται μια συνολική συμφωνία που θα 
αφορά όλα τα θεσμικά όργανα και θα 
καλύπτει όλους τους οργανισμούς της ΕΕ 
ούτως ώστε να ρυθμίζεται η πρόσβαση των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σε εμπιστευτικά έγγραφα·
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Τροπολογία 64
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η αναθεωρημένη διοργανική 
συμφωνία του 2006 για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση θα πρέπει να παρέχει 
μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία 
προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑ και να 
αντιμετωπίζει επαρκώς τις απαιτήσεις 
ενημέρωσης της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής προκειμένου η εν 
λόγω αρχή να διαθέτει πλήρη και τακτική 
ενημέρωση επί του ιστορικού, του 
πλαισίου και των δημοσιονομικών 
επιπτώσεων των πολιτικών αποφάσεων 
στον εν λόγω τομέα πολιτικής· είναι της 
άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να λαμβάνει επαρκή ενημέρωση 
πριν από την έγκριση εντολών και 
στρατηγικών στον τομέα της ΚΕΠΠΑ·
επικροτεί τη στήριξη που εξέφρασε η 
Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος για την 
πρόταση όλες οι σημαντικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ να προβλέπονται στον 
προϋπολογισμό· εμμένει στη θέση του ότι, 
προκειμένου να αυξηθεί η δημοκρατική 
νομιμότητα της ΚΕΠΠΑ, τα αρμόδια 
όργανα του Κοινοβουλίου θα πρέπει να
καλούνται σε διαβούλευση πριν από την 
ανάληψη αποστολών ΚΠΑΑ και θα 
πρέπει να μπορούν να εποπτεύουν 
κατάλληλα τις αποστολές της ΚΠΑΑ 
ειδικότερα·

11. τονίζει ότι η αναθεωρημένη διοργανική 
συμφωνία του 2006 για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση θα πρέπει να παρέχει 
μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία 
προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑ και να 
αντιμετωπίζει επαρκώς τις απαιτήσεις 
ενημέρωσης της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής προκειμένου η εν 
λόγω αρχή να διαθέτει πλήρη και τακτική 
ενημέρωση επί του ιστορικού, του 
πλαισίου και των δημοσιονομικών 
επιπτώσεων των πολιτικών αποφάσεων 
στον εν λόγω τομέα πολιτικής· είναι της 
άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να λαμβάνει επαρκή ενημέρωση 
πριν από την έγκριση εντολών και 
στρατηγικών στον τομέα της ΚΕΠΠΑ·
επικροτεί τη στήριξη που εξέφρασε η 
Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος για την 
πρόταση όλες οι σημαντικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ να προβλέπονται στον 
προϋπολογισμό· επαναλαμβάνει ότι τα 
αρμόδια όργανα του Κοινοβουλίου θα 
πρέπει να τηρούνται δεόντως ενήμερα
πριν από την ανάληψη αποστολών ΚΠΑΑ·

Or. en
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Τροπολογία 65
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η αναθεωρημένη διοργανική 
συμφωνία του 2006 για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση θα πρέπει να παρέχει 
μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία 
προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑ και να 
αντιμετωπίζει επαρκώς τις απαιτήσεις 
ενημέρωσης της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής προκειμένου η εν 
λόγω αρχή να διαθέτει πλήρη και τακτική 
ενημέρωση επί του ιστορικού, του 
πλαισίου και των δημοσιονομικών 
επιπτώσεων των πολιτικών αποφάσεων 
στον εν λόγω τομέα πολιτικής· είναι της 
άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να λαμβάνει επαρκή ενημέρωση 
πριν από την έγκριση εντολών και 
στρατηγικών στον τομέα της ΚΕΠΠΑ· 
επικροτεί τη στήριξη που εξέφρασε η 
Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος για την 
πρόταση όλες οι σημαντικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ να προβλέπονται στον 
προϋπολογισμό· εμμένει στη θέση του ότι, 
προκειμένου να αυξηθεί η δημοκρατική 
νομιμότητα της ΚΕΠΠΑ, τα αρμόδια 
όργανα του Κοινοβουλίου θα πρέπει να 
καλούνται σε διαβούλευση πριν από την 
ανάληψη αποστολών ΚΠΑΑ και θα πρέπει 
να μπορούν να εποπτεύουν κατάλληλα τις 
αποστολές της ΚΠΑΑ ειδικότερα·

11. τονίζει ότι η αναθεωρημένη διοργανική 
συμφωνία του 2006 για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση θα πρέπει να παρέχει 
μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία 
προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑ και να 
αντιμετωπίζει επαρκώς τις απαιτήσεις 
ενημέρωσης της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής προκειμένου η εν 
λόγω αρχή να διαθέτει πλήρη και τακτική 
ενημέρωση επί του ιστορικού, του 
πλαισίου και των δημοσιονομικών 
επιπτώσεων των πολιτικών αποφάσεων 
στον εν λόγω τομέα πολιτικής· είναι της 
άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να λαμβάνει επαρκή ενημέρωση 
πριν από την έγκριση εντολών και 
στρατηγικών στον τομέα της ΚΕΠΠΑ· 
επικροτεί τη στήριξη που εξέφρασε η 
Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος για την 
πρόταση όλες οι σημαντικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ να προβλέπονται στον 
προϋπολογισμό· εμμένει στη θέση του ότι, 
προκειμένου να αυξηθεί η δημοκρατική 
νομιμότητα της ΚΕΠΠΑ, τα αρμόδια 
όργανα του Κοινοβουλίου θα πρέπει να 
καλούνται σε διαβούλευση πριν από την 
ανάληψη αποστολών ΚΠΑΑ και θα πρέπει 
να μπορούν να εποπτεύουν κατάλληλα τις 
αποστολές της ΚΠΑΑ ειδικότερα· τονίζει 
ότι προκειμένου να τηρηθούν τα 
προβλεπόμενα στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας κριτήρια αξιοπιστίας και 
αυτοπροσδιορισμού, πρέπει να διατεθούν 
επαρκή κονδύλια του προϋπολογισμού για 
την επίτευξη των στόχων της ΚΕΠΠΑ· 

Or. en
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Τροπολογία 66

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η αναθεωρημένη διοργανική 
συμφωνία του 2006 για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση θα πρέπει να παρέχει 
μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία 
προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑ και να 
αντιμετωπίζει επαρκώς τις απαιτήσεις 
ενημέρωσης της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής προκειμένου η εν 
λόγω αρχή να διαθέτει πλήρη και τακτική 
ενημέρωση επί του ιστορικού, του 
πλαισίου και των δημοσιονομικών 
επιπτώσεων των πολιτικών αποφάσεων 
στον εν λόγω τομέα πολιτικής· είναι της 
άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να λαμβάνει επαρκή ενημέρωση 
πριν από την έγκριση εντολών και 
στρατηγικών στον τομέα της ΚΕΠΠΑ·
επικροτεί τη στήριξη που εξέφρασε η 
Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος για την 
πρόταση όλες οι σημαντικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ να προβλέπονται στον 
προϋπολογισμό· εμμένει στη θέση του ότι, 
προκειμένου να αυξηθεί η δημοκρατική 
νομιμότητα της ΚΕΠΠΑ, τα αρμόδια 
όργανα του Κοινοβουλίου θα πρέπει να 
καλούνται σε διαβούλευση πριν από την 
ανάληψη αποστολών ΚΠΑΑ και θα πρέπει 
να μπορούν να εποπτεύουν κατάλληλα τις 
αποστολές της ΚΠΑΑ ειδικότερα·

11. τονίζει ότι η αναθεωρημένη διοργανική 
συμφωνία του 2006 για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση θα πρέπει να παρέχει 
μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία 
προϋπολογισμού της ΚΕΠΠΑ και να 
αντιμετωπίζει επαρκώς τις απαιτήσεις 
ενημέρωσης της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής προκειμένου η εν 
λόγω αρχή να διαθέτει πλήρη και τακτική 
ενημέρωση επί του ιστορικού, του 
πλαισίου και των δημοσιονομικών 
επιπτώσεων των πολιτικών αποφάσεων 
στον εν λόγω τομέα πολιτικής· είναι της 
άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να λαμβάνει επαρκή ενημέρωση 
πριν από την έγκριση εντολών και 
στρατηγικών στον τομέα της ΚΕΠΠΑ·
επικροτεί την στήριξη που εξέφρασε η 
Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος για την 
πρόταση όλες οι σημαντικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ να προβλέπονται στον 
προϋπολογισμό αλλά πιστεύει ότι για την 
πλήρη διαφάνεια και το δημοκρατικό 
έλεγχο απαιτούνται ξεχωριστά κονδύλια 
του προϋπολογισμού για κάθε μία 
αποστολή ξεχωριστά· εμμένει στη θέση 
του ότι, προκειμένου να αυξηθεί η 
δημοκρατική νομιμότητα της ΚΕΠΠΑ, τα 
αρμόδια όργανα του Κοινοβουλίου θα 
πρέπει να καλούνται σε διαβούλευση πριν 
από την ανάληψη αποστολών ΚΠΑΑ και 
θα πρέπει να μπορούν να εποπτεύουν 
κατάλληλα τις αποστολές της ΚΠΑΑ 
ειδικότερα·

Or. en
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Τροπολογία 67
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι οι τακτικές κοινές 
συνεδριάσεις διαβούλευσης επί της 
ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να συμπληρώνονται με 
πρόσθετες συνεδριάσεις εάν προκύψει 
ανάγκη για εκ των προτέρων ενημέρωση·
προτείνει εν προκειμένω τον 
προσανατολισμό αυτών των συνεδριάσεων 
στην άντληση βασικών στρατηγικών και 
πολιτικοστρατιωτικών διδαγμάτων, με 
στόχο τη βελτίωση του σχεδιασμού και της 
διαχείρισης των μελλοντικών αποστολών 
και τη συμβολή στην ανάπτυξη μιας 
διορατικής προσέγγισης των μελλοντικών 
αναγκών· υπενθυμίζει περαιτέρω το 
δικαίωμά του να ζητείται η γνώμη του και 
την ανάγκη να ενημερώνεται επαρκώς για 
τις ρυθμίσεις επείγουσας χρηματοδότησης 
για ορισμένες πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ 
με βάση το άρθρο 41, παράγραφος 3 της 
ΣΕΕ·

12. θεωρεί ότι οι τακτικές κοινές 
συνεδριάσεις διαβούλευσης επί της 
ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να συμπληρώνονται με 
πρόσθετες συνεδριάσεις για εκ των 
προτέρων ενημέρωση· προτείνει εν 
προκειμένω τον προσανατολισμό αυτών 
των συνεδριάσεων στην άντληση βασικών 
στρατηγικών και πολιτικοστρατιωτικών 
διδαγμάτων, με στόχο τη βελτίωση του 
σχεδιασμού και της διαχείρισης των 
μελλοντικών αποστολών και τη συμβολή 
στην ανάπτυξη μιας διορατικής 
προσέγγισης των μελλοντικών αναγκών·
υπενθυμίζει περαιτέρω το δικαίωμά του να 
ζητείται η γνώμη του και την ανάγκη να 
ενημερώνεται επαρκώς για τις ρυθμίσεις 
επείγουσας χρηματοδότησης για ορισμένες 
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ με βάση το άρθρο 41, 
παράγραφος 3 της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 68
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επισημαίνει την από τη Συνθήκη 
προβλεπόμενη υποχρέωσή του να ορίζει, 
από κοινού με τα εθνικά κοινοβούλια, την 
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οργάνωση και προώθηση 
αποτελεσματικής και τακτικής 
διακοινοβουλευτικής συνεργασίας, και 
συγκεκριμένα στον τομέα της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 69
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ιωάννης Κασουλίδης, Γεώργιος 
Κουμουτσάκος, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι οι δράσεις ΚΠΑΑ θα πρέπει 
να ενσωματώνονται σε μια συνολική 
πολιτική για χώρες και περιοχές σε κρίση·
υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη
απομάκρυνσης από τη σημερινή εστίαση
και έμφαση στην επιτυχή ανάπτυξη των 
αποστολών ΚΠΑΑ και απόδοσης 
μεγαλύτερης προσοχής στην επιτυχή 
υλοποίησή τους και στον διαρκή
αντίκτυπό τους επιτόπου·

13. τονίζει ότι οι δράσεις ΚΠΑΑ θα πρέπει 
να ενσωματώνονται σε μια συνολική 
πολιτική για χώρες και περιοχές σε κρίση
όπου διατρέχουν κίνδυνο οι αξίες και τα 
στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ και όπου 
οι επιχειρήσεις ΚΠΑΑ θα παρείχαν μια 
πραγματική προστιθέμενη αξία στην 
προώθηση της ειρήνης, της 
σταθερότητας και του κράτους δικαίου·
υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να 
προβλεφθεί μια πιο ακριβής διαδικασία 
άντλησης διδαγμάτων κατά την εκτίμηση 
του κατά πόσο έχει εκτελεσθεί επιτυχώς 
κάθε επιχείρηση και αν έχει διαρκή
αντίκτυπο επί τόπου·

Or. en

Τροπολογία 70

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι οι δράσεις ΚΠΑΑ θα πρέπει 
να ενσωματώνονται σε μια συνολική 
πολιτική για χώρες και περιοχές σε κρίση· 
υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη 
απομάκρυνσης από τη σημερινή εστίαση 
και έμφαση στην επιτυχή ανάπτυξη των 
αποστολών ΚΠΑΑ και απόδοσης 
μεγαλύτερης προσοχής στην επιτυχή 
υλοποίησή τους και στον διαρκή αντίκτυπό 
τους επιτόπου·

13. τονίζει ότι οι δράσεις ΚΠΑΑ θα πρέπει 
να ενσωματώνονται σε μια συνολική 
πολιτική για χώρες και περιοχές σε κρίση· 
υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη 
απομάκρυνσης από τη σημερινή εστίαση 
και έμφαση στην επιτυχή ανάπτυξη των 
αποστολών ΚΠΑΑ και απόδοσης 
μεγαλύτερης προσοχής στην επιτυχή 
υλοποίησή τους και στον διαρκή αντίκτυπό 
τους επιτόπου· ζητεί από την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
καταστήσει προτεραιότητα της ΚΕΠΠΑ 
και ΚΠΑΑ την πρόληψη των 
συγκρούσεων, την ειρηνική  μεσολάβηση 
για συγκρούσεις κα τη μεταρρύθμιση του 
τομέα της ασφάλειας· καλεί επειγόντως 
την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
κάνει χρήση της νεοσυσταθείσας ΕΥΕΔ 
για να καθιερώσει τις αξιολογήσεις του 
αντίκτυπου ως τρέχουσα διαδικασία για 
την ποιοτική αξιολόγηση των πολλαπλών 
αποτελεσμάτων από πλευράς ασφάλειας, 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φύλου, 
κοινωνικής και οικονομικής διάστασης 
κάθε αποστολής ΚΠΑΑ στη χώρα 
υποδοχής·

Or. en

Τροπολογία 71

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο, το Συμβούλιο και τα κράτη 
μέλη να ξεπεράσουν το θέμα της 
ανισορροπίας μεταξύ πολιτικών και 
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στρατιωτικών δυνατοτήτων σχεδιασμού 
στη γραμματεία της ΕΥΕΔ και να 
αυξήσουν το προσωπικό στους τομείς της 
δικαιοσύνης, της πολιτικής διοίκησης, 
των τελωνείων και της διαμεσολάβησης 
έτσι ώστε να διασφαλιστεί ένας επαρκής 
και ικανοποιητικός αριθμός 
εμπειρογνωμόνων για τις αποστολές της 
ΚΠΑΑ·

Or. en

Τροπολογία 72
Willy Meyer, Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει την ανάγκη για βέλτιστο 
συντονισμό μεταξύ των δράσεων της ΕΕ 
για την αντιμετώπιση καταστροφών και 
άλλων μέσων της ΕΕ –όπως οι 
στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές 
της ΚΠΑΑ– οι οποίες ήδη αναπτύσσονται 
επιτόπου ή θα μπορούσαν να 
αναπτυχθούν στον απόηχο μιας κρίσης· 
πιστεύει ότι ο άκαμπτος διαχωρισμός 
μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών 
επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων 
αντικατοπτρίζει παρωχημένα θεσμικά 
πρότυπα και όχι την επιτόπια 
πραγματικότητα, και ως εκ τούτου 
επισημαίνει το γεγονός ότι οι δράσεις 
αντιμετώπισης κρίσεων απαιτούν έναν 
συνδυασμό στρατιωτικών και πολιτικών 
μέσων·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 73
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει την ανάγκη για βέλτιστο 
συντονισμό μεταξύ των δράσεων της ΕΕ 
για την αντιμετώπιση καταστροφών και 
άλλων μέσων της ΕΕ –όπως οι 
στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ– οι οποίες ήδη αναπτύσσονται 
επιτόπου ή θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 
στον απόηχο μιας κρίσης· πιστεύει ότι ο 
άκαμπτος διαχωρισμός μεταξύ 
στρατιωτικών και πολιτικών επιχειρήσεων 
διαχείρισης κρίσεων αντικατοπτρίζει 
παρωχημένα θεσμικά πρότυπα και όχι την 
επιτόπια πραγματικότητα, και ως εκ 
τούτου επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
δράσεις αντιμετώπισης κρίσεων απαιτούν 
έναν συνδυασμό στρατιωτικών και 
πολιτικών μέσων·

14. τονίζει την ανάγκη για βέλτιστο 
συντονισμό μεταξύ των δράσεων της ΕΕ 
για την αντιμετώπιση καταστροφών και 
άλλων μέσων της ΕΕ –όπως οι 
στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ– οι οποίες ήδη αναπτύσσονται 
επιτόπου ή θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 
στον απόηχο μιας κρίσης· είναι της 
άποψης ότι ο άκαμπτος διαχωρισμός 
μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών 
επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων 
αντικατοπτρίζει περισσότερο  παρωχημένα 
θεσμικά πρότυπα και ότι η πολιτική και 
στρατιωτική αλληλεπίδραση και 
συνεργασία μπορούν να ανταποκριθούν 
καλύτερα στις επιτόπιες 
πραγματικότητες,  τονίζει λοιπόν πως 
χρειάζεται μια συστηματική κατά 
περίπτωση αξιολόγηση των αναγκών 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ο πιο 
κατάλληλος συνδυασμός στρατιωτικών 
και πολιτικών μέσων σε μια δεδομένη 
κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 74
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει την ανάγκη για βέλτιστο 
συντονισμό μεταξύ των δράσεων της ΕΕ 
για την αντιμετώπιση καταστροφών και 
άλλων μέσων της ΕΕ –όπως οι 

14. τονίζει την ανάγκη για βέλτιστο 
συντονισμό μεταξύ των δράσεων της ΕΕ 
για την αντιμετώπιση καταστροφών και 
άλλων μέσων της ΕΕ καθώς και των 



AM\859936EL.doc 49/203 PE452.878v01-00

EL

στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές 
της ΚΠΑΑ– οι οποίες ήδη αναπτύσσονται 
επιτόπου ή θα μπορούσαν να 
αναπτυχθούν στον απόηχο μιας κρίσης· 
πιστεύει ότι ο άκαμπτος διαχωρισμός 
μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών 
επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων 
αντικατοπτρίζει παρωχημένα θεσμικά 
πρότυπα και όχι την επιτόπια 
πραγματικότητα, και ως εκ τούτου 
επισημαίνει το γεγονός ότι οι δράσεις 
αντιμετώπισης κρίσεων απαιτούν έναν 
συνδυασμό στρατιωτικών και πολιτικών 
μέσων·

προσπαθειών άλλων διεθνών οργανισμών.

Or. en

Τροπολογία 75

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει την ανάγκη για βέλτιστο 
συντονισμό μεταξύ των δράσεων της ΕΕ 
για την αντιμετώπιση καταστροφών και 
άλλων μέσων της ΕΕ –όπως οι 
στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ– οι οποίες ήδη αναπτύσσονται 
επιτόπου ή θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 
στον απόηχο μιας κρίσης· πιστεύει ότι ο
άκαμπτος διαχωρισμός μεταξύ 
στρατιωτικών και πολιτικών επιχειρήσεων 
διαχείρισης κρίσεων αντικατοπτρίζει 
παρωχημένα θεσμικά πρότυπα και όχι την 
επιτόπια πραγματικότητα, και ως εκ 
τούτου επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
δράσεις αντιμετώπισης κρίσεων απαιτούν 
έναν συνδυασμό στρατιωτικών και 
πολιτικών μέσων·

14. τονίζει την ανάγκη για βέλτιστο 
συντονισμό μεταξύ των δράσεων της ΕΕ 
για την αντιμετώπιση καταστροφών και 
άλλων μέσων της ΕΕ –όπως οι 
στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ– οι οποίες ήδη αναπτύσσονται 
επιτόπου ή θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 
στον απόηχο μιας κρίσης· συνεχίζει να 
ανησυχεί για τις απόπειρες χρήσης 
μάχιμων δυνάμεων των Ομάδων Μάχης 
της ΕΕ για την αντιμετώπιση 
καταστροφών και υπενθυμίζει ότι η 
μεγαλύτερη χρήση των δυνατοτήτων της 
ΚΠΑΑ αλλά και του Μέσου 
Σταθερότητας της ΕΕ για την 
αντιμετώπιση των καταστροφών, την 
αρωγή και την ανασυγκρότηση θα 
περιορίσει σοβαρά και θα εξασθενίσει την 
ικανότητα της ΕΕ να δίνει λύσεις σε 
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πολιτικές κρίσεις και να επιδίδεται στην 
επίρρωση, διατήρηση και οικοδόμηση 
της ειρήνης· πιστεύει ότι σε πολλές 
περιπτώσεις ένας υπερβολικά άκαμπτος 
διαχωρισμός μεταξύ στρατιωτικών και 
πολιτικών επιχειρήσεων διαχείρισης 
κρίσεων αντικατοπτρίζει παρωχημένα 
θεσμικά πρότυπα και όχι την επιτόπια 
πραγματικότητα, και ως εκ τούτου 
επισημαίνει το γεγονός ότι οι δράσεις 
αντιμετώπισης κρίσεων ενδέχεται να
απαιτούν έναν συνδυασμό στρατιωτικών 
και πολιτικών μέσων· υπενθυμίζει ότι ενώ 
16 από τις 24 αποστολές ΚΠΑΑ είναι 
πολιτικής φύσης, 7 υπήρξαν 
στρατιωτικές και μόνο μια ήταν πολιτική 
στρατιωτική· καλεί την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να μην 
ορίζει στρατιωτικό προσωπικό ως 
Επικεφαλής Αποστολής σε αμιγώς 
πολιτικές αποστολές όπως συνέβη στην 
περίπτωση EULEX·

Or. en

Τροπολογία 76
Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ιωάννης Κασουλίδης, Γεώργιος Κουμουτσάκος, 
Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει την ανάγκη για βέλτιστο 
συντονισμό μεταξύ των δράσεων της ΕΕ 
για την αντιμετώπιση καταστροφών και 
άλλων μέσων της ΕΕ –όπως οι 
στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ– οι οποίες ήδη αναπτύσσονται 
επιτόπου ή θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 
στον απόηχο μιας κρίσης· πιστεύει ότι ο 
άκαμπτος διαχωρισμός μεταξύ 
στρατιωτικών και πολιτικών επιχειρήσεων 
διαχείρισης κρίσεων αντικατοπτρίζει 
παρωχημένα θεσμικά πρότυπα και όχι την 

14. τονίζει την ανάγκη για βέλτιστο 
συντονισμό μεταξύ των δράσεων της ΕΕ 
για την αντιμετώπιση καταστροφών και 
άλλων μέσων της ΕΕ –όπως οι 
στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ– οι οποίες ήδη αναπτύσσονται 
επιτόπου ή θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 
στον απόηχο μιας κρίσης· πιστεύει ότι ο 
άκαμπτος διαχωρισμός μεταξύ 
στρατιωτικών και πολιτικών επιχειρήσεων 
διαχείρισης κρίσεων αντικατοπτρίζει 
παρωχημένα θεσμικά πρότυπα και όχι την 



AM\859936EL.doc 51/203 PE452.878v01-00

EL

επιτόπια πραγματικότητα, και ως εκ 
τούτου επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
δράσεις αντιμετώπισης κρίσεων απαιτούν 
έναν συνδυασμό στρατιωτικών και 
πολιτικών μέσων·

επιτόπια πραγματικότητα, και ως εκ 
τούτου επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
δράσεις αντιμετώπισης ορισμένων
κρίσεων ενδέχεται να απαιτούν έναν 
συνδυασμό στρατιωτικών και πολιτικών 
μέσων·

Or. en

Τροπολογία 77
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει την ανάγκη για βέλτιστο 
συντονισμό μεταξύ των δράσεων της ΕΕ 
για την αντιμετώπιση καταστροφών και 
άλλων μέσων της ΕΕ –όπως οι
στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ– οι οποίες ήδη αναπτύσσονται 
επιτόπου ή θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 
στον απόηχο μιας κρίσης· πιστεύει ότι ο 
άκαμπτος διαχωρισμός μεταξύ 
στρατιωτικών και πολιτικών επιχειρήσεων 
διαχείρισης κρίσεων αντικατοπτρίζει 
παρωχημένα θεσμικά πρότυπα και όχι την 
επιτόπια πραγματικότητα, και ως εκ 
τούτου επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
δράσεις αντιμετώπισης κρίσεων απαιτούν 
έναν συνδυασμό στρατιωτικών και 
πολιτικών μέσων·

14. τονίζει την ανάγκη για βέλτιστο 
συντονισμό μεταξύ των δράσεων της ΕΕ 
για την αντιμετώπιση καταστροφών και 
άλλων μέσων της ΕΕ –όπως πολιτικές 
και/ή  στρατιωτικές και αποστολές της 
ΚΠΑΑ– οι οποίες ήδη αναπτύσσονται 
επιτόπου ή θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 
στον απόηχο μιας κρίσης· πιστεύει ότι ο 
άκαμπτος διαχωρισμός μεταξύ 
στρατιωτικών και πολιτικών επιχειρήσεων 
διαχείρισης κρίσεων αντικατοπτρίζει 
παρωχημένα θεσμικά πρότυπα και όχι την 
επιτόπια πραγματικότητα, και ως εκ 
τούτου επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
δράσεις αντιμετώπισης κρίσεων απαιτούν 
έναν συνδυασμό στρατιωτικών και 
πολιτικών μέσων·

Or. en

Τροπολογία 78
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει την ανάγκη για βέλτιστο 
συντονισμό μεταξύ των δράσεων της ΕΕ 
για την αντιμετώπιση καταστροφών και 
άλλων μέσων της ΕΕ –όπως οι 
στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ– οι οποίες ήδη αναπτύσσονται 
επιτόπου ή θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 
στον απόηχο μιας κρίσης· πιστεύει ότι ο 
άκαμπτος διαχωρισμός μεταξύ 
στρατιωτικών και πολιτικών επιχειρήσεων 
διαχείρισης κρίσεων αντικατοπτρίζει 
παρωχημένα θεσμικά πρότυπα και όχι την 
επιτόπια πραγματικότητα, και ως εκ 
τούτου επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
δράσεις αντιμετώπισης κρίσεων απαιτούν 
έναν συνδυασμό στρατιωτικών και 
πολιτικών μέσων·

14. τονίζει την ανάγκη για βέλτιστο 
συντονισμό μεταξύ των δράσεων της ΕΕ 
για την αντιμετώπιση καταστροφών και 
άλλων μέσων της ΕΕ –όπως οι 
στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ– οι οποίες ήδη αναπτύσσονται 
επιτόπου ή θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 
στον απόηχο μιας κρίσης· πιστεύει ότι ο 
άκαμπτος διαχωρισμός μεταξύ 
στρατιωτικών και πολιτικών επιχειρήσεων 
διαχείρισης κρίσεων αντικατοπτρίζει 
παρωχημένα θεσμικά πρότυπα και όχι την 
επιτόπια πραγματικότητα, και ως εκ 
τούτου επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
δράσεις αντιμετώπισης κρίσεων συνήθως
απαιτούν έναν συνδυασμό στρατιωτικών 
και πολιτικών μέσων·

Or. en

Τροπολογία 79
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει την ανάγκη για βέλτιστο 
συντονισμό μεταξύ των δράσεων της ΕΕ 
για την αντιμετώπιση καταστροφών και 
άλλων μέσων της ΕΕ –όπως οι 
στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ– οι οποίες ήδη αναπτύσσονται 
επιτόπου ή θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 
στον απόηχο μιας κρίσης· πιστεύει ότι ο 
άκαμπτος διαχωρισμός μεταξύ 
στρατιωτικών και πολιτικών επιχειρήσεων 
διαχείρισης κρίσεων αντικατοπτρίζει 
παρωχημένα θεσμικά πρότυπα και όχι την 
επιτόπια πραγματικότητα, και ως εκ 
τούτου επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
δράσεις αντιμετώπισης κρίσεων απαιτούν 

14. τονίζει την ανάγκη για βέλτιστο 
συντονισμό μεταξύ των δράσεων της ΕΕ 
για την αντιμετώπιση καταστροφών και 
άλλων μέσων της ΕΕ –όπως οι 
στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ– οι οποίες ήδη αναπτύσσονται 
επιτόπου ή θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 
στον απόηχο μιας κρίσης· πιστεύει ότι ο 
άκαμπτος διαχωρισμός μεταξύ 
στρατιωτικών και πολιτικών επιχειρήσεων 
διαχείρισης κρίσεων αντικατοπτρίζει 
παρωχημένα θεσμικά πρότυπα και όχι την 
επιτόπια πραγματικότητα, και ως εκ 
τούτου επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
δράσεις αντιμετώπισης κρίσεων ενδέχεται 
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έναν συνδυασμό στρατιωτικών και 
πολιτικών μέσων·

να απαιτούν έναν συνδυασμό 
στρατιωτικών και πολιτικών μέσων·

Or. en

Τροπολογία 80
Nirj Deva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει την ανάγκη για βέλτιστο 
συντονισμό μεταξύ των δράσεων της ΕΕ 
για την αντιμετώπιση καταστροφών και 
άλλων μέσων της ΕΕ –όπως οι 
στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ– οι οποίες ήδη αναπτύσσονται 
επιτόπου ή θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 
στον απόηχο μιας κρίσης· πιστεύει ότι ο 
άκαμπτος διαχωρισμός μεταξύ 
στρατιωτικών και πολιτικών επιχειρήσεων 
διαχείρισης κρίσεων αντικατοπτρίζει 
παρωχημένα θεσμικά πρότυπα και όχι την 
επιτόπια πραγματικότητα, και ως εκ 
τούτου επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
δράσεις αντιμετώπισης κρίσεων απαιτούν 
έναν συνδυασμό στρατιωτικών και 
πολιτικών μέσων·

14. τονίζει την ανάγκη για βέλτιστο 
συντονισμό μεταξύ των δράσεων της ΕΕ 
για την αντιμετώπιση καταστροφών και 
άλλων μέσων της ΕΕ –όπως οι 
στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές της 
ΚΠΑΑ– οι οποίες ήδη αναπτύσσονται 
επιτόπου ή θα μπορούσαν να αναπτυχθούν 
στον απόηχο μιας κρίσης· πιστεύει ότι ο 
άκαμπτος διαχωρισμός μεταξύ 
στρατιωτικών και πολιτικών επιχειρήσεων 
διαχείρισης κρίσεων αντικατοπτρίζει 
παρωχημένα θεσμικά πρότυπα και όχι την 
επιτόπια πραγματικότητα, και ως εκ 
τούτου επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
δράσεις αντιμετώπισης κρίσεων απαιτούν 
έναν συνδυασμό στρατιωτικών και 
πολιτικών μέσων, βασισμένες σε μια 
σφαιρική κατανόηση των συνδέσμων 
ανάμεσα στην ασφάλεια και την 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 81
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπενθυμίζει πως χρειάζεται να 
δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή Δύναμη 
πολιτικής προστασίας, βασισμένη στον 
υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
πολιτικής προστασίας, προς τον οποίο 
έχει επανειλημμένα απευθύνει έκκληση το 
Κοινοβούλιο και ο οποίος πρέπει να είναι 
σε θέση να λειτουργεί εκτός της ΕΕ 
οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο·

Or. en

Τροπολογία 82
Willy Meyer, Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει πως οι καταστροφές δεν 
πρέπει να οδηγούν στην ανάπτυξη ή τη 
μεταφορά στρατιωτικών δυνάμεων εντός 
ή εκτός της ΕΕ· αντί γι' αυτό, θα πρέπει 
να διατίθενται οι αναγκαίοι πόροι που 
επιτρέπουν στις δυνάμεις πολιτικής 
προστασίας να φέρουν σε πέρας το έργο 
τους μόνες τους και με τον κατάλληλο 
τρόπο· επιπλέον, τονίζει πως η πολιτική 
συνεργασία ενέχει τον σημαντικό κίνδυνο 
να χρησιμοποιηθούν οι άμαχοι για την 
επίτευξη στρατιωτικών στόχων, με 
σημαντικότατες συνέπειες: στα μάτια του 
τοπικού πληθυσμού χάνεται η 
ουδετερότητα και ο καθαρά 
ανθρωπιστικός χαρακτήρας των 
επιχειρήσεων· για τον λόγο αυτόν, οι 
πολιτικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις 
πρέπει να παραμένουν αυστηρά 
διαχωρισμένες σε όλα τα πεδία·

Or. en
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Τροπολογία 83
Willy Meyer, Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί στρατηγική προτεραιότητα 
της ΕΕ την ενίσχυση των εταιρικών 
σχέσεων για τη διαχείριση διεθνών 
κρίσεων και την ενίσχυση του διαλόγου 
με άλλους σημαντικούς φορείς 
διαχείρισης κρίσεων –όπως τα Ηνωμένα 
Έθνη, το ΝΑΤΟ, η Αφρικανική Ένωση 
(Α.Ε.) και ο ΟΑΣΕ, καθώς και τρίτες 
χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Τουρκία, η 
Νορβηγία και ο Καναδάς– και τον 
συντονισμό των δράσεων, την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τη συγκέντρωση πόρων 
στους τομείς της διατήρησης και 
οικοδόμησης της ειρήνης. 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
για τη διαχείριση κρίσεων και, 
ειδικότερα, για την ασφάλεια στη 
θάλασσα, και για τον αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας στο πλαίσιο του διεθνούς 
δικαίου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 84
Arnaud Danjean, Ιωάννης Κασουλίδης, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Andrey Kovatchev, 
Krzysztof Lisek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί στρατηγική προτεραιότητα της 
ΕΕ την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων 
για τη διαχείριση διεθνών κρίσεων και την 
ενίσχυση του διαλόγου με άλλους 

15. θεωρεί στρατηγική προτεραιότητα της 
ΕΕ την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων 
για τη διαχείριση διεθνών κρίσεων και την 
ενίσχυση του διαλόγου με άλλους 
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σημαντικούς φορείς διαχείρισης κρίσεων –
όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, η 
Αφρικανική Ένωση (Α.Ε.) και ο ΟΑΣΕ,
καθώς και τρίτες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η 
Τουρκία, η Νορβηγία και ο Καναδάς– και
τον συντονισμό των δράσεων, την 
ανταλλαγή πληροφοριών και τη 
συγκέντρωση πόρων στους τομείς της 
διατήρησης και οικοδόμησης της ειρήνης. 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
για τη διαχείριση κρίσεων και, 
ειδικότερα, για την ασφάλεια στη 
θάλασσα, και για τον αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας στο πλαίσιο του διεθνούς 
δικαίου·

σημαντικούς φορείς διαχείρισης κρίσεων –
είτε πρόκειται για διεθνείς είτε για 
περιφερειακούς  οργανισμούς ή τρίτες 
χώρες – καθώς και την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τον συντονισμό των 
δράσεων και τη συγκέντρωση πόρων
οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο στους 
τομείς της διατήρησης και οικοδόμησης 
της ειρήνης·

Or. en

Τροπολογία 85
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί στρατηγική προτεραιότητα της 
ΕΕ την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων 
για τη διαχείριση διεθνών κρίσεων και 
την ενίσχυση του διαλόγου με άλλους 
σημαντικούς φορείς διαχείρισης κρίσεων –
όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, η 
Αφρικανική Ένωση (Α.Ε.) και ο ΟΑΣΕ, 
καθώς και τρίτες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η 
Τουρκία, η Νορβηγία και ο Καναδάς– και 
τον συντονισμό των δράσεων, την 
ανταλλαγή πληροφοριών και τη 
συγκέντρωση πόρων στους τομείς της 
διατήρησης και οικοδόμησης της ειρήνης. 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
για τη διαχείριση κρίσεων και, ειδικότερα, 
για την ασφάλεια στη θάλασσα, και για τον 
αγώνα κατά της τρομοκρατίας στο πλαίσιο 
του διεθνούς δικαίου·

15. θεωρεί στρατηγική προτεραιότητα της 
ΕΕ τη συμπλήρωση του ρόλου 
οργανισμών όπως το ΝΑΤΟ με 
σαφέστερη κατανομή του έργου ανάμεσα 
σε πολιτικές και στρατιωτικές 
δραστηριότητες, καθώς και την ενίσχυση 
του διαλόγου με άλλους σημαντικούς 
φορείς διαχείρισης κρίσεων –όπως τα 
Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, η Αφρικανική 
Ένωση (Α.Ε.) και ο ΟΑΣΕ, καθώς και 
τρίτες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Τουρκία, η 
Νορβηγία και ο Καναδάς– και τον 
συντονισμό των δράσεων, την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τη συγκέντρωση πόρων 
στους τομείς της διατήρησης και 
οικοδόμησης της ειρήνης. 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
για τη διαχείριση κρίσεων και, ειδικότερα, 
για την ασφάλεια στη θάλασσα, και για τον 
αγώνα κατά της τρομοκρατίας στο πλαίσιο 



AM\859936EL.doc 57/203 PE452.878v01-00

EL

του διεθνούς δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 86
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί στρατηγική προτεραιότητα της 
ΕΕ την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων 
για τη διαχείριση διεθνών κρίσεων και την 
ενίσχυση του διαλόγου με άλλους 
σημαντικούς φορείς διαχείρισης κρίσεων –
όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, η 
Αφρικανική Ένωση (Α.Ε.) και ο ΟΑΣΕ, 
καθώς και τρίτες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η 
Τουρκία, η Νορβηγία και ο Καναδάς – και 
τον συντονισμό των δράσεων, την
ανταλλαγή πληροφοριών και τη
συγκέντρωση πόρων στους τομείς της 
διατήρησης και οικοδόμησης της ειρήνης. 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
για τη διαχείριση κρίσεων και, ειδικότερα, 
για την ασφάλεια στη θάλασσα, και για τον 
αγώνα κατά της τρομοκρατίας στο πλαίσιο 
του διεθνούς δικαίου·

15. θεωρεί στρατηγική προτεραιότητα της 
ΕΕ την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων 
για τη διαχείριση διεθνών κρίσεων και την 
ενίσχυση του διαλόγου με άλλους 
σημαντικούς φορείς διαχείρισης κρίσεων –
όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, η
Αφρικανική Ένωση (Α.Ε.) και ο ΟΑΣΕ, 
καθώς και τρίτες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η 
Τουρκία, η Νορβηγία και ο Καναδάς· 
υπογραμμίζει ότι χρειάζεται ο 
συντονισμός των δράσεων, η ανταλλαγή 
πληροφοριών και η συγκέντρωση πόρων 
στους τομείς της διατήρησης και 
οικοδόμησης της ειρήνης. 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
για τη διαχείριση κρίσεων και, ειδικότερα, 
για την ασφάλεια στη θάλασσα, και για τον 
αγώνα κατά της τρομοκρατίας στο πλαίσιο 
του διεθνούς δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 87
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί στρατηγική προτεραιότητα της 
ΕΕ την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων 

15. θεωρεί στρατηγική προτεραιότητα της 
ΕΕ την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων 
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για τη διαχείριση διεθνών κρίσεων και την 
ενίσχυση του διαλόγου με άλλους 
σημαντικούς φορείς διαχείρισης κρίσεων –
όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, η 
Αφρικανική Ένωση (Α.Ε.) και ο ΟΑΣΕ, 
καθώς και τρίτες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η 
Τουρκία, η Νορβηγία και ο Καναδάς– και 
τον συντονισμό των δράσεων, την
ανταλλαγή πληροφοριών και τη 
συγκέντρωση πόρων στους τομείς της 
διατήρησης και οικοδόμησης της ειρήνης. 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
για τη διαχείριση κρίσεων και, ειδικότερα, 
για την ασφάλεια στη θάλασσα, και για τον 
αγώνα κατά της τρομοκρατίας στο πλαίσιο 
του διεθνούς δικαίου·

για τη διαχείριση διεθνών κρίσεων και την 
ενίσχυση του διαλόγου με άλλους 
σημαντικούς φορείς διαχείρισης κρίσεων –
όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, η 
Αφρικανική Ένωση (Α.Ε.) και ο ΟΑΣΕ, 
καθώς και τρίτες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η 
Τουρκία, η Νορβηγία και ο Καναδάς– και 
τον συντονισμό των δράσεων, τη 
βελτίωση του συστήματος έγκαιρου 
συναγερμού, την εξασφάλιση ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών 
και τη συγκέντρωση πόρων στους τομείς 
της διατήρησης και οικοδόμησης της 
ειρήνης. συμπεριλαμβανομένης της 
συνεργασίας για τη διαχείριση κρίσεων 
και, ειδικότερα, για την ασφάλεια στη 
θάλασσα, και για τον αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας στο πλαίσιο του διεθνούς 
δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 88
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί στρατηγική προτεραιότητα της 
ΕΕ την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων 
για τη διαχείριση διεθνών κρίσεων και την 
ενίσχυση του διαλόγου με άλλους 
σημαντικούς φορείς διαχείρισης κρίσεων –
όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, η 
Αφρικανική Ένωση (Α.Ε.) και ο ΟΑΣΕ, 
καθώς και τρίτες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η 
Τουρκία, η Νορβηγία και ο Καναδάς– και 
τον συντονισμό των δράσεων, την 
ανταλλαγή πληροφοριών και τη 
συγκέντρωση πόρων στους τομείς της 
διατήρησης και οικοδόμησης της ειρήνης. 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
για τη διαχείριση κρίσεων και, ειδικότερα, 
για την ασφάλεια στη θάλασσα, και για τον 

15. θεωρεί σημαντική προτεραιότητα της 
ΕΕ την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων 
για τη διαχείριση διεθνών κρίσεων και την 
ενίσχυση του διαλόγου με άλλους 
σημαντικούς φορείς διαχείρισης κρίσεων –
όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, η 
Αφρικανική Ένωση (Α.Ε.) και ο ΟΑΣΕ, 
καθώς και τρίτες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η 
Τουρκία, η Νορβηγία και ο Καναδάς– και 
τον συντονισμό των δράσεων, την 
ανταλλαγή πληροφοριών και τη 
συγκέντρωση πόρων στους τομείς της 
διατήρησης και οικοδόμησης της ειρήνης. 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
για τη διαχείριση κρίσεων και, ειδικότερα, 
για την ασφάλεια στη θάλασσα, και για τον 
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αγώνα κατά της τρομοκρατίας στο πλαίσιο 
του διεθνούς δικαίου·

αγώνα κατά της τρομοκρατίας στο πλαίσιο 
του διεθνούς δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 89
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί στρατηγική προτεραιότητα της 
ΕΕ την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων 
για τη διαχείριση διεθνών κρίσεων και την 
ενίσχυση του διαλόγου με άλλους 
σημαντικούς φορείς διαχείρισης κρίσεων –
όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, η 
Αφρικανική Ένωση (Α.Ε.) και ο ΟΑΣΕ, 
καθώς και τρίτες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η 
Τουρκία, η Νορβηγία και ο Καναδάς– και 
τον συντονισμό των δράσεων, την 
ανταλλαγή πληροφοριών και τη 
συγκέντρωση πόρων στους τομείς της 
διατήρησης και οικοδόμησης της ειρήνης. 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
για τη διαχείριση κρίσεων και, ειδικότερα, 
για την ασφάλεια στη θάλασσα, και για τον 
αγώνα κατά της τρομοκρατίας στο πλαίσιο 
του διεθνούς δικαίου·

15. θεωρεί στρατηγική προτεραιότητα της 
ΕΕ την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων 
για τη διαχείριση διεθνών κρίσεων και την 
ενίσχυση του διαλόγου με άλλους 
σημαντικούς φορείς διαχείρισης κρίσεων –
όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, η 
Αφρικανική Ένωση (Α.Ε.) και ο ΟΑΣΕ, 
καθώς και τρίτες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η 
Τουρκία, η Νορβηγία και ο Καναδάς– και 
τον συντονισμό των δράσεων, την 
ανταλλαγή πληροφοριών και τη 
συγκέντρωση πόρων στους τομείς της 
διατήρησης και οικοδόμησης της ειρήνης. 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
για τη διαχείριση κρίσεων και, ειδικότερα, 
για την ασφάλεια στη θάλασσα, και για τον 
αγώνα κατά της τρομοκρατίας στο πλαίσιο 
του διεθνούς δικαίου· τονίζει πως η ΕΕ 
χρειάζεται να εκπροσωπείται σωστά στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών, ενδεχομένως με τον 
ανακαταμερισμό των εδρών που 
κατέχουν σήμερα τα κράτη μέλη της, και 
να κάνει χρήση της εξουσίας της για να 
δρομολογηθεί η μεταρρύθμιση και η 
διεύρυνση του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών, έτσι ώστε να 
καταστεί πιο αντιπροσωπευτικό και να 
αυξηθεί η νομιμότητα και η 
αποτελεσματικότητα του·

Or. en
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Τροπολογία 90
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει πως η ίδρυση της ΕΥΕΔ 
προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στην 
ΕΕ για να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της 
σε σχέση με την πρόληψη των 
συγκρούσεων και την εδραίωση της 
ειρήνης, με ιδιαίτερη αναφορά στο 
Πρόγραμμα Gothenburg, και για να 
αναπτυχθεί περαιτέρω η ικανότητα της 
ΕΕ να προλαμβάνει τις συγκρούσεις ως 
εναλλακτική λύση στη διαχείριση των 
κρίσεων· προς τούτο, τονίζει το πόσο 
σπουδαίο είναι να τοποθετηθεί η 
Διεύθυνση για την Πρόληψη των 
Συγκρούσεων και την Πολιτική 
Ασφάλειας στην ίδια βάση με άλλες 
διευθύνσεις, με την κατάλληλη 
χρηματοδότησή της για τον 
προγραμματισμό των πολιτικών και με 
την ενίσχυση των συνδέσμων με τα 
γεωγραφικά τμήματα καθώς και με την 
ανάπτυξη επίσημων σχέσεων με τις 
αντίστοιχες ομάδες εργασίας του 
Συμβουλίου· είναι δε της άποψης ότι 
πρέπει να επανεξετασθεί ο υφιστάμενος 
διαχωρισμός ανάμεσα στη δομή 
διαχείρισης των κινδύνων και τη 
Διεύθυνση για την πρόληψη των 
συγκρούσεων και την πολιτική της 
ασφάλειας·

Or. en
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Τροπολογία 91
Nirj Deva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. φρονεί ότι, σύμφωνα με τον 
κατάλογο 2010 των αποτυχημένων 
κρατών  (2010 Failed States Index, Fund 
for Peace) υπολογίζονται σήμερα σε 38  
τα ευπαθή κράτη ανά τον κόσμο με 
αποτέλεσμα να πλήττονται, σύμφωνα με 
την Παγκόσμια Τράπεζα,  1 δισ. 
άνθρωποι, γι' αυτό η ΕΕ πρέπει υπό την 
ιδιότητά της αυτή να επινοήσει μια πιο 
συνεκτική στρατηγική για να 
χρησιμοποιήσει τα μέσα εξωτερικής 
δράσης που διαθέτει  κατά τρόπον ώστε 
να ευνοηθεί η δημοκρατική οικοδόμηση 
των κρατών·

Or. en

Τροπολογία 92
Willy Meyer, Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει την ανάγκη πρόληψης ούτως 
ώστε η ΕΕ να μην εξαρτάται από τρίτες 
χώρες για τον ενεργειακό της εφοδιασμό, 
γεγονός που θα υπονόμευε την 
ανεξαρτησία της εξωτερικής πολιτικής 
της ΕΕ· υπενθυμίζει την κατεπείγουσα 
ανάγκη αντιμετώπισης των ενεργειακών 
προκλήσεων με την εφαρμογή μιας 
κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής 
ενεργειακής πολιτικής, που θα βασίζεται 
στη διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού· καλεί, εν προκειμένω, την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 

διαγράφεται
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ακολουθήσει με αποφασιστικότητα τις 
συστάσεις του Κοινοβουλίου για την 
ανάπτυξη μιας συνεκτικής και 
συντονισμένης πολιτικής, ιδίως 
προωθώντας τη συνοχή της ΕΕ στο 
πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου με 
χώρες που είναι προμηθευτές ενέργειας, 
και ιδίως με τη Ρωσία και τις χώρες 
διαμετακόμισης·

Or. en

Τροπολογία 93
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει την ανάγκη πρόληψης ούτως 
ώστε η ΕΕ να μην εξαρτάται από τρίτες 
χώρες για τον ενεργειακό της εφοδιασμό, 
γεγονός που θα υπονόμευε την 
ανεξαρτησία της εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ· υπενθυμίζει την κατεπείγουσα ανάγκη 
αντιμετώπισης των ενεργειακών 
προκλήσεων με την εφαρμογή μιας κοινής 
ευρωπαϊκής εξωτερικής ενεργειακής
πολιτικής, που θα βασίζεται στη 
διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού· καλεί, εν προκειμένω, την
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
ακολουθήσει με αποφασιστικότητα τις 
συστάσεις του Κοινοβουλίου για την 
ανάπτυξη μιας συνεκτικής και 
συντονισμένης πολιτικής, ιδίως 
προωθώντας τη συνοχή της ΕΕ στο 
πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου με 
χώρες που είναι προμηθευτές ενέργειας, 
και ιδίως με τη Ρωσία και τις χώρες 
διαμετακόμισης·

16. υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της
συνέπειας και της συνοχής της εξωτερικής
δράσης της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας 
και τονίζει ότι η έννοια της ενεργειακής 
ασφάλειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
την ασφάλεια του εφοδιασμού·
υπενθυμίζει ως εκ τούτου την 
κατεπείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των 
ενεργειακών προκλήσεων με την 
εφαρμογή μιας κοινής ευρωπαϊκής 
εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής, η οποία
θα βασίζεται σε καλύτερο συντονισμό των 
πολιτικών των κρατών μελών στον τομέα 
αυτό και στη διαφοροποίηση του 
ενεργειακού εφοδιασμού· επιδοκιμάζει 
την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να 
υποβάλει έως τον Ιούνιο του 2011 
ανακοίνωση σχετικά με την ασφάλεια του 
εφοδιασμού και τη διεθνή συνεργασία με 
στόχο την περαιτέρω βελτίωση της 
συνέπειας και της συνοχής της 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ στον τομέα 
της ενέργειας· καλεί, εν προκειμένω, την
Αντιπρόεδρο/ Ύπατη Εκπρόσωπο να 
ακολουθήσει με αποφασιστικότητα τις 
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συστάσεις του Κοινοβουλίου για την 
ανάπτυξη μιας συνεκτικής και 
συντονισμένης πολιτικής, ιδίως 
προωθώντας τη συνοχή της ΕΕ στο 
πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου με 
χώρες που είναι προμηθευτές ενέργειας, 
και ιδίως με τη Ρωσία και τις χώρες 
διαμετακόμισης·

Or. en

Τροπολογία 94
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει την ανάγκη πρόληψης ούτως 
ώστε η ΕΕ να μην εξαρτάται από τρίτες 
χώρες για τον ενεργειακό της εφοδιασμό, 
γεγονός που θα υπονόμευε την 
ανεξαρτησία της εξωτερικής πολιτικής 
της ΕΕ· υπενθυμίζει την κατεπείγουσα 
ανάγκη αντιμετώπισης των ενεργειακών 
προκλήσεων με την εφαρμογή μιας κοινής 
ευρωπαϊκής εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής, που θα βασίζεται στη 
διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού· καλεί, εν προκειμένω, την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
ακολουθήσει με αποφασιστικότητα τις 
συστάσεις του Κοινοβουλίου για την 
ανάπτυξη μιας συνεκτικής και 
συντονισμένης πολιτικής, ιδίως 
προωθώντας τη συνοχή της ΕΕ στο 
πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου με 
χώρες που είναι προμηθευτές ενέργειας, 
και ιδίως με τη Ρωσία και τις χώρες 
διαμετακόμισης·

16. προειδοποιεί ότι η ΕΕ κινδυνεύει να
εξαρτηθεί εξ ολοκλήρου για τον 
εφοδιασμό της σε ενέργεια από τρίτες 
χώρες· υπενθυμίζει την κατεπείγουσα 
ανάγκη αντιμετώπισης των ενεργειακών 
προκλήσεων με την εφαρμογή μιας κοινής 
ευρωπαϊκής εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής, που θα βασίζεται στη 
διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού· καλεί, εν προκειμένω, την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
ακολουθήσει με αποφασιστικότητα τις 
συστάσεις του Κοινοβουλίου για την 
ανάπτυξη μιας συνεκτικής και 
συντονισμένης πολιτικής, ιδίως 
προωθώντας τη συνοχή της ΕΕ στο 
πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου με 
χώρες που είναι προμηθευτές ενέργειας, 
και ιδίως με τη Ρωσία και τις χώρες 
διαμετακόμισης·

Or. en
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Τροπολογία 95
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει την ανάγκη πρόληψης ούτως 
ώστε η ΕΕ να μην εξαρτάται από τρίτες 
χώρες για τον ενεργειακό της εφοδιασμό, 
γεγονός που θα υπονόμευε την 
ανεξαρτησία της εξωτερικής πολιτικής της
ΕΕ· υπενθυμίζει την κατεπείγουσα ανάγκη 
αντιμετώπισης των ενεργειακών 
προκλήσεων με την εφαρμογή μιας κοινής 
ευρωπαϊκής εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής, που θα βασίζεται στη 
διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού· καλεί, εν προκειμένω, την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
ακολουθήσει με αποφασιστικότητα τις 
συστάσεις του Κοινοβουλίου για την 
ανάπτυξη μιας συνεκτικής και 
συντονισμένης πολιτικής, ιδίως 
προωθώντας τη συνοχή της ΕΕ στο 
πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου με 
χώρες που είναι προμηθευτές ενέργειας, 
και ιδίως με τη Ρωσία και τις χώρες 
διαμετακόμισης·

16. τονίζει πως χρειάζεται να 
εξασφαλισθεί ότι η ΕΕ δεν θα εξαρτάται
υπερβολικά από τρίτες χώρες για τον 
ενεργειακό της εφοδιασμό, γεγονός που θα 
υπονόμευε την ανεξαρτησία της 
εξωτερικής πολιτικής της· υπενθυμίζει την 
κατεπείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των 
ενεργειακών προκλήσεων με την 
εφαρμογή μιας κοινής ευρωπαϊκής
εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής, που θα 
βασίζεται στη διαφοροποίηση του 
ενεργειακού εφοδιασμού· καλεί, εν 
προκειμένω, την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο να ακολουθήσει με 
αποφασιστικότητα τις συστάσεις του 
Κοινοβουλίου για την ανάπτυξη μιας 
συνεκτικής και συντονισμένης πολιτικής, 
ιδίως προωθώντας τη συνοχή της ΕΕ στο 
πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου με 
χώρες που είναι προμηθευτές ενέργειας, 
και ιδίως με τη Ρωσία και τις χώρες 
διαμετακόμισης·

Or. en

Τροπολογία 96
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει την ανάγκη πρόληψης ούτως 
ώστε η ΕΕ να μην εξαρτάται από τρίτες 
χώρες για τον ενεργειακό της εφοδιασμό, 
γεγονός που θα υπονόμευε την 
ανεξαρτησία της εξωτερικής πολιτικής 

16. τονίζει την ανάγκη πρόληψης ούτως 
ώστε τα κράτη μέλη της  ΕΕ να μην
εξαρτώνται από τρίτες χώρες για τον 
ενεργειακό τους εφοδιασμό· υπενθυμίζει 
την κατεπείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης 
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της ΕΕ· υπενθυμίζει την κατεπείγουσα 
ανάγκη αντιμετώπισης των ενεργειακών 
προκλήσεων με την εφαρμογή μιας κοινής
ευρωπαϊκής εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής, που θα βασίζεται στη 
διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού· καλεί, εν προκειμένω, την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
ακολουθήσει με αποφασιστικότητα τις 
συστάσεις του Κοινοβουλίου για την 
ανάπτυξη μιας συνεκτικής και 
συντονισμένης πολιτικής, ιδίως 
προωθώντας τη συνοχή της ΕΕ στο 
πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου με 
χώρες που είναι προμηθευτές ενέργειας, 
και ιδίως με τη Ρωσία και τις χώρες 
διαμετακόμισης·

των ενεργειακών προκλήσεων με την 
εφαρμογή μιας πιο συντονισμένης
ευρωπαϊκής εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής, που θα βασίζεται στη 
διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού· καλεί, εν προκειμένω, την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
ακολουθήσει με αποφασιστικότητα τις 
συστάσεις του Κοινοβουλίου για την 
ανάπτυξη μιας συνεκτικής και 
συντονισμένης πολιτικής, ιδίως 
προωθώντας τον εποικοδομητικό διάλογο
με χώρες που είναι προμηθευτές ενέργειας, 
και ιδίως με τη Ρωσία και τις χώρες 
διαμετακόμισης·

Or. en

Τροπολογία 97
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει την ανάγκη πρόληψης ούτως 
ώστε η ΕΕ να μην εξαρτάται από τρίτες 
χώρες για τον ενεργειακό της εφοδιασμό, 
γεγονός που θα υπονόμευε την 
ανεξαρτησία της εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ· υπενθυμίζει την κατεπείγουσα ανάγκη 
αντιμετώπισης των ενεργειακών 
προκλήσεων με την εφαρμογή μιας κοινής 
ευρωπαϊκής εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής, που θα βασίζεται στη 
διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού· καλεί, εν προκειμένω, την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
ακολουθήσει με αποφασιστικότητα τις 
συστάσεις του Κοινοβουλίου για την 
ανάπτυξη μιας συνεκτικής και 
συντονισμένης πολιτικής, ιδίως 
προωθώντας τη συνοχή της ΕΕ στο 

16. τονίζει την ανάγκη πρόληψης ούτως 
ώστε η ΕΕ να μην εξαρτάται από τρίτες 
χώρες για τον ενεργειακό της εφοδιασμό, 
γεγονός που θα υπονόμευε την 
ανεξαρτησία της εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ· υπενθυμίζει την κατεπείγουσα ανάγκη 
αντιμετώπισης των ενεργειακών 
προκλήσεων με την εφαρμογή μιας κοινής 
ευρωπαϊκής εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής, που θα βασίζεται στη 
διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού, την εφαρμογή στρατηγικών 
έργων ενεργειακών υποδομών όπως ο 
Nabucco και θα ενθαρρύνει τις γειτονικές 
χώρες να υιοθετήσουν τους δικούς της 
κανόνες εσωτερικής αγοράς ενέργειας·
καλεί, εν προκειμένω, την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
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πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου με 
χώρες που είναι προμηθευτές ενέργειας, 
και ιδίως με τη Ρωσία και τις χώρες 
διαμετακόμισης·

ακολουθήσει με αποφασιστικότητα τις 
συστάσεις του Κοινοβουλίου για την 
ανάπτυξη μιας συνεκτικής και 
συντονισμένης πολιτικής, ιδίως 
προωθώντας τη συνοχή της ΕΕ στο 
πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου με 
χώρες που είναι προμηθευτές ενέργειας, 
και ιδίως με τη Ρωσία αλλά και τις χώρες 
διαμετακόμισης·

Or. en

Τροπολογία 98
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει την ανάγκη πρόληψης ούτως 
ώστε η ΕΕ να μην εξαρτάται από τρίτες 
χώρες για τον ενεργειακό της εφοδιασμό, 
γεγονός που θα υπονόμευε την 
ανεξαρτησία της εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ· υπενθυμίζει την κατεπείγουσα ανάγκη 
αντιμετώπισης των ενεργειακών 
προκλήσεων με την εφαρμογή μιας κοινής 
ευρωπαϊκής εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής, που θα βασίζεται στη
διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού· καλεί, εν προκειμένω, την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
ακολουθήσει με αποφασιστικότητα τις 
συστάσεις του Κοινοβουλίου για την 
ανάπτυξη μιας συνεκτικής και 
συντονισμένης πολιτικής, ιδίως 
προωθώντας τη συνοχή της ΕΕ στο 
πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου με 
χώρες που είναι προμηθευτές ενέργειας, 
και ιδίως με τη Ρωσία και τις χώρες 
διαμετακόμισης·

16. τονίζει την ανάγκη πρόληψης ούτως 
ώστε η ΕΕ να μην εξαρτάται από τρίτες 
χώρες για τον ενεργειακό της εφοδιασμό, 
γεγονός που θα υπονόμευε την 
ανεξαρτησία της εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ· υπενθυμίζει την κατεπείγουσα ανάγκη 
αντιμετώπισης των ενεργειακών 
προκλήσεων με την προώθηση τόσο των 
ανανεώσιμων και εγχώριων ορυκτών 
πηγών ενέργειας, την ολοκλήρωση μιας 
αποδοτικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας 
και την εφαρμογή μιας κοινής ευρωπαϊκής 
εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής, που θα 
βασίζεται στη διαφοροποίηση του 
ενεργειακού εφοδιασμού· καλεί, εν 
προκειμένω, την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο να ακολουθήσει με 
αποφασιστικότητα τις συστάσεις του 
Κοινοβουλίου για την ανάπτυξη μιας 
συνεκτικής και συντονισμένης πολιτικής, 
ιδίως προωθώντας τη συνοχή της ΕΕ στο 
πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου με 
χώρες που είναι προμηθευτές ενέργειας, 
και ιδίως με τη Ρωσία και τις χώρες 
διαμετακόμισης·
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Or. en

Τροπολογία 99

Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει την ανάγκη πρόληψης ούτως 
ώστε η ΕΕ να μην εξαρτάται από τρίτες 
χώρες για τον ενεργειακό της εφοδιασμό, 
γεγονός που θα υπονόμευε την 
ανεξαρτησία της εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ· υπενθυμίζει την κατεπείγουσα ανάγκη 
αντιμετώπισης των ενεργειακών 
προκλήσεων με την εφαρμογή μιας κοινής 
ευρωπαϊκής εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής, που θα βασίζεται στη 
διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού· καλεί, εν προκειμένω, την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
ακολουθήσει με αποφασιστικότητα τις 
συστάσεις του Κοινοβουλίου για την 
ανάπτυξη μιας συνεκτικής και 
συντονισμένης πολιτικής, ιδίως 
προωθώντας τη συνοχή της ΕΕ στο 
πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου με 
χώρες που είναι προμηθευτές ενέργειας, 
και ιδίως με τη Ρωσία και τις χώρες 
διαμετακόμισης·

16. τονίζει την ανάγκη πρόληψης ούτως 
ώστε η ΕΕ να μην εξαρτάται από τρίτες 
χώρες για τον ενεργειακό της εφοδιασμό, 
γεγονός που θα υπονόμευε την 
ανεξαρτησία της εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ· υπενθυμίζει την κατεπείγουσα ανάγκη 
αντιμετώπισης των ενεργειακών 
προκλήσεων με την εφαρμογή μιας κοινής 
ευρωπαϊκής εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής, που θα βασίζεται στη 
διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού· καλεί, εν προκειμένω, την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
ακολουθήσει με αποφασιστικότητα τις 
συστάσεις του Κοινοβουλίου για την 
ανάπτυξη μιας συνεκτικής και 
συντονισμένης πολιτικής, ιδίως 
προωθώντας τη συνοχή της ΕΕ στο 
πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου με 
χώρες που είναι προμηθευτές ενέργειας, 
και ιδίως με τη Ρωσία και τις χώρες 
διαμετακόμισης· εκφράζει τη δυσαρέσκειά 
του για την έλλειψη αποφασιστικότητας 
της Επιτροπής να διευκολύνει την 
κατασκευή του αγωγού Nabucco ή άλλων 
βιώσιμων νότιων εναλλακτικών 
διαδρόμων όπως ο Whitestream· λυπάται 
που τα κράτη μέλη συμμετέχουν ενεργά 
στην στήριξη πρωτοβουλιών οι οποίες 
στην πραγματικότητα λειτουργούν 
ανταγωνιστικά προς τις προσπάθειες που 
στοχεύουν στην εξασφάλιση και 
διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού 
εφοδιασμού·
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Or. en

Τροπολογία 100
Krzysztof Lisek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει την ανάγκη πρόληψης ούτως 
ώστε η ΕΕ να μην εξαρτάται από τρίτες 
χώρες για τον ενεργειακό της εφοδιασμό,
γεγονός που θα υπονόμευε την 
ανεξαρτησία της εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ· υπενθυμίζει την κατεπείγουσα ανάγκη 
αντιμετώπισης των ενεργειακών 
προκλήσεων με την εφαρμογή μιας κοινής 
ευρωπαϊκής εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής, που θα βασίζεται στη 
διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού· καλεί, εν προκειμένω, την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
ακολουθήσει με αποφασιστικότητα τις 
συστάσεις του Κοινοβουλίου για την 
ανάπτυξη μιας συνεκτικής και 
συντονισμένης πολιτικής, ιδίως 
προωθώντας τη συνοχή της ΕΕ στο 
πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου με 
χώρες που είναι προμηθευτές ενέργειας, 
και ιδίως με τη Ρωσία και τις χώρες 
διαμετακόμισης·

16. τονίζει την ανάγκη πρόληψης ούτως 
ώστε η ΕΕ να μην εξαρτάται από τρίτες 
χώρες για τον ενεργειακό της εφοδιασμό, 
γεγονός που θα υπονόμευε την 
ανεξαρτησία της εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ· υπενθυμίζει την κατεπείγουσα ανάγκη 
αντιμετώπισης των ενεργειακών 
προκλήσεων με την εφαρμογή μιας κοινής 
ευρωπαϊκής εξωτερικής ενεργειακής 
πολιτικής, που θα βασίζεται στη 
διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού· καλεί, εν προκειμένω, την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
ακολουθήσει με αποφασιστικότητα τις 
συστάσεις του Κοινοβουλίου για την 
ανάπτυξη μιας συνεκτικής και 
συντονισμένης πολιτικής, ιδίως 
προωθώντας τη συνοχή της ΕΕ στο 
πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου με 
χώρες που είναι προμηθευτές ενέργειας, 
και ιδίως με τη Ρωσία και τις χώρες 
διαμετακόμισης· η ενεργειακή ασφάλεια 
πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται 
πλήρως στην πολιτική διεύρυνσης και 
γειτονίας της ΕΕ ακόμα και μέσω 
πολιτικού διαλόγου και πρακτικής 
συνεργασίας με εταίρους όπως η Τουρκία 
και Ουκρανία·

Or. en



AM\859936EL.doc 69/203 PE452.878v01-00

EL

Τροπολογία 101
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. Υπογραμμίζει την ανάγκη να 
συντονισθεί η προετοιμασία για την 
αντιμετώπιση μη συμβατικών απειλών 
όπως είναι οι απειλές του κυβερνοχώρου· 
καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
προβούν σε ενδελεχή ανάλυση των 
απειλών και των αναγκών στον εν λόγω 
τομέα  η οποία να οδηγήσει σε μια 
πολυδιάστατη και σφαιρική ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την ασφάλεια του 
κυβερνοχώρου και η οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει σχέδια έκτακτης ανάγκης 
σε περίπτωση επιθέσεων στον 
κυβερνοχώρο·

Or. en

Τροπολογία 102

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί επειγόντως την Αντιπρόεδρο / 
Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη 
της ΕΕ να συμπεριλάβουν αναφορές στα 
ψηφίσματα του ΣΑΗΕ 1325 και 1820 στις 
αποφάσεις του Συμβουλίου που αφορούν 
την αμυντική πολιτική και την πολιτική 
ασφαλείας και στις εντολές των 
αποστολών και να εξασφαλίσουν ότι όλες 
οι αποστολές ΚΠΑΑ θα έχουν 
τουλάχιστον ένα σύμβουλο επί θεμάτων 
ισότητας φύλων και ένα σχέδιο δράσης 
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σχετικά με τον τρόπο επίτευξης των 
στόχων των ψηφισμάτων 1325 και 1820· 
καλεί επειγόντως την Αντιπρόεδρο 
/Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη 
της ΕΕ καθώς και τους αρχηγούς των 
αποστολών να καταστήσουν τη 
συνεργασία και τη διαβούλευση με τις 
τοπικές οργανώσεις γυναικών βασικό 
στοιχείο της κάθε αποστολής·

Or. en

Τροπολογία 103
Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει πως η συνεργασία με τρίτες 
χώρες στον τομέα του ενεργειακού 
εφοδιασμού πρέπει να βασίζεται στις 
αρχές της συνεργασίας και διαφάνειας, 
υπογραμμίζει δε και τη σπουδαιότητα της 
αμοιβαιότητας·  τονίζει επίσης ότι ο 
ενεργειακός εφοδιασμός δεν πρέπει να 
εξασφαλίζεται με τη χρήση στρατιωτικών 
μέσων·

Or. en

Τροπολογία 104
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή 
εξωτερική πολιτική πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη την εξωτερική διάσταση του 
ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, 
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ασφάλειας και δικαιοσύνης· 
επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι η 
τακτική διαχείριση της μετανάστευσης· 
θεωρεί θεμελιώδες στοιχείο να 
εξασφαλιστεί η συνεργασία των χωρών 
καταγωγής και διέλευσης και να 
ενθαρρυνθεί μια προσέγγιση σταθερής 
συνεργασίας με την εφαρμογή μιας 
πολιτικής θετικών προϋποθέσεων·

Or. es

Τροπολογία 105
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η ΕΕ 
πρέπει να ενισχύσει την ηγετική της 
παρουσία στον τομέα της παγκόσμιας 
διακυβέρνησης του κλίματος και να 
αναπτύξει περαιτέρω διάλογο με άλλους 
βασικούς παράγοντες, όπως οι 
αναδυόμενες δυνάμεις (Κίνα, Βραζιλία, 
Ινδία), η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και 
οι αναπτυσσόμενες χώρες, δεδομένου ότι η 
κλιματική αλλαγή έχει καταστεί καίριο 
στοιχείο των διεθνών σχέσεων·

17. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η ΕΕ 
πρέπει να ενισχύσει την ηγετική της 
παρουσία στον τομέα της παγκόσμιας 
διακυβέρνησης του κλίματος και να 
συμπεριλάβει συστηματικά την κλιματική 
αλλαγή σε όλες τις πολιτικές εξωτερικής 
και αναπτυξιακής συνεργασίας· δεδομένου 
ότι η κλιματική αλλαγή έχει καταστεί 
στοιχείο κλειδί των διεθνών σχέσεων  και 
ορίζεται ολοένα και περισσότερο ως 
κύρια απειλή για τη διεθνή ασφάλεια και 
σταθερότητα, υποστηρίζει το διάλογο με 
άλλους βασικούς παράγοντες, όπως οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία  και οι 
αναδυόμενες δυνάμεις (Κίνα, Βραζιλία,  
Ινδία), αλλά και οι αναπτυσσόμενες και 
περισσότερο θιγόμενες χώρες·

Or. en
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Τροπολογία 106
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η ΕΕ 
πρέπει να ενισχύσει την ηγετική της
παρουσία στον τομέα της παγκόσμιας 
διακυβέρνησης του κλίματος και να 
αναπτύξει περαιτέρω διάλογο με άλλους 
βασικούς παράγοντες, όπως οι 
αναδυόμενες δυνάμεις (Κίνα, Βραζιλία, 
Ινδία), η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και 
οι αναπτυσσόμενες χώρες, δεδομένου ότι η 
κλιματική αλλαγή έχει καταστεί καίριο 
στοιχείο των διεθνών σχέσεων·

17. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η ΕΕ 
πρέπει να ενισχύσει την ηγετική της 
παρουσία στον τομέα της παγκόσμιας 
διακυβέρνησης του κλίματος και να 
αναπτύξει περαιτέρω διάλογο με άλλους 
βασικούς παράγοντες, όπως οι 
αναδυόμενες δυνάμεις (Κίνα, Βραζιλία, 
Ινδία), η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και 
οι αναπτυσσόμενες χώρες, δεδομένου ότι η 
κλιματική αλλαγή έχει καταστεί καίριο 
στοιχείο των διεθνών σχέσεων και ότι ως 
εκ τούτου χρειάζεται μια σφαιρική 
διεθνής συμφωνία για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης αυτής·

Or. en

Τροπολογία 107
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η ΕΕ 
πρέπει να ενισχύσει την ηγετική της 
παρουσία στον τομέα της παγκόσμιας 
διακυβέρνησης του κλίματος και να 
αναπτύξει περαιτέρω διάλογο με άλλους 
βασικούς παράγοντες, όπως οι 
αναδυόμενες δυνάμεις (Κίνα, Βραζιλία, 
Ινδία), η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και 
οι αναπτυσσόμενες χώρες, δεδομένου ότι η 
κλιματική αλλαγή έχει καταστεί καίριο 
στοιχείο των διεθνών σχέσεων·

17. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η ΕΕ 
πρέπει να ενισχύσει την ηγετική της 
παρουσία στον τομέα της παγκόσμιας 
διακυβέρνησης του κλίματος και να 
αναπτύξει περαιτέρω διάλογο με άλλους 
βασικούς παράγοντες, όπως οι 
αναδυόμενες δυνάμεις (Κίνα, Βραζιλία, 
Ινδία), η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και 
οι αναπτυσσόμενες χώρες, δεδομένου ότι η 
κλιματική αλλαγή έχει καταστεί καίριο 
στοιχείο των διεθνών σχέσεων· καλεί 
επίσης την Επιτροπή να προβεί σε πολύ 
επιστημονική εκτίμηση του πώς η 



AM\859936EL.doc 73/203 PE452.878v01-00

EL

κλιματική αλλαγή έχει αντίκτυπο στις 
μεταναστεύσεις, πώς ο εν λόγω 
αντίκτυπος επηρεάζει την Ευρώπη και 
πώς μπορεί η ΕΕ να συμβάλει στην 
άμβλυνση των αποτελεσμάτων της 
κλιματικής αλλαγής ή της 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης επί των 
θιγόμενων χωρών και πληθυσμών· καλεί 
την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
χαράξουν συνεπή στρατηγική για την 
αντιμετώπιση του αντίκτυπου της 
κλιματικής αλλαγής επί της ζωής των 
θιγόμενων πληθυσμών και των χωρών 
που κινδυνεύουν περισσότερο·

Or. en

Τροπολογία 108
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου να 
είναι συνεπής, η εξωτερική πολιτική της 
ΕΕ οφείλει να δίδει απόλυτη 
προτεραιότητα στην προαγωγή της 
δημοκρατίας, δεδομένου ότι μια 
δημοκρατική κοινωνία αποτελεί τη βάση 
για την προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκτιμά πως η νέα θεσμική 
δομή της ΕΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στην 
ΕΥΕΔ και το ειδικευμένο τμήμα της, 
προσφέρει μια ευκαιρία για να βελτιωθούν 
η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα της 
ΕΕ σε αυτόν τον τομέα· επαναλαμβάνει τη 
σθεναρή αποφασιστικότητα του 
Κοινοβουλίου και υπενθυμίζει τις 
μακροχρόνιες προσπάθειές του για την 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της δημοκρατίας στον κόσμο μέσω 
διμερών σχέσεων με τρίτες χώρες και με 
την ενεργό συμμετοχή του σε διεθνή 
φόρουμ, καθώς και με την υποστήριξή του 

18. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου να 
είναι συνεπής, η εξωτερική πολιτική και η 
εξωτερική δράση της ΕΕ οφείλει να δίδει 
απόλυτη προτεραιότητα στην προαγωγή 
της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
της χρηστής διακυβέρνησης, δεδομένου 
ότι μια δημοκρατική κοινωνία αποτελεί τη 
βάση για την προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκτιμά πως η νέα θεσμική 
δομή της ΕΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στην 
ΕΥΕΔ και το ειδικευμένο τμήμα της, 
προσφέρει μια ευκαιρία για να βελτιωθούν 
η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα της 
ΕΕ σε αυτόν τον τομέα· καλεί επειγόντως 
την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να 
παρακολουθεί προορατικά το κατά πόσο 
τηρείται η δέσμευση των τρίτων χωρών 
σε σχέση με το σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων καθώς και να καταγγέλλει
τις σχετικές παραβιάσεις και να μην 
αποφεύγει τη λήψη των καταλλήλων 
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προς διεθνείς και τοπικές οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών·

μέτρων σε περιπτώσεις τέτοιων 
παραβιάσεων, ιδίως σε βάρος των 
γυναικών που αποτελούν την πλειοψηφία 
του παγκόσμιου πληθυσμού·
επαναλαμβάνει τη σθεναρή 
αποφασιστικότητα του Κοινοβουλίου και 
υπενθυμίζει τις μακροχρόνιες προσπάθειές 
του για την προάσπιση των δικαιωμάτων 
των γυναικών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον 
κόσμο μέσω διμερών σχέσεων με τρίτες 
χώρες και με την ενεργό συμμετοχή του σε 
διεθνή φόρα, καθώς και με την υποστήριξή 
του προς διεθνείς και τοπικές οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 109
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου να 
είναι συνεπής, η εξωτερική πολιτική της 
ΕΕ οφείλει να δίδει απόλυτη 
προτεραιότητα στην προαγωγή της 
δημοκρατίας, δεδομένου ότι μια 
δημοκρατική κοινωνία αποτελεί τη βάση 
για την προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκτιμά πως η νέα θεσμική 
δομή της ΕΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στην 
ΕΥΕΔ και το ειδικευμένο τμήμα της, 
προσφέρει μια ευκαιρία για να βελτιωθούν 
η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα της 
ΕΕ σε αυτόν τον τομέα· επαναλαμβάνει τη 
σθεναρή αποφασιστικότητα του 
Κοινοβουλίου και υπενθυμίζει τις 
μακροχρόνιες προσπάθειές του για την 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της δημοκρατίας στον κόσμο μέσω 
διμερών σχέσεων με τρίτες χώρες και με 
την ενεργό συμμετοχή του σε διεθνή 

18. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου να 
είναι συνεπής, η εξωτερική πολιτική της 
ΕΕ οφείλει να δίδει απόλυτη 
προτεραιότητα στην προαγωγή, δεδομένου 
ότι μια έννομη δημοκρατική κοινωνία 
αποτελεί τη βάση για την προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκτιμά πως η 
νέα θεσμική δομή της ΕΕ, με ιδιαίτερη 
αναφορά στην ΕΥΕΔ και το ειδικευμένο 
τμήμα της, προσφέρει μια ευκαιρία για να 
βελτιωθούν η συνέπεια και η 
αποτελεσματικότητα της ΕΕ σε αυτόν τον 
τομέα· επαναλαμβάνει τη σθεναρή 
αποφασιστικότητα του Κοινοβουλίου και 
υπενθυμίζει τις μακροχρόνιες προσπάθειές 
του για την προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον 
κόσμο μέσω διμερών σχέσεων με τρίτες 
χώρες και με την ενεργό συμμετοχή του σε 
διεθνή φόρουμ, καθώς και με την 
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φόρουμ, καθώς και με την υποστήριξή του 
προς διεθνείς και τοπικές οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών·

υποστήριξή του προς διεθνείς και τοπικές 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 110
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου να 
είναι συνεπής, η εξωτερική πολιτική της 
ΕΕ οφείλει να δίδει απόλυτη 
προτεραιότητα στην προαγωγή της 
δημοκρατίας, δεδομένου ότι μια 
δημοκρατική κοινωνία αποτελεί τη βάση 
για την προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκτιμά πως η νέα θεσμική 
δομή της ΕΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στην 
ΕΥΕΔ και το ειδικευμένο τμήμα της, 
προσφέρει μια ευκαιρία για να βελτιωθούν 
η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα της 
ΕΕ σε αυτόν τον τομέα· επαναλαμβάνει τη 
σθεναρή αποφασιστικότητα του 
Κοινοβουλίου και υπενθυμίζει τις 
μακροχρόνιες προσπάθειές του για την 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της δημοκρατίας στον κόσμο μέσω 
διμερών σχέσεων με τρίτες χώρες και με 
την ενεργό συμμετοχή του σε διεθνή 
φόρουμ, καθώς και με την υποστήριξή του 
προς διεθνείς και τοπικές οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών·

18. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου να 
είναι συνεπής, η εξωτερική πολιτική της 
ΕΕ οφείλει να δίδει απόλυτη 
προτεραιότητα στην προαγωγή της 
δημοκρατίας, δεδομένου ότι μια 
δημοκρατική κοινωνία αποτελεί τη βάση 
για την προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκτιμά πως η νέα θεσμική 
δομή της ΕΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στην 
ΕΥΕΔ και το ειδικευμένο τμήμα της, 
προσφέρει μια ευκαιρία για να βελτιωθούν 
η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα της 
ΕΕ σε αυτόν τον τομέα· επαναλαμβάνει τη 
σθεναρή αποφασιστικότητα του 
Κοινοβουλίου και υπενθυμίζει τις 
μακροχρόνιες προσπάθειές του για την 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της δημοκρατίας, του βιώσιμου 
περιβάλλοντος και των δίκαιων 
κοινωνιών στον κόσμο μέσω διμερών 
σχέσεων με τρίτες χώρες και με την ενεργό 
συμμετοχή του σε διεθνή φόρουμ, καθώς 
και με την υποστήριξή του προς διεθνείς 
και τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών· καλεί επιπλέον την Ύπατη 
Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να εξασφαλίσει 
την εφαρμογή στην πράξη των 
Κατευθυντηρίων Γραμμών των 
Υπερασπιστών των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων σε όλες τις εκφάνσεις τους· 
λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες 
σοβαρές παραβιάσεις της ελευθερίας 
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πίστης, καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
μια σε βάθος αξιολόγηση και να εντάξει 
την ελευθερία πίστης στην πολιτική της 
ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 111
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου να 
είναι συνεπής, η εξωτερική πολιτική της 
ΕΕ οφείλει να δίδει απόλυτη 
προτεραιότητα στην προαγωγή της 
δημοκρατίας, δεδομένου ότι μια 
δημοκρατική κοινωνία αποτελεί τη βάση 
για την προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκτιμά πως η νέα θεσμική 
δομή της ΕΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στην 
ΕΥΕΔ και το ειδικευμένο τμήμα της, 
προσφέρει μια ευκαιρία για να βελτιωθούν 
η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα της 
ΕΕ σε αυτόν τον τομέα· επαναλαμβάνει τη 
σθεναρή αποφασιστικότητα του 
Κοινοβουλίου και υπενθυμίζει τις 
μακροχρόνιες προσπάθειές του για την 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της δημοκρατίας στον κόσμο μέσω 
διμερών σχέσεων με τρίτες χώρες και με 
την ενεργό συμμετοχή του σε διεθνή 
φόρουμ, καθώς και με την υποστήριξή του 
προς διεθνείς και τοπικές οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών·

18. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου να 
είναι συνεπής, η εξωτερική πολιτική της 
ΕΕ οφείλει να δίδει απόλυτη 
προτεραιότητα στην προαγωγή της 
δημοκρατίας, δεδομένου ότι μια 
δημοκρατική κοινωνία αποτελεί τη βάση 
για την προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει ως εκ 
τούτου τη θέση του ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα οπωσδήποτε πρέπει να 
ενσωματωθούν στην εξωτερική πολιτική 
της ΕΕ· εκτιμά πως η νέα θεσμική δομή 
της ΕΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στην ΕΥΕΔ 
και το ειδικευμένο τμήμα της, προσφέρει 
μια ευκαιρία για να βελτιωθούν η συνέπεια 
και η αποτελεσματικότητα της ΕΕ σε 
αυτόν τον τομέα· επαναλαμβάνει τη 
σθεναρή αποφασιστικότητα του 
Κοινοβουλίου και υπενθυμίζει τις 
μακροχρόνιες προσπάθειές του για την 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της δημοκρατίας στον κόσμο μέσω 
διμερών σχέσεων με τρίτες χώρες και με 
την ενεργό συμμετοχή του σε διεθνή 
φόρουμ, καθώς και με την υποστήριξή του 
προς διεθνείς και τοπικές οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών· καλεί επιπλέον 
την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο 
(ΥΕ/Α) να εξασφαλίσει την εφαρμογή 
στην πράξη των Κατευθυντηρίων 
Γραμμών των Υπερασπιστών των 
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Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε όλες τις 
εκφάνσεις τους· λαμβάνοντας υπόψη τις 
αυξανόμενες σοβαρές παραβιάσεις της 
ελευθερίας πίστης, καλεί την Επιτροπή να 
προβεί σε μια σε βάθος αξιολόγηση και να 
εντάξει την ελευθερία πίστης στην 
πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 112
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου να 
είναι συνεπής, η εξωτερική πολιτική της 
ΕΕ οφείλει να δίδει απόλυτη
προτεραιότητα στην προαγωγή της 
δημοκρατίας, δεδομένου ότι μια 
δημοκρατική κοινωνία αποτελεί τη βάση 
για την προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκτιμά πως η νέα θεσμική 
δομή της ΕΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στην 
ΕΥΕΔ και το ειδικευμένο τμήμα της, 
προσφέρει μια ευκαιρία για να βελτιωθούν 
η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα της 
ΕΕ σε αυτόν τον τομέα· επαναλαμβάνει τη 
σθεναρή αποφασιστικότητα του 
Κοινοβουλίου και υπενθυμίζει τις 
μακροχρόνιες προσπάθειές του για την 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της δημοκρατίας στον κόσμο μέσω 
διμερών σχέσεων με τρίτες χώρες και με 
την ενεργό συμμετοχή του σε διεθνή 
φόρουμ, καθώς και με την υποστήριξή του 
προς διεθνείς και τοπικές οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών·

18. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου να 
είναι συνεπής με τις αξίες της, η 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ οφείλει να δίδει 
απόλυτη προτεραιότητα στην προαγωγή 
της δημοκρατίας, δεδομένου ότι μια 
δημοκρατική κοινωνία αποτελεί τη βάση 
για την προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκτιμά πως η νέα θεσμική 
δομή της ΕΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στην 
ΕΥΕΔ και το ειδικευμένο τμήμα της, 
προσφέρει μια ευκαιρία για να βελτιωθούν 
η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα της 
ΕΕ σε αυτόν τον τομέα· επαναλαμβάνει τη 
σθεναρή αποφασιστικότητα του 
Κοινοβουλίου και υπενθυμίζει τις 
μακροχρόνιες προσπάθειές του για την 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της δημοκρατίας στον κόσμο μέσω 
διμερών σχέσεων με τρίτες χώρες και με 
την ενεργό συμμετοχή του σε διεθνή 
φόρουμ, καθώς και με την υποστήριξή του 
προς διεθνείς και τοπικές οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en
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Τροπολογία 113
Nirj Deva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου να 
είναι συνεπής, η εξωτερική πολιτική της 
ΕΕ οφείλει να δίδει απόλυτη
προτεραιότητα στην προαγωγή της 
δημοκρατίας, δεδομένου ότι μια 
δημοκρατική κοινωνία αποτελεί τη βάση 
για την προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκτιμά πως η νέα θεσμική 
δομή της ΕΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στην 
ΕΥΕΔ και το ειδικευμένο τμήμα της, 
προσφέρει μια ευκαιρία για να βελτιωθούν 
η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα της 
ΕΕ σε αυτόν τον τομέα· επαναλαμβάνει τη 
σθεναρή αποφασιστικότητα του 
Κοινοβουλίου και υπενθυμίζει τις 
μακροχρόνιες προσπάθειές του για την 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της δημοκρατίας στον κόσμο μέσω 
διμερών σχέσεων με τρίτες χώρες και με 
την ενεργό συμμετοχή του σε διεθνή 
φόρουμ, καθώς και με την υποστήριξή του 
προς διεθνείς και τοπικές οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών·

18. είναι της γνώμης ότι, προκειμένου να 
είναι συνεπής, η εξωτερική πολιτική της 
ΕΕ οφείλει να δίδει προτεραιότητα στην 
προαγωγή της δημοκρατίας, δεδομένου ότι 
μια δημοκρατική κοινωνία αποτελεί τη 
βάση για την προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκτιμά πως η νέα θεσμική 
δομή της ΕΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στην 
ΕΥΕΔ και το ειδικευμένο τμήμα της, 
προσφέρει μια ευκαιρία για να βελτιωθούν 
η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα της 
ΕΕ σε αυτόν τον τομέα· επαναλαμβάνει τη 
σθεναρή αποφασιστικότητα του 
Κοινοβουλίου και υπενθυμίζει τις 
μακροχρόνιες προσπάθειές του για την 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της δημοκρατίας στον κόσμο μέσω 
διμερών σχέσεων με τρίτες χώρες και με 
την ενεργό συμμετοχή του σε διεθνή 
φόρουμ, καθώς και με την υποστήριξή του 
προς διεθνείς και τοπικές οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 114
Elmar Brok

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. θεωρεί το θέμα της θρησκευτικής 
ελευθερίας παγκοσμίως – ιδίως σε σχέση 
με τους χριστιανούς – και το 
διαθρησκευτικό διάλογο ως νέο βασικό 
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θέμα της ΚΕΠΠΑ· καλεί ως εκ τούτου 
την ΥΕ/Α να αναπτύξει μια μόνιμη 
μονάδα στο πλαίσιο της διεύθυνσης της 
ΕΥΕΔ προκειμένου να ελέγχεται η 
κατάσταση των κυβερνητικών και 
κοινωνικών περιορισμών στη 
θρησκευτική ελευθερία και τα σχετικά 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 115
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. εφιστά την προσοχή στη νέα γενεά 
προκλήσεων και κινδύνων στον τομέα 
της ασφαλείας, όπως οι 
κυβερνοεπιθέσεις, η κοινωνική 
αναταραχή, οι πολιτικές εξεγέρσεις, τα 
παγκόσμιας εμβέλειας εγκληματικά 
δίκτυα και οι οικονομικές 
δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο το 
κράτος δικαίου και τις αρχές της 
δημοκρατίας και τονίζει τη σημασία της 
κατάστρωσης στρατηγικών στο ύψος των 
εξελίξεων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 116
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί επειγόντως την ΥΕ/Α να 
εξασφαλίσει ότι στο πλαίσιο των 
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πολιτικών και δράσεων ΚΕΠΠΑ θα 
εφαρμόζεται πλήρως το ψήφισμα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας (ΨΣΑΗΕ) του 
ΟΗΕ 1325 (2000) για τις γυναίκες, την 
ειρήνη και την ασφάλεια δια του οποίου 
ζητείται η συμμετοχή των γυναικών σε 
όλες τις πτυχές και τα επίπεδα σε σχέση 
με την επίλυση των συγκρούσεων· ζητεί 
επίσης στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, να 
λαμβάνεται υπόψη το ΨΣΑΗΕ· 1820 
(2008) σχετικά με τη σεξουαλική βία σε 
καταστάσεις σύγκρουσης και μετά τη 
σύγκρουση καθώς και τα επακόλουθα 
ΨΣΑΗΕ 1888 (2009), 1889 (2009) 1960 
(2010), που βασίζονται στα 
προαναφερθέντα ψηφίσματα· θεωρεί 
απαράδεκτο να έχει διοριστεί μόνο μια 
γυναίκα σε ανώτερη θέση στην ΕΥΕΔ και 
να συγκαταλέγεται μόνο μια γυναίκα 
στους 11 Ειδικούς Εκπροσώπους της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 117
Ernst Strasser, Mario Mauro, Elmar Brok

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. θεωρεί το θέμα της θρησκευτικής 
ελευθερίας παγκοσμίως ως βασικό θέμα 
της ΚΕΠΠΑ· τονίζει ότι δεν πρόκειται 
απλώς για βασικό ανθρώπινο δικαίωμα 
αλλά και για μέσον αντιμετώπισης των 
διακρίσεων και της βίας για 
θρησκευτικούς λόγους συμβάλλοντας έτσι 
στην πολιτική και κοινωνική 
σταθερότητα· καλεί ως εκ τούτου την 
ΥΕ/Α να αναπτύξει επειγόντως μια 
στρατηγική της ΕΕ για την εφαρμογή του 
ανθρωπίνου δικαιώματος της ελευθερίας 
θρησκείας ή πίστης·

Or. en
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Τροπολογία 118
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει ότι η αποτελεσματική 
πολυμέρεια θα πρέπει να είναι το 
σημαντικότερο στρατηγικό μέλημα της 
Ένωσης και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ 
θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη 
διεθνή συνεργασία, να διευκολύνει τη 
διεθνή συναίνεση και να προαγάγει την 
παγκόσμια δράση· τονίζει την επιτακτική 
ανάγκη αντιμετώπισης παγκόσμιων 
ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος για τους 
πολίτες της ΕΕ, όπως η τρομοκρατία, το 
οργανωμένο έγκλημα, η ενεργειακή 
ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η επίτευξη 
των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 
(ΑΣΧ) και η εξάλειψη της φτώχειας, η μη 
διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και 
ο αφοπλισμός, η διαχείριση της 
μετανάστευσης και η προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
πολιτικών ελευθεριών· είναι της άποψης 
ότι, προκειμένου να εκφράζεται με μία 
ισχυρή φωνή σε παγκόσμια ζητήματα 
εντός του συστήματος των Ηνωμένων 
Εθνών, η ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα το 
καθεστώς παρατηρητή που έχει, θα 
πρέπει να λάβει πρόσθετα δικαιώματα 
στον ΟΗΕ ως φυσική συνέπεια της 
έναρξης ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας· καλεί την ΕΕ να βελτιώσει τη 
στρατηγική και την τακτική της για τις 
διαβουλεύσεις με τις χώρες μέλη του 
ΟΗΕ, μεταξύ άλλων δίνοντας σαφείς 
εξηγήσεις σχετικά με την φύση της ΕΕ 
και με το πώς, βάσει των αρμοδιοτήτων 
της όπως απορρέουν από τη Συνθήκη, 
διαφέρει από άλλους περιφερειακούς 
οργανισμούς· συνιστά την τοποθέτηση 
του ζητήματος των δικαιωμάτων της ΕΕ 

19. τονίζει ότι η ασφάλεια και η ευημερία 
των κρατών μελών της θα πρέπει να είναι 
το σημαντικότερο στρατηγικό μέλημα της 
Ένωσης και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ 
θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη 
διεθνή συνεργασία, να διευκολύνει τη 
διεθνή συναίνεση και να προαγάγει την 
παγκόσμια δράση· τονίζει την επιτακτική 
ανάγκη αντιμετώπισης παγκόσμιων 
ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος για τους 
πολίτες της ΕΕ, όπως η τρομοκρατία, το 
οργανωμένο έγκλημα, η ενεργειακή 
ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η επίτευξη 
των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 
(ΑΣΧ) και η εξάλειψη της φτώχειας, η μη 
διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και 
ο αφοπλισμός, η εξουδετέρωση και 
κατάργηση των ναρκών κατά 
προσωπικού, ο έλεγχος της 
μετανάστευσης και η προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
πολιτικών ελευθεριών·
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στον ΟΗΕ μεταξύ των θεμάτων 
προτεραιότητας στην ημερήσια διάταξη 
των διμερών και πολυμερών συνόδων 
κορυφής με στρατηγικούς εταίρους· 
θεωρεί ότι είναι καίριας σημασίας η 
κοινή προσπάθεια με τους στρατηγικούς 
εταίρους της ΕΕ για την αναζήτηση
λύσεων στα σημαντικότερα περιφερειακά 
και παγκόσμια προβλήματα·

Or. en

Τροπολογία 119
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει ότι η αποτελεσματική 
πολυμέρεια θα πρέπει να είναι το 
σημαντικότερο στρατηγικό μέλημα της 
Ένωσης και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ 
θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη 
διεθνή συνεργασία, να διευκολύνει τη 
διεθνή συναίνεση και να προαγάγει την 
παγκόσμια δράση· τονίζει την επιτακτική 
ανάγκη αντιμετώπισης παγκόσμιων 
ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος για τους 
πολίτες της ΕΕ, όπως η τρομοκρατία, το 
οργανωμένο έγκλημα, η ενεργειακή 
ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η επίτευξη 
των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 
(ΑΣΧ) και η εξάλειψη της φτώχειας, η μη 
διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και 
ο αφοπλισμός, η διαχείριση της 
μετανάστευσης και η προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
πολιτικών ελευθεριών· είναι της άποψης 
ότι, προκειμένου να εκφράζεται με μία 
ισχυρή φωνή σε παγκόσμια ζητήματα 
εντός του συστήματος των Ηνωμένων 
Εθνών, η ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα το 
καθεστώς παρατηρητή που έχει, θα 
πρέπει να λάβει πρόσθετα δικαιώματα 

19. τονίζει ότι η αποτελεσματική 
πολυμέρεια θα πρέπει να είναι το 
σημαντικότερο στρατηγικό μέλημα της 
Ένωσης και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ 
θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη 
διεθνή συνεργασία, να διευκολύνει τη 
διεθνή συναίνεση και να προαγάγει την 
παγκόσμια δράση· τονίζει την επιτακτική 
ανάγκη αντιμετώπισης παγκόσμιων 
ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος για τους 
πολίτες της ΕΕ, όπως η τρομοκρατία, το 
οργανωμένο έγκλημα, η ενεργειακή 
ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η επίτευξη 
των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 
(ΑΣΧ) και η εξάλειψη της φτώχειας, η μη 
διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και 
ο αφοπλισμός, η διαχείριση της 
μετανάστευσης και η προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
πολιτικών ελευθεριών·
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στον ΟΗΕ ως φυσική συνέπεια της 
έναρξης ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας· καλεί την ΕΕ να βελτιώσει τη 
στρατηγική και την τακτική της για τις 
διαβουλεύσεις με τις χώρες μέλη του 
ΟΗΕ, μεταξύ άλλων δίνοντας σαφείς 
εξηγήσεις σχετικά με την φύση της ΕΕ 
και με το πώς, βάσει των αρμοδιοτήτων 
της όπως απορρέουν από τη Συνθήκη, 
διαφέρει από άλλους περιφερειακούς 
οργανισμούς· συνιστά την τοποθέτηση 
του ζητήματος των δικαιωμάτων της ΕΕ 
στον ΟΗΕ μεταξύ των θεμάτων 
προτεραιότητας στην ημερήσια διάταξη 
των διμερών και πολυμερών συνόδων 
κορυφής με στρατηγικούς εταίρους· 
θεωρεί ότι είναι καίριας σημασίας η 
κοινή προσπάθεια με τους στρατηγικούς 
εταίρους της ΕΕ για την αναζήτηση 
λύσεων στα σημαντικότερα περιφερειακά 
και παγκόσμια προβλήματα· συνιστά, 
επιπροσθέτως, να δοθεί μια πολυμερής 
διάσταση στις στρατηγικές εταιρικές 
σχέσεις, με την συμπερίληψη παγκοσμίων 
ζητημάτων στις ημερήσιες διατάξεις των 
διμερών και πολυμερών συνόδων 
κορυφής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 120
Gabriele Albertini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει ότι η αποτελεσματική 
πολυμέρεια θα πρέπει να είναι το 
σημαντικότερο στρατηγικό μέλημα της 
Ένωσης και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ 
θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη 
διεθνή συνεργασία, να διευκολύνει τη 
διεθνή συναίνεση και να προαγάγει την 
παγκόσμια δράση· τονίζει την επιτακτική 

19. τονίζει ότι η αποτελεσματική 
πολυμέρεια θα πρέπει να είναι το 
σημαντικότερο στρατηγικό μέλημα της 
Ένωσης και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ 
θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη 
διεθνή συνεργασία, να διευκολύνει τη 
διεθνή συναίνεση και να προαγάγει την 
παγκόσμια δράση· τονίζει την επιτακτική 
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ανάγκη αντιμετώπισης παγκόσμιων 
ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος για τους 
πολίτες της ΕΕ, όπως η τρομοκρατία, το 
οργανωμένο έγκλημα, η ενεργειακή 
ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η επίτευξη 
των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 
(ΑΣΧ) και η εξάλειψη της φτώχειας, η μη 
διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και 
ο αφοπλισμός, η διαχείριση της 
μετανάστευσης και η προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
πολιτικών ελευθεριών· είναι της άποψης 
ότι, προκειμένου να εκφράζεται με μία 
ισχυρή φωνή σε παγκόσμια ζητήματα 
εντός του συστήματος των Ηνωμένων 
Εθνών, η ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα το 
καθεστώς παρατηρητή που έχει, θα πρέπει 
να λάβει πρόσθετα δικαιώματα στον ΟΗΕ 
ως φυσική συνέπεια της έναρξης ισχύος 
της Συνθήκης της Λισαβόνας· καλεί την 
ΕΕ να βελτιώσει τη στρατηγική και την 
τακτική της για τις διαβουλεύσεις με τις 
χώρες μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων 
δίνοντας σαφείς εξηγήσεις σχετικά με την 
φύση της ΕΕ και με το πώς, βάσει των 
αρμοδιοτήτων της όπως απορρέουν από 
τη Συνθήκη, διαφέρει από άλλους 
περιφερειακούς οργανισμούς· συνιστά την 
τοποθέτηση του ζητήματος των 
δικαιωμάτων της ΕΕ στον ΟΗΕ μεταξύ 
των θεμάτων προτεραιότητας στην 
ημερήσια διάταξη των διμερών και 
πολυμερών συνόδων κορυφής με 
στρατηγικούς εταίρους· θεωρεί ότι είναι 
καίριας σημασίας η κοινή προσπάθεια με 
τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ για την 
αναζήτηση λύσεων στα σημαντικότερα 
περιφερειακά και παγκόσμια προβλήματα· 
συνιστά, επιπροσθέτως, να δοθεί μια 
πολυμερής διάσταση στις στρατηγικές 
εταιρικές σχέσεις, με την συμπερίληψη 
παγκοσμίων ζητημάτων στις ημερήσιες 
διατάξεις των διμερών και πολυμερών 
συνόδων κορυφής της ΕΕ·

ανάγκη αντιμετώπισης παγκόσμιων 
ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος για τους 
πολίτες της ΕΕ, όπως η τρομοκρατία, το 
οργανωμένο έγκλημα, η ενεργειακή 
ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η επίτευξη 
των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 
(ΑΣΧ) και η εξάλειψη της φτώχειας, η μη 
διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και 
ο αφοπλισμός, η διαχείριση της 
μετανάστευσης και η προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
πολιτικών ελευθεριών· είναι της άποψης 
ότι η ΕΕ, προκειμένου να μπορούν οι νέοι 
εκπρόσωποί της να έχουν ουσιαστικά 
λόγο σε παγκόσμια ζητήματα, διατηρώντας 
παράλληλα το καθεστώς παρατηρητή που 
έχει, θα πρέπει να διαθέτει τα αναγκαία 
μέσα στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ ως φυσική συνέπεια της έναρξης 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας· για 
το σκοπό αυτό, καλεί την ΕΕ να προβεί σε 
πλήρεις και εκτεταμένες διαβουλεύσεις με 
τις χώρες μέλη του ΟΗΕ· συνιστά την 
τοποθέτηση του ζητήματος της 
ουσιαστικής συμμετοχής της ΕΕ στο έργο 
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ μεταξύ 
των θεμάτων προτεραιότητας στην 
ημερήσια διάταξη των διμερών και 
πολυμερών συνόδων κορυφής με 
στρατηγικούς εταίρους· θεωρεί ότι είναι 
καίριας σημασίας η κοινή προσπάθεια με 
τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ για την 
αναζήτηση λύσεων στα σημαντικότερα 
περιφερειακά και παγκόσμια προβλήματα· 
συνιστά, επιπροσθέτως, να δοθεί μια 
πολυμερής διάσταση στις στρατηγικές 
εταιρικές σχέσεις, με την συμπερίληψη 
παγκοσμίων ζητημάτων στις ημερήσιες 
διατάξεις των διμερών και πολυμερών 
συνόδων κορυφής της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 121
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει ότι η αποτελεσματική 
πολυμέρεια θα πρέπει να είναι το 
σημαντικότερο στρατηγικό μέλημα της 
Ένωσης και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ 
θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη
διεθνή συνεργασία, να διευκολύνει τη
διεθνή συναίνεση και να προαγάγει την 
παγκόσμια δράση· τονίζει την επιτακτική 
ανάγκη αντιμετώπισης παγκόσμιων 
ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος για τους 
πολίτες της ΕΕ, όπως η τρομοκρατία, το 
οργανωμένο έγκλημα, η ενεργειακή 
ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η επίτευξη 
των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 
(ΑΣΧ) και η εξάλειψη της φτώχειας, η μη 
διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και 
ο αφοπλισμός, η διαχείριση της 
μετανάστευσης και η προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
πολιτικών ελευθεριών· είναι της άποψης 
ότι, προκειμένου να εκφράζεται με μία 
ισχυρή φωνή σε παγκόσμια ζητήματα 
εντός του συστήματος των Ηνωμένων 
Εθνών, η ΕΕ, θα πρέπει να λάβει πρόσθετα 
δικαιώματα στον ΟΗΕ ως φυσική 
συνέπεια της έναρξης ισχύος της Συνθήκης 
της Λισαβόνας· καλεί την ΕΕ να βελτιώσει
τη στρατηγική και την τακτική της για τις 
διαβουλεύσεις με τις χώρες μέλη του 
ΟΗΕ, μεταξύ άλλων δίνοντας σαφείς 
εξηγήσεις σχετικά με την φύση της ΕΕ 
και με το πώς, βάσει των αρμοδιοτήτων 
της όπως απορρέουν από τη Συνθήκη, 
διαφέρει από άλλους περιφερειακούς 
οργανισμούς· συνιστά την τοποθέτηση 
του ζητήματος των δικαιωμάτων της ΕΕ 
στον ΟΗΕ μεταξύ των θεμάτων 
προτεραιότητας στην ημερήσια διάταξη 
των διμερών και πολυμερών συνόδων 
κορυφής με στρατηγικούς εταίρους· 

19. τονίζει ότι η αποτελεσματική 
πολυμέρεια θα πρέπει να συνίσταται στη 
μεθοδολογία για την παγκόσμια 
διακυβέρνηση και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, 
η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο 
στην προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας 
ενδυναμώνοντας το διεθνές δίκαιο και το 
κράτος δικαίου παγκοσμίως και 
διευκολύνοντας τη διεθνή συνεργασία και
συναίνεση· τονίζει την επιτακτική ανάγκη 
αντιμετώπισης παγκόσμιων ζητημάτων 
κοινού ενδιαφέροντος για τους πολίτες της 
ΕΕ, όπως η καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, το οργανωμένο έγκλημα, η 
πανδημία και η κλιματική αλλαγή 
εξασφαλίζοντας την επίτευξη των 
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 
(ΑΣΧ) και η εξάλειψη της φτώχειας, 
εξασφαλίζοντας την ενεργειακή 
ασφάλεια, η μη διάδοση όπλων μαζικής 
καταστροφής και ο αφοπλισμός· είναι της 
άποψης ότι, προκειμένου να εκφράζεται με 
μία ισχυρή και ενιαία φωνή σε παγκόσμια 
ζητήματα εντός του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών, η ΕΕ, θα πρέπει να 
κατέχει θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας 
του ΟΗΕ ως φυσική συνέπεια της έναρξης 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας· καλεί 
την ΥΕ/Α και τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
βελτιώσουν τη στρατηγική και την τακτική 
της για τις διαβουλεύσεις και τη δράση 
εντός του συστήματος του ΟΗΕ· θεωρεί 
ότι είναι καίριας σημασίας η κοινή 
προσπάθεια με τους στρατηγικούς 
εταίρους της ΕΕ για την αναζήτηση 
λύσεων στα σημαντικότερα περιφερειακά 
και παγκόσμια προβλήματα· συνιστά, 
επιπροσθέτως, να δοθεί μια πολυμερής 
διάσταση στις στρατηγικές εταιρικές 
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θεωρεί ότι είναι καίριας σημασίας η κοινή 
προσπάθεια με τους στρατηγικούς 
εταίρους της ΕΕ για την αναζήτηση 
λύσεων στα σημαντικότερα περιφερειακά 
και παγκόσμια προβλήματα· συνιστά, 
επιπροσθέτως, να δοθεί μια πολυμερής 
διάσταση στις στρατηγικές εταιρικές 
σχέσεις, με την συμπερίληψη παγκοσμίων 
ζητημάτων στις ημερήσιες διατάξεις των 
διμερών και πολυμερών συνόδων κορυφής 
της ΕΕ·

σχέσεις, με την συμπερίληψη παγκοσμίων 
ζητημάτων στις ημερήσιες διατάξεις των 
διμερών και πολυμερών συνόδων κορυφής 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 122

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει ότι η αποτελεσματική 
πολυμέρεια θα πρέπει να είναι το 
σημαντικότερο στρατηγικό μέλημα της 
Ένωσης και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ 
θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη 
διεθνή συνεργασία, να διευκολύνει τη 
διεθνή συναίνεση και να προαγάγει την 
παγκόσμια δράση· τονίζει την επιτακτική 
ανάγκη αντιμετώπισης παγκόσμιων 
ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος για τους 
πολίτες της ΕΕ, όπως η τρομοκρατία, το 
οργανωμένο έγκλημα, η ενεργειακή 
ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η επίτευξη 
των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 
(ΑΣΧ) και η εξάλειψη της φτώχειας, η μη 
διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και 
ο αφοπλισμός, η διαχείριση της 
μετανάστευσης και η προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
πολιτικών ελευθεριών· είναι της άποψης 
ότι, προκειμένου να εκφράζεται με μία 
ισχυρή φωνή σε παγκόσμια ζητήματα 

19. τονίζει ότι η αποτελεσματική 
πολυμέρεια και η παγκόσμια 
διακυβέρνηση θα πρέπει να είναι το 
σημαντικότερο στρατηγικό μέλημα της 
Ένωσης και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ 
θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη 
διεθνή συνεργασία, να διευκολύνει τη 
διεθνή συναίνεση, να στηρίξει τα διεθνή 
θεσμικά όργανα και να προαγάγει την 
παγκόσμια δράση· τονίζει την επιτακτική 
ανάγκη αντιμετώπισης παγκόσμιων 
ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος για τους 
πολίτες της ΕΕ, όπως η τρομοκρατία, το 
οργανωμένο έγκλημα, η ενεργειακή 
ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η επίτευξη 
των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 
(ΑΣΧ) και η εξάλειψη της φτώχειας, η μη 
διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής , η 
ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων και ο 
αφοπλισμός, η διαχείριση της 
μετανάστευσης και η προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
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εντός του συστήματος των Ηνωμένων 
Εθνών, η ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα το 
καθεστώς παρατηρητή που έχει, θα πρέπει 
να λάβει πρόσθετα δικαιώματα στον ΟΗΕ 
ως φυσική συνέπεια της έναρξης ισχύος
της Συνθήκης της Λισαβόνας· καλεί την 
ΕΕ να βελτιώσει τη στρατηγική και την 
τακτική της για τις διαβουλεύσεις με τις 
χώρες μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων 
δίνοντας σαφείς εξηγήσεις σχετικά με την 
φύση της ΕΕ και με το πώς, βάσει των 
αρμοδιοτήτων της όπως απορρέουν από τη 
Συνθήκη, διαφέρει από άλλους 
περιφερειακούς οργανισμούς· συνιστά την 
τοποθέτηση του ζητήματος των 
δικαιωμάτων της ΕΕ στον ΟΗΕ μεταξύ 
των θεμάτων προτεραιότητας στην 
ημερήσια διάταξη των διμερών και 
πολυμερών συνόδων κορυφής με 
στρατηγικούς εταίρους· θεωρεί ότι είναι 
καίριας σημασίας η κοινή προσπάθεια με 
τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ για την 
αναζήτηση λύσεων στα σημαντικότερα 
περιφερειακά και παγκόσμια προβλήματα· 
συνιστά, επιπροσθέτως, να δοθεί μια 
πολυμερής διάσταση στις στρατηγικές 
εταιρικές σχέσεις, με την συμπερίληψη 
παγκοσμίων ζητημάτων στις ημερήσιες 
διατάξεις των διμερών και πολυμερών 
συνόδων κορυφής της ΕΕ·

πολιτικών ελευθεριών· είναι της άποψης 
ότι, προκειμένου να εκφράζεται με μία 
ισχυρή φωνή σε παγκόσμια ζητήματα 
εντός του συστήματος των Ηνωμένων 
Εθνών, η ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα το 
καθεστώς παρατηρητή που έχει, θα πρέπει 
να λάβει πρόσθετα δικαιώματα στον ΟΗΕ 
ως φυσική συνέπεια της έναρξης ισχύος 
της Συνθήκης της Λισαβόνας· καλεί την 
ΕΕ να βελτιώσει τη στρατηγική και την 
τακτική της για τις διαβουλεύσεις με τις 
χώρες μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων 
δίνοντας σαφείς εξηγήσεις σχετικά με την 
φύση της ΕΕ και με το πώς, βάσει των 
αρμοδιοτήτων της όπως απορρέουν από τη 
Συνθήκη, διαφέρει από άλλους 
περιφερειακούς οργανισμούς· συνιστά την 
τοποθέτηση του ζητήματος των 
δικαιωμάτων της ΕΕ στον ΟΗΕ μεταξύ 
των θεμάτων προτεραιότητας στην 
ημερήσια διάταξη των διμερών και 
πολυμερών συνόδων κορυφής με 
στρατηγικούς εταίρους· θεωρεί ότι είναι 
καίριας σημασίας η κοινή προσπάθεια με 
τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ για την 
αναζήτηση λύσεων στα σημαντικότερα 
περιφερειακά και παγκόσμια προβλήματα· 
συνιστά, επιπροσθέτως, να δοθεί μια 
πολυμερής διάσταση στις στρατηγικές 
εταιρικές σχέσεις, με την συμπερίληψη 
παγκοσμίων ζητημάτων στις ημερήσιες 
διατάξεις των διμερών και πολυμερών 
συνόδων κορυφής της ΕΕ· ζητεί 
βελτιωμένη παρακολούθηση των πόρων 
της ΕΕ που να συνάδει με την Ειδική 
Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 
15/2009·

Or. en

Τροπολογία 123
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει ότι η αποτελεσματική 
πολυμέρεια θα πρέπει να είναι το 
σημαντικότερο στρατηγικό μέλημα της 
Ένωσης και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ 
θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη 
διεθνή συνεργασία, να διευκολύνει τη 
διεθνή συναίνεση και να προαγάγει την 
παγκόσμια δράση· τονίζει την επιτακτική 
ανάγκη αντιμετώπισης παγκόσμιων 
ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος για τους 
πολίτες της ΕΕ, όπως η τρομοκρατία, το 
οργανωμένο έγκλημα, η ενεργειακή 
ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η επίτευξη 
των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 
(ΑΣΧ) και η εξάλειψη της φτώχειας, η μη 
διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και 
ο αφοπλισμός, η διαχείριση της 
μετανάστευσης και η προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
πολιτικών ελευθεριών· είναι της άποψης 
ότι, προκειμένου να εκφράζεται με μία 
ισχυρή φωνή σε παγκόσμια ζητήματα 
εντός του συστήματος των Ηνωμένων 
Εθνών, η ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα το 
καθεστώς παρατηρητή που έχει, θα πρέπει 
να λάβει πρόσθετα δικαιώματα στον ΟΗΕ 
ως φυσική συνέπεια της έναρξης ισχύος 
της Συνθήκης της Λισαβόνας· καλεί την 
ΕΕ να βελτιώσει τη στρατηγική και την 
τακτική της για τις διαβουλεύσεις με τις 
χώρες μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων 
δίνοντας σαφείς εξηγήσεις σχετικά με την 
φύση της ΕΕ και με το πώς, βάσει των 
αρμοδιοτήτων της όπως απορρέουν από τη 
Συνθήκη, διαφέρει από άλλους 
περιφερειακούς οργανισμούς· συνιστά την 
τοποθέτηση του ζητήματος των 
δικαιωμάτων της ΕΕ στον ΟΗΕ μεταξύ 
των θεμάτων προτεραιότητας στην 
ημερήσια διάταξη των διμερών και 
πολυμερών συνόδων κορυφής με 
στρατηγικούς εταίρους· θεωρεί ότι είναι 
καίριας σημασίας η κοινή προσπάθεια με 
τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ για την 
αναζήτηση λύσεων στα σημαντικότερα 

19. τονίζει ότι η αποτελεσματική 
πολυμέρεια θα πρέπει να είναι το 
σημαντικότερο στρατηγικό μέλημα της 
Ένωσης και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ 
θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη 
διεθνή συνεργασία, να διευκολύνει τη 
διεθνή συναίνεση και να προαγάγει την 
παγκόσμια δράση· τονίζει την επιτακτική 
ανάγκη αντιμετώπισης παγκόσμιων 
ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος για τους 
πολίτες της ΕΕ, όπως η τρομοκρατία, το 
οργανωμένο έγκλημα, η ενεργειακή 
ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η επίτευξη 
των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 
(ΑΣΧ) και η εξάλειψη της φτώχειας, η μη 
διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και 
ο αφοπλισμός, η διαχείριση της 
μετανάστευσης και η προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
πολιτικών ελευθεριών· είναι της άποψης 
ότι, προκειμένου να εκφράζεται με μία 
ισχυρή φωνή σε παγκόσμια ζητήματα 
εντός του συστήματος των Ηνωμένων 
Εθνών, η ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα το 
καθεστώς παρατηρητή που έχει, θα πρέπει 
να λάβει πρόσθετα δικαιώματα στον ΟΗΕ 
ως φυσική συνέπεια της έναρξης ισχύος 
της Συνθήκης της Λισαβόνας· καλεί την 
ΕΕ να βελτιώσει τη στρατηγική και την 
τακτική της για τις διαβουλεύσεις με τις 
χώρες μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων 
δίνοντας σαφείς εξηγήσεις σχετικά με την 
φύση της ΕΕ και με το πώς, βάσει των 
αρμοδιοτήτων της όπως απορρέουν από τη 
Συνθήκη, διαφέρει από άλλους 
περιφερειακούς οργανισμούς· συνιστά την 
τοποθέτηση του ζητήματος των 
δικαιωμάτων της ΕΕ στον ΟΗΕ μεταξύ 
των θεμάτων προτεραιότητας στην 
ημερήσια διάταξη των διμερών και 
πολυμερών συνόδων κορυφής με 
στρατηγικούς εταίρους· θεωρεί ότι είναι 
καίριας σημασίας η κοινή προσπάθεια με 
τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ για την 
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περιφερειακά και παγκόσμια προβλήματα· 
συνιστά, επιπροσθέτως, να δοθεί μια 
πολυμερής διάσταση στις στρατηγικές 
εταιρικές σχέσεις, με την συμπερίληψη 
παγκοσμίων ζητημάτων στις ημερήσιες 
διατάξεις των διμερών και πολυμερών 
συνόδων κορυφής της ΕΕ·

αναζήτηση λύσεων στα σημαντικότερα 
περιφερειακά και παγκόσμια προβλήματα· 
συνιστά, επιπροσθέτως, να δοθεί μια 
πολυμερής διάσταση στις στρατηγικές 
εταιρικές σχέσεις, με την συμπερίληψη 
παγκοσμίων ζητημάτων στις ημερήσιες 
διατάξεις των διμερών και πολυμερών 
συνόδων κορυφής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 124
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. τονίζει ότι η αποτελεσματική 
πολυμέρεια θα πρέπει να είναι το 
σημαντικότερο στρατηγικό μέλημα της 
Ένωσης και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ 
θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη 
διεθνή συνεργασία, να διευκολύνει τη 
διεθνή συναίνεση και να προαγάγει την 
παγκόσμια δράση· τονίζει την επιτακτική 
ανάγκη αντιμετώπισης παγκόσμιων 
ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος για τους 
πολίτες της ΕΕ, όπως η τρομοκρατία, το 
οργανωμένο έγκλημα, η ενεργειακή 
ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η επίτευξη 
των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 
(ΑΣΧ) και η εξάλειψη της φτώχειας, η μη 
διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και 
ο αφοπλισμός, η διαχείριση της 
μετανάστευσης και η προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
πολιτικών ελευθεριών· είναι της άποψης 
ότι, προκειμένου να εκφράζεται με μία 
ισχυρή φωνή σε παγκόσμια ζητήματα 
εντός του συστήματος των Ηνωμένων 
Εθνών, η ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα το 
καθεστώς παρατηρητή που έχει, θα πρέπει 
να λάβει πρόσθετα δικαιώματα στον ΟΗΕ 
ως φυσική συνέπεια της έναρξης ισχύος 

19. τονίζει ότι η αποτελεσματική 
πολυμέρεια θα πρέπει να είναι το 
σημαντικότερο στρατηγικό μέλημα της 
Ένωσης και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ 
θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη 
διεθνή συνεργασία, να διευκολύνει τη 
διεθνή συναίνεση και να προαγάγει την 
παγκόσμια δράση· τονίζει την επιτακτική 
ανάγκη αντιμετώπισης παγκόσμιων 
ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος για τους 
πολίτες της ΕΕ, όπως η τρομοκρατία, το 
οργανωμένο έγκλημα, η ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, η ενεργειακή ασφάλεια, η 
κλιματική αλλαγή, η επίτευξη των 
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας 
(ΑΣΧ) και η εξάλειψη της φτώχειας, η μη 
διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και 
ο αφοπλισμός, η διαχείριση της 
μετανάστευσης και η προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
πολιτικών ελευθεριών· είναι της άποψης 
ότι, προκειμένου να εκφράζεται με μία 
ισχυρή φωνή σε παγκόσμια ζητήματα 
εντός του συστήματος των Ηνωμένων 
Εθνών, η ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα το 
καθεστώς παρατηρητή που έχει, θα πρέπει 
να λάβει πρόσθετα δικαιώματα στον ΟΗΕ 
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της Συνθήκης της Λισαβόνας· καλεί την 
ΕΕ να βελτιώσει τη στρατηγική και την 
τακτική της για τις διαβουλεύσεις με τις 
χώρες μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων 
δίνοντας σαφείς εξηγήσεις σχετικά με την 
φύση της ΕΕ και με το πώς, βάσει των 
αρμοδιοτήτων της όπως απορρέουν από τη 
Συνθήκη, διαφέρει από άλλους 
περιφερειακούς οργανισμούς· συνιστά την 
τοποθέτηση του ζητήματος των 
δικαιωμάτων της ΕΕ στον ΟΗΕ μεταξύ 
των θεμάτων προτεραιότητας στην 
ημερήσια διάταξη των διμερών και 
πολυμερών συνόδων κορυφής με 
στρατηγικούς εταίρους· θεωρεί ότι είναι 
καίριας σημασίας η κοινή προσπάθεια με 
τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ για την 
αναζήτηση λύσεων στα σημαντικότερα 
περιφερειακά και παγκόσμια προβλήματα· 
συνιστά, επιπροσθέτως, να δοθεί μια 
πολυμερής διάσταση στις στρατηγικές 
εταιρικές σχέσεις, με την συμπερίληψη 
παγκοσμίων ζητημάτων στις ημερήσιες 
διατάξεις των διμερών και πολυμερών 
συνόδων κορυφής της ΕΕ·

ως φυσική συνέπεια της έναρξης ισχύος 
της Συνθήκης της Λισαβόνας· καλεί την 
ΕΕ να βελτιώσει τη στρατηγική και την 
τακτική της για τις διαβουλεύσεις με τις 
χώρες μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων 
δίνοντας σαφείς εξηγήσεις σχετικά με την 
φύση της ΕΕ και με το πώς, βάσει των 
αρμοδιοτήτων της όπως απορρέουν από τη 
Συνθήκη, διαφέρει από άλλους 
περιφερειακούς οργανισμούς· συνιστά την 
τοποθέτηση του ζητήματος των 
δικαιωμάτων της ΕΕ στον ΟΗΕ μεταξύ 
των θεμάτων προτεραιότητας στην 
ημερήσια διάταξη των διμερών και 
πολυμερών συνόδων κορυφής με 
στρατηγικούς εταίρους· θεωρεί ότι είναι 
καίριας σημασίας η κοινή προσπάθεια με 
τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ για την 
αναζήτηση λύσεων στα σημαντικότερα 
περιφερειακά και παγκόσμια προβλήματα· 
συνιστά, επιπροσθέτως, να δοθεί μια 
πολυμερής διάσταση στις στρατηγικές 
εταιρικές σχέσεις, με την συμπερίληψη 
παγκοσμίων ζητημάτων στις ημερήσιες 
διατάξεις των διμερών και πολυμερών 
συνόδων κορυφής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 125
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. είναι της άποψης ότι, προκειμένου 
να εκφράζεται με μία ισχυρή φωνή σε 
παγκόσμια ζητήματα εντός του 
συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, η 
ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα το 
καθεστώς παρατηρητή που έχει, θα 
πρέπει να λάβει πρόσθετα δικαιώματα 
στον ΟΗΕ ως φυσική συνέπεια της 
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έναρξης ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας· καλεί όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ να στηρίξουν τις προσπάθειες της 
ΥΕ/Α εξασφαλίζοντας ισχυρότερο 
καθεστώς για την ΕΕ σε πλαίσιο ΟΗΕ· 
καλεί επειγόντως τη Γαλλία και το Ην. 
Βασίλειο, ως μόνιμα μέλη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και 
σύμφωνα με το άρθρο 34 (2) ΣΕΕ, να 
καλέσουν την ΥΕ/Α να εκπροσωπεί την 
ΕΕ όποτε προσδιορίζεται κοινή θέση· 
επιμένει ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
να απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση με 
τον τρόπο των αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων· συνιστά την τοποθέτηση 
του ζητήματος των δικαιωμάτων της ΕΕ 
στον ΟΗΕ μεταξύ των θεμάτων 
προτεραιότητας στην ημερήσια διάταξη 
των διμερών και πολυμερών συνόδων 
κορυφής με στρατηγικούς εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 126
María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19 α. θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
πρέπει να έχει εκπροσώπηση ανάλογη με 
αυτήν που έχει στους πολυμερείς 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, 
ειδικότερα το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, με 
την επιφύλαξη της εκπροσώπησης των 
κρατών μελών·

Or. es
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Τροπολογία 127
Willy Meyer, Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. θεωρεί ότι σε περίπτωση κρίσης η 
αντίδραση της ΕΕ δεν μπορεί, σε καμία 
περίπτωση, να είναι στρατιωτικής 
φύσεως· τονίζει τη σημασία της 
αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτιών 
της αστάθειας μέσω παραμέτρων της 
αναπτυξιακής πολιτικής που 
συμμορφώνονται με τους αναπτυξιακούς 
στόχους της χιλιετίας (ΑΣΧ) και άλλων 
κοινωνικο-οικονομικών, πολιτικών και 
πολιτιστικών μέτρων που μπορούν να 
εξασφαλίσουν το απαιτούμενο περιβάλλον 
για την αποτροπή συγκρούσεων και που 
στοχεύουν στην εξάλειψη της φτώχειας, 
προάγουν την οικονομική, κοινωνική και 
πολιτιστική ανάπτυξη, δημιουργούν 
θεσμικό και διοικητικό δυναμικό, 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του 
πληθυσμού και εδραιώνουν το κράτος 
δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 128
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αξιοποιήσει την έγκριση από το ΝΑΤΟ 
της νέας στρατηγικής αντίληψής του, 
προκειμένου να ενισχύσει την εταιρική 
της σχέση με το ΝΑΤΟ, έχοντας κατά νου 
την ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής, 
της πολιτικής ασφάλειας και της 

διαγράφεται
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πολιτικής άμυνας της ΕΕ· επισημαίνει 
την ανάγκη εξεύρεσης ρεαλιστικών 
τρόπων επίλυσης των διαφορών –
ιδιαίτερα δε των διαφορών μεταξύ της 
Κύπρου και της Τουρκίας– οι οποίες 
παρακωλύουν την ανάπτυξη στενότερης 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του 
ΝΑΤΟ, δεδομένης της σημασίας της 
διασφάλισης της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης χρήσης των 
υφιστάμενων δυνάμεων και δυνατοτήτων 
που σε μεγάλο βαθμό είναι κοινές σε 
αμφότερους τους οργανισμούς·

Or. el

Τροπολογία 129
Ιωάννης Κασουλίδης, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αξιοποιήσει την έγκριση από το ΝΑΤΟ της 
νέας στρατηγικής αντίληψής του, 
προκειμένου να ενισχύσει την εταιρική της 
σχέση με το ΝΑΤΟ, έχοντας κατά νου την 
ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής, της 
πολιτικής ασφάλειας και της πολιτικής 
άμυνας της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη 
εξεύρεσης ρεαλιστικών τρόπων επίλυσης 
των διαφορών –ιδιαίτερα δε των διαφορών 
μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας– οι 
οποίες παρακωλύουν την ανάπτυξη 
στενότερης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και του ΝΑΤΟ, δεδομένης της σημασίας 
της διασφάλισης της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης χρήσης των υφιστάμενων 
δυνάμεων και δυνατοτήτων που σε μεγάλο 
βαθμό είναι κοινές σε αμφότερους τους 
οργανισμούς·

20. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αξιοποιήσει την έγκριση από το ΝΑΤΟ της 
νέας στρατηγικής αντίληψής του, 
προκειμένου να ενισχύσει την εταιρική της 
σχέση με το ΝΑΤΟ, έχοντας κατά νου την 
ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής, της 
πολιτικής ασφάλειας και της πολιτικής 
άμυνας της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη 
εξεύρεσης ρεαλιστικών τρόπων επίλυσης 
των εκκρεμουσών διαφορών και καλεί 
ιδιαίτερα την ΕΕ να ασκήσει σχετικά την 
επιρροή της για την ευτυχή κατάληξη της 
υπό εξέλιξη διαδικασίας για τη συνολική 
ρύθμιση του Κυπριακού που θα συμβάλει 
στην άρση όλων –ιδιαίτερα δε των 
διαφορών μεταξύ της Κύπρου και της 
Τουρκίας– οι οποίες παρακωλύουν την 
ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ 
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δεδομένης της 
σημασίας της διασφάλισης της κατά το 
δυνατόν αποδοτικότερης χρήσης των 
υφιστάμενων δυνάμεων και δυνατοτήτων 



PE452.878v01-00 94/203 AM\859936EL.doc

EL

που σε μεγάλο βαθμό είναι κοινές σε 
αμφότερους τους οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 130
Willy Meyer, Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αξιοποιήσει την έγκριση από το ΝΑΤΟ 
της νέας στρατηγικής αντίληψής του, 
προκειμένου να ενισχύσει την εταιρική της 
σχέση με το ΝΑΤΟ, έχοντας κατά νου την 
ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής, της 
πολιτικής ασφάλειας και της πολιτικής 
άμυνας της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη 
εξεύρεσης ρεαλιστικών τρόπων επίλυσης 
των διαφορών –ιδιαίτερα δε των 
διαφορών μεταξύ της Κύπρου και της 
Τουρκίας– οι οποίες παρακωλύουν την 
ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας 
μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δεδομένης 
της σημασίας της διασφάλισης της κατά 
το δυνατόν αποδοτικότερης χρήσης των 
υφιστάμενων δυνάμεων και δυνατοτήτων 
που σε μεγάλο βαθμό είναι κοινές σε 
αμφότερους τους οργανισμούς·

20. καταγγέλλει το γεγονός ότι η έγκριση 
από το ΝΑΤΟ της νέας στρατηγικής 
αντίληψής του, προκειμένου να ενισχύσει 
την εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ 
θα εμποδίσει μια ανεξάρτητη, ειρηνική 
και στραμμένη στον πολίτη εξωτερική 
πολιτική της ΕΕ, δεδομένου ότι θα δώσει 
απλώς περισσότερο στρατιωτικό 
χαρακτήρα στην εξωτερική πολιτική της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 131
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 20. θεωρεί ότι η έγκριση από το ΝΑΤΟ 
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αξιοποιήσει την έγκριση από το ΝΑΤΟ 
της νέας στρατηγικής αντίληψής του, 
προκειμένου να ενισχύσει την εταιρική 
της σχέση με το ΝΑΤΟ, έχοντας κατά νου 
την ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής, 
της πολιτικής ασφάλειας και της πολιτικής 
άμυνας της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη 
εξεύρεσης ρεαλιστικών τρόπων επίλυσης 
των διαφορών –ιδιαίτερα δε των
διαφορών μεταξύ της Κύπρου και της 
Τουρκίας– οι οποίες παρακωλύουν την 
ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ 
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δεδομένης της 
σημασίας της διασφάλισης της κατά το 
δυνατόν αποδοτικότερης χρήσης των 
υφιστάμενων δυνάμεων και δυνατοτήτων 
που σε μεγάλο βαθμό είναι κοινές σε 
αμφότερους τους οργανισμούς·

της νέας στρατηγικής αντίληψής του, 
παρέχει μια ευκαιρία ουσιαστικής 
ενδυνάμωσης της εταιρικής σχέσης με το 
ΝΑΤΟ, έχοντας επίσης κατά νου την 
ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής, της 
πολιτικής ασφάλειας και της πολιτικής 
άμυνας της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη 
εξεύρεσης ρεαλιστικών τρόπων επίλυσης 
των διαφορών οι οποίες παρακωλύουν την 
ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ 
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δεδομένης της 
σημασίας της διασφάλισης της κατά το 
δυνατόν αποδοτικότερης χρήσης των 
υφιστάμενων δυνάμεων και δυνατοτήτων 
που σε μεγάλο βαθμό είναι κοινές σε 
αμφότερους τους οργανισμούς· χαιρετίζει 
σχετικά τη συγκεκριμένη σειρά 
προτάσεων εκ μέρους της ΥΕ/Α προς το 
Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ με σκοπό 
την υιοθέτηση μιας σχέσης μεταξύ 
οργανισμών στο πλαίσιο της οποίας δεν 
θα υφίστανται διακρίσεις μεταξύ 
συμμάχων ΝΑΤΟ ή κρατών μελών της 
ΕΕ· θεωρεί την προσέγγιση αυτή θετικό 
βήμα προς τα εμπρός·

Or. en

Τροπολογία 132
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αξιοποιήσει την έγκριση από το ΝΑΤΟ 
της νέας στρατηγικής αντίληψής του, 
προκειμένου να ενισχύσει την εταιρική της 
σχέση με το ΝΑΤΟ, έχοντας κατά νου την 
ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής, της 
πολιτικής ασφάλειας και της πολιτικής 
άμυνας της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη 
εξεύρεσης ρεαλιστικών τρόπων επίλυσης 
των διαφορών –ιδιαίτερα δε των 

20. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
εκμεταλλευθεί τη νέα στρατηγική 
αντίληψη του ΝΑΤΟ για να ενισχύσει την 
εταιρική της σχέση με το ΝΑΤΟ, 
αναπτύσσοντας ταυτόχρονα  την 
εξωτερική της πολιτική και πολιτική 
ασφάλεια και άμυνας· επισημαίνει την 
ανάγκη εξεύρεσης ρεαλιστικών τρόπων 
επίλυσης των διαφορών της Κύπρου και 
της Τουρκίας οι οποίες παρακωλύουν την 
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διαφορών μεταξύ της Κύπρου και της 
Τουρκίας– οι οποίες παρακωλύουν την 
ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ 
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δεδομένης της 
σημασίας της διασφάλισης της κατά το 
δυνατόν αποδοτικότερης χρήσης των
υφιστάμενων δυνάμεων και δυνατοτήτων 
που σε μεγάλο βαθμό είναι κοινές σε 
αμφότερους τους οργανισμούς·

ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ 
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δεδομένης της 
σημασίας της διασφάλισης της κατά το 
δυνατόν αποδοτικότερης χρήσης των 
υφιστάμενων δυνάμεων και δυνατοτήτων 
που σε μεγάλο βαθμό είναι κοινές σε 
αμφότερους τους οργανισμούς· ζητεί στο 
πλαίσιο αυτό επειγόντως από όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ να καλέσουν την 
Τουρκία να προσχωρήσει στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας με το 
καθεστώς του παρατηρητή· ζητεί μια 
συνεπή στρατηγική για τη μη εξάπλωση 
των πυρηνικών όπλων και τον αφοπλισμό 
στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ· 

Or. en

Τροπολογία 133
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αξιοποιήσει την έγκριση από το ΝΑΤΟ της 
νέας στρατηγικής αντίληψής του, 
προκειμένου να ενισχύσει την εταιρική της 
σχέση με το ΝΑΤΟ, έχοντας κατά νου την 
ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής, της 
πολιτικής ασφάλειας και της πολιτικής
άμυνας της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη 
εξεύρεσης ρεαλιστικών τρόπων επίλυσης 
των διαφορών –ιδιαίτερα δε των διαφορών 
μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας– οι 
οποίες παρακωλύουν την ανάπτυξη 
στενότερης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και του ΝΑΤΟ, δεδομένης της σημασίας 
της διασφάλισης της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης χρήσης των υφιστάμενων 
δυνάμεων και δυνατοτήτων που σε μεγάλο 
βαθμό είναι κοινές σε αμφότερους τους 
οργανισμούς·

20. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αξιοποιήσει την έγκριση από το ΝΑΤΟ της 
νέας στρατηγικής αντίληψής του, 
προκειμένου να ενισχύσει την εταιρική της 
σχέση με το ΝΑΤΟ, έχοντας κατά νου την 
ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής, της 
πολιτικής ασφάλειας και της πολιτικής 
άμυνας της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη 
εξεύρεσης ρεαλιστικών τρόπων επίλυσης 
των διαφορών –ιδιαίτερα δε των διαφορών 
μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας– οι 
οποίες παρακωλύουν την ανάπτυξη 
στενότερης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και του ΝΑΤΟ, δεδομένης της σημασίας 
της διασφάλισης της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης χρήσης των υφιστάμενων 
δυνάμεων και δυνατοτήτων που σε μεγάλο 
βαθμό είναι κοινές σε αμφότερους τους 
οργανισμούς και της βελτιστοποίησης 
των όρων ασφαλείας των ευρωπαϊκών
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δυνάμεων και του πολιτικού προσωπικού·

Or. en

Τροπολογία 134

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αξιοποιήσει την έγκριση από το ΝΑΤΟ της 
νέας στρατηγικής αντίληψής του, 
προκειμένου να ενισχύσει την εταιρική της 
σχέση με το ΝΑΤΟ, έχοντας κατά νου την 
ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής, της 
πολιτικής ασφάλειας και της πολιτικής 
άμυνας της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη 
εξεύρεσης ρεαλιστικών τρόπων επίλυσης 
των διαφορών –ιδιαίτερα δε των διαφορών 
μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας– οι 
οποίες παρακωλύουν την ανάπτυξη 
στενότερης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και του ΝΑΤΟ, δεδομένης της σημασίας 
της διασφάλισης της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης χρήσης των υφιστάμενων 
δυνάμεων και δυνατοτήτων που σε μεγάλο 
βαθμό είναι κοινές σε αμφότερους τους 
οργανισμούς·

20. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αξιοποιήσει την έγκριση από το ΝΑΤΟ της 
νέας στρατηγικής αντίληψής του, 
προκειμένου να ενισχύσει την εταιρική της 
σχέση με το ΝΑΤΟ, έχοντας κατά νου την 
ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής, της 
πολιτικής ασφάλειας και της πολιτικής 
άμυνας της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι οι ηγέτες του NATO δεν 
μπόρεσαν να εγκρίνουν έναν χάρτη 
πορείας για τον πυρηνικό αφοπλισμό 
περιλαμβανομένης της απόσυρσης των 
τακτικών πυρηνικών όπλων από την 
Ευρώπη σύμφωνα με το σχέδιο δράσης 
της δήλωσης της Διάσκεψης για την 
Αναθεώρηση της Συνθήκης μη 
Εξάπλωσης των Πυρηνικών όπλων 
(NPT) του 2010· επισημαίνει την ανάγκη 
εξεύρεσης ρεαλιστικών τρόπων επίλυσης 
των διαφορών –ιδιαίτερα δε των διαφορών 
μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας– οι 
οποίες παρακωλύουν την ανάπτυξη 
στενότερης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και του ΝΑΤΟ, δεδομένης της σημασίας 
της διασφάλισης της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης χρήσης των υφιστάμενων 
δυνάμεων και δυνατοτήτων που σε μεγάλο 
βαθμό είναι κοινές σε αμφότερους τους 
οργανισμούς· καλεί επειγόντως το NATO 
να μην αναπτύξει έναν μηχανισμό 
διαχείρισης των κρίσεων με πολιτικό 
προσωπικό που θα επικάλυπτε απλώς τις 
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δομές και τους μηχανισμούς της ΕΕ και 
θα παρεμπόδιζε τη συγκρότηση 
δυνάμεων για αποστολές της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 135

Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αξιοποιήσει την έγκριση από το ΝΑΤΟ 
της νέας στρατηγικής αντίληψής του, 
προκειμένου να ενισχύσει την εταιρική της 
σχέση με το ΝΑΤΟ, έχοντας κατά νου την 
ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής, της 
πολιτικής ασφάλειας και της πολιτικής 
άμυνας της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη 
εξεύρεσης ρεαλιστικών τρόπων επίλυσης 
των διαφορών –ιδιαίτερα δε των διαφορών 
μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας– οι 
οποίες παρακωλύουν την ανάπτυξη 
στενότερης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και του ΝΑΤΟ, δεδομένης της σημασίας 
της διασφάλισης της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης χρήσης των υφιστάμενων 
δυνάμεων και δυνατοτήτων που σε μεγάλο 
βαθμό είναι κοινές σε αμφότερους τους 
οργανισμούς·

20. συγχαίρει το NATO για την έγκριση 
της νέας φιλόδοξης στρατηγικής του 
αντίληψης που επιβεβαιώνει τη δέσμευση 
της συμμαχίας για συλλογική άμυνα 
καθώς και τις προσπάθειες 
σταθεροποίησης των καταστάσεων
κρίσης σε σχέση με την ασφάλεια εκτός 
Ευρώπης, ιδίως στο Αφγανιστάν· πιστεύει 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει την 
έγκριση αυτή προκειμένου να ενισχύσει 
την εταιρική της σχέση με το ΝΑΤΟ, 
έχοντας κατά νου την ανάπτυξη της 
εξωτερικής πολιτικής, της πολιτικής 
ασφάλειας και της πολιτικής άμυνας της 
ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη εξεύρεσης 
ρεαλιστικών τρόπων επίλυσης των 
διαφορών –ιδιαίτερα δε των διαφορών 
μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας– οι 
οποίες παρακωλύουν την ανάπτυξη 
στενότερης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και του ΝΑΤΟ, δεδομένης της σημασίας 
της διασφάλισης της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης χρήσης των υφιστάμενων 
δυνάμεων και δυνατοτήτων που σε μεγάλο 
βαθμό είναι κοινές σε αμφότερους τους 
οργανισμούς· θεωρεί ότι προκειμένου να 
αποφευχθεί η επικάλυψη των 
προσπαθειών, χρειάζεται ένας σαφής και 
λογικός διαχωρισμός έργου μεταξύ των 
δύο οργανισμών στο πλαίσιο του οποίου 
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το ΝΑΤΟ, που διαθέτει την αναγκαία 
υποδομή και εμπειρογνωμοσύνη, θα είναι 
υπεύθυνο για τη στρατιωτική διάσταση 
ενώ η ΕΕ θα συνεισφέρει με την αξιόλογη 
ικανότητα και εμπειρογνωμοσύνη της σε 
μη στρατιωτικό επίπεδο· 

Or. en

Τροπολογία 136
Nirj Deva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αξιοποιήσει την έγκριση από το ΝΑΤΟ της 
νέας στρατηγικής αντίληψής του, 
προκειμένου να ενισχύσει την εταιρική της 
σχέση με το ΝΑΤΟ, έχοντας κατά νου την 
ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής, της 
πολιτικής ασφάλειας και της πολιτικής 
άμυνας της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη 
εξεύρεσης ρεαλιστικών τρόπων επίλυσης 
των διαφορών –ιδιαίτερα δε των διαφορών 
μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας– οι 
οποίες παρακωλύουν την ανάπτυξη 
στενότερης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και του ΝΑΤΟ, δεδομένης της σημασίας 
της διασφάλισης της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης χρήσης των υφιστάμενων 
δυνάμεων και δυνατοτήτων που σε μεγάλο 
βαθμό είναι κοινές σε αμφότερους τους 
οργανισμούς·

20. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αξιοποιήσει την έγκριση από το ΝΑΤΟ της 
νέας στρατηγικής αντίληψής του, 
προκειμένου να ενισχύσει την εταιρική της 
σχέση με το ΝΑΤΟ, έχοντας κατά νου την 
ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής, της 
πολιτικής ασφάλειας και της πολιτικής 
άμυνας της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη 
εξεύρεσης ρεαλιστικών τρόπων επίλυσης 
των διαφορών –ιδιαίτερα δε των διαφορών 
μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας– οι 
οποίες παρακωλύουν την ανάπτυξη 
στενότερης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και του ΝΑΤΟ, δεδομένης της σημασίας 
της διασφάλισης της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης χρήσης των υφιστάμενων 
δυνάμεων και δυνατοτήτων που σε μεγάλο 
βαθμό είναι κοινές σε αμφότερους τους 
οργανισμούς· καλεί το NATO να 
εξομαλύνει τις σχέσεις της με τη Ρωσία 
προκειμένου να εξασφαλισθεί μια 
περισσότερο σταθερή και αρμονική 
συνύπαρξη· αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο 
που μπορεί να διαδραματίσει σχετικά η 
ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 137
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αξιοποιήσει την έγκριση από το ΝΑΤΟ της 
νέας στρατηγικής αντίληψής του, 
προκειμένου να ενισχύσει την εταιρική της 
σχέση με το ΝΑΤΟ, έχοντας κατά νου την 
ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής, της 
πολιτικής ασφάλειας και της πολιτικής 
άμυνας της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη 
εξεύρεσης ρεαλιστικών τρόπων επίλυσης 
των διαφορών –ιδιαίτερα δε των διαφορών 
μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας– οι 
οποίες παρακωλύουν την ανάπτυξη 
στενότερης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και του ΝΑΤΟ, δεδομένης της σημασίας 
της διασφάλισης της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης χρήσης των υφιστάμενων 
δυνάμεων και δυνατοτήτων που σε μεγάλο 
βαθμό είναι κοινές σε αμφότερους τους 
οργανισμούς·

20. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αξιοποιήσει την έγκριση από το ΝΑΤΟ της 
νέας στρατηγικής αντίληψής του, 
προκειμένου να ενισχύσει την εταιρική της 
σχέση με το ΝΑΤΟ, έχοντας κατά νου την 
ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής, της 
πολιτικής ασφάλειας και της πολιτικής 
άμυνας της ΕΕ· τονίζει ότι η ΕΕ 
μοιράζεται τις περισσότερες απειλές για 
την ασφάλεια που εντόπισε το NATO στη 
νέα στρατηγική του αντίληψη·
επισημαίνει την ανάγκη εξεύρεσης 
ρεαλιστικών τρόπων επίλυσης των 
διαφορών –ιδιαίτερα δε των διαφορών 
μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας– οι 
οποίες παρακωλύουν την ανάπτυξη 
στενότερης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και του ΝΑΤΟ, δεδομένης της σημασίας 
της διασφάλισης της κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερης χρήσης των υφιστάμενων 
δυνάμεων και δυνατοτήτων που σε μεγάλο 
βαθμό είναι κοινές σε αμφότερους τους 
οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 138
Willy Meyer, Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ζητεί τη διάλυση του ΝΑΤΟ· 
δηλώνει ότι η ΕΕ πρέπει να είναι 
αποκλειστικά πολιτικού χαρακτήρα και 
ζητεί ως εκ τούτου να χρησιμοποιηθούν 
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οι στρατιωτικές δαπάνες για ειρηνικούς 
σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 139

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. αναγνωρίζει ότι ο ΟΑΣΕ πρέπει να 
ενισχυθεί και οι αξίες του να 
επιβεβαιωθούν· πιστεύει σθεναρά ότι η ΕΕ 
θα πρέπει να συμμετέχει αποτελεσματικά 
στην ενίσχυση του ΟΑΣΕ, μεταξύ άλλων 
διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία δεν θα 
καταλήξει στην αποδυνάμωση κάποιας 
από τις τρεις διαστάσεις του οργανισμού 
(πολιτικοστρατιωτική, οικονομική και 
περιβαλλοντική και ανθρώπινη)· τονίζει 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιστήσει επίσης την 
προσοχή στη σημασία της συνέχισης της 
διαδικασίας της Κέρκυρας και της 
διεξαγωγής τακτικών συνεδριάσεων 
υψηλού επιπέδου προκειμένου να δοθεί 
πολιτική υποστήριξη στις δραστηριότητες 
του ΟΑΣΕ και να βελτιωθεί η προβολή 
τους·

21. αναγνωρίζει ότι ο ΟΑΣΕ πρέπει να 
ενισχυθεί και όλες οι αξίες του να 
επιβεβαιωθούν· πιστεύει σθεναρά ότι η ΕΕ 
θα πρέπει να συμμετέχει αποτελεσματικά 
στην ενίσχυση του ΟΑΣΕ, μεταξύ άλλων 
διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία δεν θα 
καταλήξει στην αποδυνάμωση κάποιας 
από τις τρεις διαστάσεις του οργανισμού 
(πολιτικοστρατιωτική, οικονομική και 
περιβαλλοντική και ανθρώπινη) και 
συμβάλλοντας με τους μηχανισμούς της 
ΚΕΠΠΑ στις αποστολές υπό την αιγίδα 
του ΟΑΣΕ· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
επιστήσει επίσης την προσοχή στη 
σημασία της συνέχισης της διαδικασίας 
της Κέρκυρας και της διεξαγωγής 
τακτικών συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου 
προκειμένου να δοθεί πολιτική υποστήριξη 
στις δραστηριότητες του ΟΑΣΕ και να 
βελτιωθεί η προβολή τους· εκφράζει τη 
λύπη του γιατί οι αρχηγοί κρατών του 
ΟΑΣΕ δεν στάθηκαν ικανοί να 
συμφωνήσουν επί ενός σχεδίου δράσης 
που θα προσδιορίζει την πορεία προς την 
κατεύθυνση ενός χάρτη για μια κοινότητα 
χαρακτηριζόμενη από ασφάλεια και θα 
προβλέπει την προπαρασκευή μιας 
διάσκεψης κορυφής για να δοθεί συνέχεια 
στα ανωτέρω εντός διετίας ή τετραετίας 
από σήμερα·
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Or. en

Τροπολογία 140
Willy Meyer, Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει την ανάγκη για στενό 
και διαρκή συντονισμό της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ με τον στενότερο 
σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο της ΕΕ, 
τις ΗΠΑ, διασφαλίζοντας μια κοινή 
προσέγγιση στην παγκόσμια 
διακυβέρνηση και σε προκλήσεις όπως η 
μη διάδοση πυρηνικών όπλων και η 
τρομοκρατία· καλεί την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
συντονίσει στενά και να αναπτύξει 
συνέργειες με τις ΗΠΑ, προκειμένου να 
διασφαλισθούν η σταθερότητα και η 
ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
με τη Ρωσία, και για λόγους ασφάλειας 
στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, το Ιράν, 
το Αφγανιστάν και το Πακιστάν·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 141
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ιωάννης Κασουλίδης, Γεώργιος 
Κουμουτσάκος, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει την ανάγκη για στενό 
και διαρκή συντονισμό της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ με τον στενότερο 
σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο της ΕΕ, 
τις ΗΠΑ, διασφαλίζοντας μια κοινή 

22. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στη 
διατλαντική εταιρική σχέση ως 
σημαντικό στοιχείο και έναν από τους 
σημαντικότερους πυλώνες της 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ· προτρέπει 
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προσέγγιση στην παγκόσμια 
διακυβέρνηση και σε προκλήσεις όπως η 
μη διάδοση πυρηνικών όπλων και η 
τρομοκρατία· καλεί την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
συντονίσει στενά και να αναπτύξει 
συνέργειες με τις ΗΠΑ, προκειμένου να 
διασφαλισθούν η σταθερότητα και η 
ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
με τη Ρωσία, και για λόγους ασφάλειας 
στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, το Ιράν, 
το Αφγανιστάν και το Πακιστάν·

την Αντιπρόεδρο/Ύπατο Εκπρόσωπο να 
εξασφαλίσει ότι η ΕΕ δρα ως συνεκτικός, 
ενεργός και αυτόνομος εταίρος των ΗΠΑ 
στην ενίσχυση της παγκόσμιας ασφάλειας 
και σταθερότητας, στην προώθηση της 
ειρήνης και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην 
υιοθέτηση μιας ενιαίας προσέγγισης στις 
παγκόσμιες προκλήσεις όπως η διάδοση 
πυρηνικών όπλων, η τρομοκρατία, η 
κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή 
ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 142
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει την ανάγκη για στενό
και διαρκή συντονισμό της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ με τον στενότερο 
σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο της ΕΕ, τις 
ΗΠΑ, διασφαλίζοντας μια κοινή 
προσέγγιση στην παγκόσμια διακυβέρνηση 
και σε προκλήσεις όπως η μη διάδοση 
πυρηνικών όπλων και η τρομοκρατία· 
καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο 
να συντονίσει στενά και να αναπτύξει 
συνέργειες με τις ΗΠΑ, προκειμένου να 
διασφαλισθούν η σταθερότητα και η 
ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
με τη Ρωσία, και για λόγους ασφάλειας 
στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, το Ιράν, 
το Αφγανιστάν και το Πακιστάν·

22. ζητεί καλύτερο συντονισμό και 
αυξημένο συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και 
του στενότερου συμμάχου και 
στρατηγικού εταίρου της ΕΕ, τις ΗΠΑ, 
επιδιώκοντας μια κοινή προσέγγιση στην 
παγκόσμια διακυβέρνηση και σε 
προκλήσεις όπως η μη διάδοση πυρηνικών 
όπλων και η τρομοκρατία· καλεί την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
επικεντρωθεί στην άμεση επίλυση της 
κρίσης που προκλήθηκε από τη φανερή 
αποφασιστικότητα της κυβέρνησης του 
Ιράν να κατασκευάσει ατομική βόμβα 
φθάνοντας σε πλήρη συμφωνία με την 
κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με τα 
επόμενα κατάλληλα διαβήματα

Or. en
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Τροπολογία 143
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει την ανάγκη για στενό και 
διαρκή συντονισμό της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ με τον στενότερο 
σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο της ΕΕ, τις 
ΗΠΑ, διασφαλίζοντας μια κοινή 
προσέγγιση στην παγκόσμια διακυβέρνηση 
και σε προκλήσεις όπως η μη διάδοση 
πυρηνικών όπλων και η τρομοκρατία· 
καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο 
να συντονίσει στενά και να αναπτύξει
συνέργειες με τις ΗΠΑ, προκειμένου να 
διασφαλισθούν η σταθερότητα και η 
ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας
με τη Ρωσία, και για λόγους ασφάλειας 
στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, το Ιράν, 
το Αφγανιστάν και το Πακιστάν·

22. υπογραμμίζει την ανάγκη για στενό και 
διαρκή συντονισμό της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ με τον στενότερο 
σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο της ΕΕ, τις 
ΗΠΑ, επιδιώκοντας μια κοινή προσέγγιση 
για την παγκόσμια διακυβέρνηση και για 
τις προκλήσεις σε σχέση με την
παγκόσμια ασφάλεια όπως η μη διάδοση 
πυρηνικών και συμβατικών όπλων,  η 
τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, 
η υποανάπτυξη, οι δικτατορίες και η 
κλιματική αλλαγή· καλεί την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
συντονίσει στενά και να επιδιώξει
συνέργειες με τις ΗΠΑ, προκειμένου να 
ενισχυθεί η δημοκρατία και να 
διασφαλισθούν η σταθερότητα και η 
ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο, στη 
γειτονία της και σε παγκόσμιο επίπεδο, 
αναπτύσσοντας συγκεκριμένα 
εποικοδομητικές εταιρικές σχέσεις με τη 
Ρωσία και τις άλλες κύριες δυνάμεις·

Or. en

Τροπολογία 144

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει την ανάγκη για στενό και 
διαρκή συντονισμό της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ με τον στενότερο 

22. υπογραμμίζει την ανάγκη για στενό και 
διαρκή συντονισμό της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ με τον στενότερο 
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σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο της ΕΕ, τις 
ΗΠΑ, διασφαλίζοντας μια κοινή 
προσέγγιση στην παγκόσμια διακυβέρνηση 
και σε προκλήσεις όπως η μη διάδοση 
πυρηνικών όπλων και η τρομοκρατία· 
καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο 
να συντονίσει στενά και να αναπτύξει 
συνέργειες με τις ΗΠΑ, προκειμένου να 
διασφαλισθούν η σταθερότητα και η 
ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με 
τη Ρωσία, και για λόγους ασφάλειας στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή, το Ιράν, το 
Αφγανιστάν και το Πακιστάν·

σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο της ΕΕ, τις 
ΗΠΑ, διασφαλίζοντας μια κοινή 
προσέγγιση στην παγκόσμια διακυβέρνηση 
με την υποστήριξη και μεταρρύθμιση των 
διεθνών θεσμικών οργάνων και την 
προώθηση του σεβασμού του διεθνούς 
δικαίου όπως και σε προκλήσεις όπως η 
μη διάδοση πυρηνικών όπλων και η 
τρομοκρατία· επαναλαμβάνει την άποψή 
του ότι η καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας δεν πρέπει να αποβεί σε 
βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
των πολιτικών ελευθεριών· καλεί την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
συντονίσει στενά και να αναπτύξει 
συνέργειες με τις ΗΠΑ, προκειμένου να 
διασφαλισθούν η σταθερότητα, η 
ασφάλεια και η ειρηνική διευθέτηση των 
συγκρούσεων στην ευρωπαϊκή ήπειρο, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με 
τη Ρωσία, και για λόγους ασφάλειας στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή, το Ιράν, το 
Αφγανιστάν και το Πακιστάν·

Or. en

Τροπολογία 145
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει την ανάγκη για στενό και 
διαρκή συντονισμό της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ με τον στενότερο 
σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο της ΕΕ, τις 
ΗΠΑ, διασφαλίζοντας μια κοινή 
προσέγγιση στην παγκόσμια διακυβέρνηση 
και σε προκλήσεις όπως η μη διάδοση 
πυρηνικών όπλων και η τρομοκρατία· 
καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο 
να συντονίσει στενά και να αναπτύξει 
συνέργειες με τις ΗΠΑ, προκειμένου να 
διασφαλισθούν η σταθερότητα και η 

22. ζητεί καλύτερο συντονισμό και 
αυξημένη συνεργασία της ΕΕ με τον 
στενότερο σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο 
της, τις ΗΠΑ, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί μια κοινή προσέγγιση στην 
παγκόσμια διακυβέρνηση και σε 
προκλήσεις όπως η μη διάδοση πυρηνικών 
όπλων και η τρομοκρατία· καλεί την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
συντονίσει στενά και να αναπτύξει 
συνέργειες με τις ΗΠΑ, προκειμένου να 
διασφαλισθούν η σταθερότητα και η 
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ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με 
τη Ρωσία, και για λόγους ασφάλειας στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή, το Ιράν, το 
Αφγανιστάν και το Πακιστάν·

ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με 
τη Ρωσία, και για λόγους ασφάλειας στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή, το Ιράν, το 
Αφγανιστάν και το Πακιστάν·

Or. en

Τροπολογία 146
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει την ανάγκη για στενό και 
διαρκή συντονισμό της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ με τον στενότερο 
σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο της ΕΕ, τις 
ΗΠΑ, διασφαλίζοντας μια κοινή 
προσέγγιση στην παγκόσμια διακυβέρνηση 
και σε προκλήσεις όπως η μη διάδοση 
πυρηνικών όπλων και η τρομοκρατία· 
καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο 
να συντονίσει στενά και να αναπτύξει 
συνέργειες με τις ΗΠΑ, προκειμένου να 
διασφαλισθούν η σταθερότητα και η 
ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με 
τη Ρωσία, και για λόγους ασφάλειας στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή, το Ιράν, το 
Αφγανιστάν και το Πακιστάν·

22. υπογραμμίζει την ανάγκη για στενό και 
διαρκή συντονισμό της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ με τον στενότερο 
σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο της ΕΕ, τις 
ΗΠΑ, διασφαλίζοντας μια κοινή 
προσέγγιση στην παγκόσμια διακυβέρνηση 
και σε προκλήσεις όπως η μη διάδοση 
πυρηνικών όπλων και η τρομοκρατία· 
καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο 
να συντονίσει στενά και να αναπτύξει 
συνέργειες με τις ΗΠΑ, προκειμένου να 
διασφαλισθούν η σταθερότητα και η 
ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο και 
παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της 
συνεργασίας με τους σχετικούς 
παράγοντες ( Ρωσία, Κίνα, Ινδία, 
Τουρκία) και για λόγους ασφάλειας στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή, το Ιράν, το 
Αφγανιστάν και το Πακιστάν·

Or. en

Τροπολογία 147
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπογραμμίζει την ανάγκη για στενό και 
διαρκή συντονισμό της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ με τον στενότερο 
σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο της ΕΕ, τις 
ΗΠΑ, διασφαλίζοντας μια κοινή 
προσέγγιση στην παγκόσμια διακυβέρνηση 
και σε προκλήσεις όπως η μη διάδοση 
πυρηνικών όπλων και η τρομοκρατία·
καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο 
να συντονίσει στενά και να αναπτύξει 
συνέργειες με τις ΗΠΑ, προκειμένου να 
διασφαλισθούν η σταθερότητα και η 
ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο,
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με 
τη Ρωσία, και για λόγους ασφάλειας στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή, το Ιράν, το 
Αφγανιστάν και το Πακιστάν·

22. υπογραμμίζει την ανάγκη για στενό και 
διαρκή συντονισμό της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ με τον στενότερο 
σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο της ΕΕ, τις 
ΗΠΑ, διασφαλίζοντας μια κοινή 
προσέγγιση στην παγκόσμια διακυβέρνηση 
και σε προκλήσεις, μεταξύ άλλων, όπως η 
μη διάδοση πυρηνικών όπλων και η 
τρομοκρατία· καλεί την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
συντονίσει στενά και να αναπτύξει 
συνέργειες με τις ΗΠΑ, προκειμένου να 
διασφαλισθούν η σταθερότητα και η 
ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο, στη 
βάση της σκοπιμότητας της συνεργασίας 
με τη Ρωσία, και για λόγους ασφάλειας 
στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, το Ιράν, το 
Αφγανιστάν και το Πακιστάν·

Or. es

Τροπολογία 148
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. ζητεί επειγόντως την ανάπτυξη μιας 
εκτεταμένης στρατηγικής ΕΕ-ΗΠΑ για 
τη βελτίωση της κατάστασης σε σχέση με 
την ασφάλεια στο σύνολο της ευρύτερης 
Μέσης Ανατολής, γεγονός που 
συνεπάγεται τη συνεργασία με την 
Τουρκία, τη Ρωσία και την Κίνα·

Or. en
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Τροπολογία 149
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. ζητεί επειγόντως την ανάπτυξη μιας 
εκτεταμένης στρατηγικής ΕΕ-ΗΠΑ για 
τη βελτίωση της κατάστασης σε σχέση με 
την ασφάλεια στο σύνολο της ευρύτερης 
Μέσης Ανατολής, γεγονός που 
συνεπάγεται τη συνεργασία με την 
Τουρκία, τη Ρωσία και την Κίνα·

Or. en

Τροπολογία 150
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλεί την ΥΕ/Α να ασκήσει πιέσεις 
στην κυβέρνηση Ομπάμα σχετικά με τον 
επείγοντα χαρακτήρα που έχει το 
κλείσιμο του στρατοπέδου του 
Γκουαντάναμο, η προσαγωγή στην 
τακτική δικαιοσύνη όλων των υπόπτων 
για τρομοκρατία εναντίων των οποίων 
έχει ή πρόκειται να απαγγελθεί κατηγορία 
και ο επαναπατρισμός ή η 
επανεγκατάσταση όλων εκείνων στους 
οποίους δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία· 
καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
βοηθήσουν ουσιαστικά τις ΗΠΑ σε σχέση 
με το κλείσιμο του στρατοπέδου του 
Γκουαντάναμο και την επανεγκατάσταση 
των κρατουμένων που έχουν απαλλαγεί 
δεν είναι όμως δυνατόν να 
επαναπατρισθούν· καλεί τα κράτη μέλη 
της ΕΕ να απολογηθούν για τις ευθύνες 
τους σε σχέση με την παραβίαση των 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων των υπόπτων 
για τρομοκρατία που κρατούνται στο 
Γκουαντάναμο ή στις οποιεσδήποτε άλλες 
«μυστικές φυλακές» για τη συνεργασία 
τους στην «έκτακτη έκδοση» των ατόμων 
αυτών, όπως επίσης για το κατά πόσον 
τήρησαν τις συστάσεις που 
διατυπώνονταν στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2007 
σχετικά με την εικαζόμενη χρήση 
ευρωπαϊκών χωρών από τη CIA για τη 
μεταφορά και την παράνομη κράτηση 
κρατουμένων·

Or. en

Τροπολογία 151
Nirj Deva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. χαιρετίζει τις πρόσφατες εκκλήσεις 
της κυβέρνησης των ΗΠΑ για στενότερη 
εταιρική σχέση ΗΠΑ-ΕΕ· ζητεί 
επειγόντως να υιοθετήσει η ΕΕ μια 
ισχυρότερη προσέγγιση σχετικά 
αναγνωρίζοντας την ανάγκη να συμβεί 
τούτο σε πιο ισότιμη βάση·

Or. en

Τροπολογία 152
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εφιστά την προσοχή στις προοπτικές 
ένταξης στην ΕΕ όλων των χωρών των 

23. εφιστά την προσοχή στις κυμαινόμενες
προοπτικές ένταξης στην ΕΕ των χωρών 
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Δυτικών Βαλκανίων και υπογραμμίζει τη 
σημασία της διαρκούς αφοσίωσης στη 
διαδικασία τόσο από τις χώρες της 
περιοχής όσο και από την ΕΕ·

των Δυτικών Βαλκανίων και υπογραμμίζει 
τη σημασία της διαρκούς αφοσίωσης στη 
διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ τόσο από 
τις χώρες της περιοχής όσο και από την 
ΕΕ· εκφράζει σχετικά τη λύπη του για τη 
συνεχιζόμενη αντιδικία μεταξύ Ελλάδας 
και Μακεδονίας σχετικά με την ονομασία 
της τελευταίας·

Or. en

Τροπολογία 153
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εφιστά την προσοχή στις προοπτικές 
ένταξης στην ΕΕ όλων των χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων και υπογραμμίζει τη 
σημασία της διαρκούς αφοσίωσης στη 
διαδικασία τόσο από τις χώρες της 
περιοχής όσο και από την ΕΕ·

23. εφιστά την προσοχή στις προοπτικές 
ένταξης στην ΕΕ όλων των χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων και υπογραμμίζει τη 
σημασία της διαρκούς αφοσίωσης στη 
διαδικασία τόσο από τις χώρες της 
περιοχής όσο και από την ΕΕ· υπενθυμίζει 
ότι η προοπτική διεύρυνσης της ΕΕ 
αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τη 
συνέχιση των πολιτικών και οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων στις χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων, συμβάλλοντας έτσι στην 
ουσιαστική σταθερότητα και ανάπτυξη 
της περιοχής·

Or. en

Τροπολογία 154

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εφιστά την προσοχή στις προοπτικές 
ένταξης στην ΕΕ όλων των χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων και υπογραμμίζει τη 
σημασία της διαρκούς αφοσίωσης στη 
διαδικασία τόσο από τις χώρες της 
περιοχής όσο και από την ΕΕ·

23. εφιστά την προσοχή στις προοπτικές 
ένταξης στην ΕΕ όλων των χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων και υπογραμμίζει τη 
σημασία της διαρκούς αφοσίωσης στη 
διαδικασία τόσο από τις χώρες της 
περιοχής όσο και από την ΕΕ όπως 
ανέφερε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
2003 με την υπογραφή του 
«Θεματολογίου της Θεσσαλονίκης για τα 
Δυτικά Βαλκάνια: προς την Ευρωπαϊκή 
Ολοκλήρωση»·

Or. en

Τροπολογία 155
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εφιστά την προσοχή στις προοπτικές 
ένταξης στην ΕΕ όλων των χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων και υπογραμμίζει τη 
σημασία της διαρκούς αφοσίωσης στη 
διαδικασία τόσο από τις χώρες της 
περιοχής όσο και από την ΕΕ·

23. επιβεβαιώνει τις προοπτικές ένταξης 
στην ΕΕ όλων των χωρών των Δυτικών 
Βαλκανίων και υπογραμμίζει τη σημασία 
της διαρκούς αφοσίωσης στη διαδικασία 
τόσο από τις χώρες της περιοχής όσο και 
από την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 156
Willy Meyer, Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. επαναλαμβάνει ότι απορρίπτει τη 
μονομερή ανακήρυξη της ανεξαρτησίας 



PE452.878v01-00 112/203 AM\859936EL.doc

EL

του Κοσσυφοπεδίου· σημειώνει ότι αυτή η 
ανακήρυξη δημιουργεί ένα επικίνδυνο 
προηγούμενο που αντιβαίνει στο διεθνές 
δίκαιο· ζητεί μία κοινή ικανοποιητική 
λύση, βάσει της απόφασης 1244/99 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών, η οποία επιβεβαίωσε τη δέσμευση 
όλων των κρατών μελών στις αρχές της 
κυριαρχίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας με σεβασμό του διεθνούς 
δικαίου και ως τον μόνο αποτελεσματικό 
τρόπο για την επίτευξη μόνιμης λύσης η 
οποία θα επιφέρει ειρήνη στην περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 157
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. αναγνωρίζει την πρόοδο που 
επετέλεσαν όλες οι χώρες της περιοχής 
στην πορεία τους προς την ΕΕ, 
επισημαίνει όμως ότι η πολιτική 
αστάθεια και οι θεσμικές αδυναμίες, 
παράλληλα με τα ανεπίλυτα διμερή 
θέματα, εμποδίζουν την περαιτέρω 
πρόοδο ορισμένων χωρών σε σχέση με 
την ενσωμάτωσή τους στην ΕΕ· τονίζει 
ότι η ΕΕ χρειάζεται να έχει σαφή και 
κοινή άποψη για την περιοχή και καλεί 
την ΥΕ/Α καθώς και την Επιτροπή να 
ασχοληθούν ενεργά με την επίλυση των 
προβλημάτων που εξακολουθούν να 
υπάρχουν·

Or. en
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Τροπολογία 158
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί το γεγονός ότι η κατάσταση 
στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει σταθερή και 
ειρηνική, αλλά εκφράζει την ανησυχία 
του για σοβαρά προβλήματα και 
παραβιάσεις του εκλογικού δικαίου, που 
σημειώθηκαν σε διάφορους δήμους κατά 
τις πρόσφατες εκλογές· τονίζει τη 
σημασία θεμιτών εκλογών ως μέρους της 
τρέχουσας μετάβασης του 
Κοσσυφοπεδίου προς τη δημοκρατία·
καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση του 
Κοσσυφοπεδίου να μεριμνήσει για την 
βελτίωση των μελλοντικών εκλογικών 
διαδικασιών, προκειμένου να διασφαλίσει 
τα δημοκρατικά δικαιώματα των 
πολιτών του Κοσσυφοπεδίου και να 
ενισχύσει την ευρωπαϊκή προοπτική της 
χώρας· ζητεί την άμεση έναρξη των 
προγραμματισμένων συνομιλιών μεταξύ 
του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας, υπό 
την αιγίδα της ΕΕ, και τονίζει ότι αυτές 
οι συνομιλίες έχουν τεράστιες 
δυνατότητες συμβολής στη σταθερότητα 
στο Κοσσυφοπέδιο και στη βελτίωση της 
κατάστασης για τον εντόπιο πληθυσμό, 
μεταξύ άλλων αναφορικά με την 
προάσπιση του κράτους δικαίου στα 
βόρεια της χώρας· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να διασφαλίσει η αποστολή της 
ΕΕ για την επιβολή του κράτους δικαίου
(EULEX) στο Κοσσυφοπέδιο ότι μπορεί 
να λειτουργεί αποτελεσματικά σε 
ολόκληρη την επικράτεια του 
Κοσσυφοπεδίου, εντείνοντας τις 
δραστηριότητές της στο βόρειο τμήμα 
της χώρας και να χαίρει της 
εμπιστοσύνης και υποστήριξης του 
συνόλου του πληθυσμού·

24. σημειώνει το γεγονός ότι η κατάσταση 
στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει σταθερή και 
υπενθυμίζει το ρόλο που διαδραμάτισε το 
ΝΑΤΟ, καθώς και τους καταστροφικούς 
βομβαρδισμούς του στην περιοχή· καλεί 
επιτακτικά όλους όσοι εμπλέκονται να 
μεριμνήσουν για την βελτίωση των 
δημοκρατικών δικαιωμάτων και 
συνθηκών διαβίωσης όσων ανθρώπων 
διαμένουν στο Κοσσυφοπέδιο, 
υπογραμμίζοντας ότι το Κόσσοβο δεν 
αποτελεί ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος
και τα δικαιώματα του παραμένουν αυτά 
που προνοεί το ψήφισμα 1244 (1999) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ·

Or. el
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Τροπολογία 159
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί το γεγονός ότι η κατάσταση 
στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει σταθερή 
και ειρηνική, αλλά εκφράζει την ανησυχία 
του για σοβαρά προβλήματα και 
παραβιάσεις του εκλογικού δικαίου, που 
σημειώθηκαν σε διάφορους δήμους κατά 
τις πρόσφατες εκλογές· τονίζει τη σημασία 
θεμιτών εκλογών ως μέρους της τρέχουσας 
μετάβασης του Κοσσυφοπεδίου προς τη 
δημοκρατία· καλεί επιτακτικά την 
κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να 
μεριμνήσει για την βελτίωση των 
μελλοντικών εκλογικών διαδικασιών, 
προκειμένου να διασφαλίσει τα 
δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών του 
Κοσσυφοπεδίου και να ενισχύσει την 
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας· ζητεί την 
άμεση έναρξη των προγραμματισμένων 
συνομιλιών μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου 
και της Σερβίας, υπό την αιγίδα της ΕΕ, 
και τονίζει ότι αυτές οι συνομιλίες έχουν 
τεράστιες δυνατότητες συμβολής στη 
σταθερότητα στο Κοσσυφοπέδιο και στη 
βελτίωση της κατάστασης για τον εντόπιο
πληθυσμό, μεταξύ άλλων αναφορικά με 
την προάσπιση του κράτους δικαίου στα 
βόρεια της χώρας· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να διασφαλίσει η αποστολή της ΕΕ 
για την επιβολή του κράτους δικαίου 
(EULEX) στο Κοσσυφοπέδιο ότι μπορεί 
να λειτουργεί αποτελεσματικά σε 
ολόκληρη την επικράτεια του 
Κοσσυφοπεδίου, εντείνοντας τις 
δραστηριότητές της στο βόρειο τμήμα της 
χώρας και να χαίρει της εμπιστοσύνης και 
υποστήριξης του συνόλου του πληθυσμού·

24. επικροτεί το γεγονός ότι η κατάσταση 
στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει ειρηνική, 
αλλά εκφράζει την ανησυχία του για 
σοβαρά προβλήματα και παραβιάσεις του 
εκλογικού δικαίου, που σημειώθηκαν σε 
διάφορους δήμους κατά τις πρόσφατες 
εκλογές· τονίζει τη σημασία θεμιτών 
εκλογών ως μέρους της τρέχουσας 
μετάβασης του Κοσσυφοπεδίου προς τη 
δημοκρατία· καλεί επιτακτικά την 
κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να 
μεριμνήσει για την βελτίωση των 
μελλοντικών εκλογικών διαδικασιών, 
προκειμένου να διασφαλίσει τα 
δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών του 
Κοσσυφοπεδίου και να ενισχύσει την 
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας· ζητεί την 
άμεση έναρξη των προγραμματισμένων 
συνομιλιών μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου 
και της Σερβίας, υπό την αιγίδα της ΕΕ, 
προκειμένου να συμβάλουν στη 
σταθερότητα σε όλο το Κοσσυφοπέδιο και 
στη βελτίωση της κατάστασης για τον 
πληθυσμό στο σύνολό του· επαναλαμβάνει 
την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι η 
αποστολή της ΕΕ για την επιβολή του 
κράτους δικαίου (EULEX) στο 
Κοσσυφοπέδιο λειτουργεί αποτελεσματικά 
σε ολόκληρη την επικράτεια του 
Κοσσυφοπεδίου, εντείνοντας τις 
δραστηριότητές της στο βόρειο τμήμα της 
χώρας·

Or. en
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Τροπολογία 160
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί το γεγονός ότι η κατάσταση 
στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει σταθερή και 
ειρηνική, αλλά εκφράζει την ανησυχία του 
για σοβαρά προβλήματα και παραβιάσεις 
του εκλογικού δικαίου, που σημειώθηκαν 
σε διάφορους δήμους κατά τις πρόσφατες 
εκλογές· τονίζει τη σημασία θεμιτών 
εκλογών ως μέρους της τρέχουσας 
μετάβασης του Κοσσυφοπεδίου προς τη 
δημοκρατία· καλεί επιτακτικά την 
κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να 
μεριμνήσει για την βελτίωση των 
μελλοντικών εκλογικών διαδικασιών, 
προκειμένου να διασφαλίσει τα 
δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών του 
Κοσσυφοπεδίου και να ενισχύσει την 
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας· ζητεί 
την άμεση έναρξη των 
προγραμματισμένων συνομιλιών μεταξύ 
του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας, υπό 
την αιγίδα της ΕΕ, και τονίζει ότι αυτές οι 
συνομιλίες έχουν τεράστιες δυνατότητες 
συμβολής στη σταθερότητα στο 
Κοσσυφοπέδιο και στη βελτίωση της 
κατάστασης για τον εντόπιο πληθυσμό, 
μεταξύ άλλων αναφορικά με την 
προάσπιση του κράτους δικαίου στα 
βόρεια της χώρας· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να διασφαλίσει η αποστολή της ΕΕ 
για την επιβολή του κράτους δικαίου 
(EULEX) στο Κοσσυφοπέδιο ότι μπορεί 
να λειτουργεί αποτελεσματικά σε 
ολόκληρη την επικράτεια του 
Κοσσυφοπεδίου, εντείνοντας τις 
δραστηριότητές της στο βόρειο τμήμα της 
χώρας και να χαίρει της εμπιστοσύνης και 
υποστήριξης του συνόλου του πληθυσμού·

24. επικροτεί το γεγονός ότι η κατάσταση 
στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει σταθερή και 
ειρηνική, αλλά εκφράζει την ανησυχία του 
για σοβαρά προβλήματα και παραβιάσεις 
του εκλογικού δικαίου, που σημειώθηκαν 
σε διάφορους δήμους κατά τις πρόσφατες 
εκλογές· τονίζει τη σημασία θεμιτών 
εκλογών και καλεί την ΕΕ να ελέγξει εκ 
του σύνεγγυς την κατάσταση σχετικά με 
τη δημοκρατία στο Κοσσυφοπέδιο· καλεί 
επιτακτικά τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου 
να μεριμνήσει για την βελτίωση των 
μελλοντικών εκλογικών διαδικασιών, 
προκειμένου να διασφαλίσει τα 
δημοκρατικά δικαιώματα του συνόλου των 
πολιτών του Κοσσυφοπεδίου και να 
ενισχύσει την ευρωπαϊκή προοπτική· ζητεί 
την άμεση έναρξη των 
προγραμματισμένων συνομιλιών μεταξύ 
του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας, υπό 
την αιγίδα της ΕΕ, και τονίζει ότι αυτές οι 
συνομιλίες έχουν τεράστιες δυνατότητες 
συμβολής στη σταθερότητα στο 
Κοσσυφοπέδιο και στη βελτίωση της 
κατάστασης για τον εντόπιο πληθυσμό, 
μεταξύ άλλων αναφορικά με την 
προάσπιση του κράτους δικαίου στα 
βόρεια της χώρας· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να διασφαλίσει η αποστολή της ΕΕ 
για την επιβολή του κράτους δικαίου 
(EULEX) στο Κοσσυφοπέδιο ότι μπορεί 
να λειτουργεί αποτελεσματικά σε 
ολόκληρη την επικράτεια του 
Κοσσυφοπεδίου, εντείνοντας τις 
δραστηριότητές της στο βόρειο τμήμα και 
να χαίρει της εμπιστοσύνης και 
υποστήριξης του συνόλου του πληθυσμού·
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Or. en

Τροπολογία 161

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί το γεγονός ότι η κατάσταση 
στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει σταθερή και 
ειρηνική, αλλά εκφράζει την ανησυχία του 
για σοβαρά προβλήματα και παραβιάσεις 
του εκλογικού δικαίου, που σημειώθηκαν 
σε διάφορους δήμους κατά τις πρόσφατες 
εκλογές· τονίζει τη σημασία θεμιτών 
εκλογών ως μέρους της τρέχουσας 
μετάβασης του Κοσσυφοπεδίου προς τη 
δημοκρατία· καλεί επιτακτικά την 
κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να 
μεριμνήσει για την βελτίωση των 
μελλοντικών εκλογικών διαδικασιών, 
προκειμένου να διασφαλίσει τα 
δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών του 
Κοσσυφοπεδίου και να ενισχύσει την 
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας· ζητεί την 
άμεση έναρξη των προγραμματισμένων 
συνομιλιών μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου 
και της Σερβίας, υπό την αιγίδα της ΕΕ, 
και τονίζει ότι αυτές οι συνομιλίες έχουν 
τεράστιες δυνατότητες συμβολής στη 
σταθερότητα στο Κοσσυφοπέδιο και στη 
βελτίωση της κατάστασης για τον εντόπιο 
πληθυσμό, μεταξύ άλλων αναφορικά με 
την προάσπιση του κράτους δικαίου στα 
βόρεια της χώρας· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να διασφαλίσει η αποστολή της ΕΕ 
για την επιβολή του κράτους δικαίου 
(EULEX) στο Κοσσυφοπέδιο ότι μπορεί 
να λειτουργεί αποτελεσματικά σε 
ολόκληρη την επικράτεια του 
Κοσσυφοπεδίου, εντείνοντας τις 
δραστηριότητές της στο βόρειο τμήμα της 

24. επικροτεί το γεγονός ότι η κατάσταση 
στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει σταθερή και 
ειρηνική, αλλά εκφράζει την ανησυχία του 
για σοβαρά προβλήματα και παραβιάσεις 
του εκλογικού δικαίου, που σημειώθηκαν 
σε διάφορους δήμους κατά τις πρόσφατες 
εκλογές· τονίζει τη σημασία της εκλογικής 
μεταρρύθμισης και των θεμιτών εκλογών 
ως μέρους της τρέχουσας μετάβασης του 
Κοσσυφοπεδίου προς τη δημοκρατία· 
καλεί επιτακτικά την νέα κυβέρνηση του 
Κοσσυφοπεδίου να μεριμνήσει για την 
βελτίωση των μελλοντικών εκλογικών 
διαδικασιών, προκειμένου να διασφαλίσει 
τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών 
του Κοσσυφοπεδίου και να ενισχύσει την 
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας· ζητεί την 
έναρξη των προγραμματισμένων 
συνομιλιών μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου 
και της Σερβίας, μετά το σχηματισμό του 
νέου κοινοβουλίου και κυβέρνησης στο 
Κοσσυφοπέδιο, υπό την αιγίδα της ΕΕ, και 
τονίζει ότι αυτές οι συνομιλίες έχουν 
τεράστιες δυνατότητες συμβολής στη 
σταθερότητα στο Κοσσυφοπέδιο και στη 
βελτίωση της κατάστασης για τον εντόπιο 
πληθυσμό, μεταξύ άλλων αναφορικά με 
την προάσπιση του κράτους δικαίου στα 
βόρεια της χώρας· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να διασφαλίσει η αποστολή της ΕΕ 
για την επιβολή του κράτους δικαίου 
(EULEX) στο Κοσσυφοπέδιο ότι μπορεί 
να λειτουργεί αποτελεσματικά σε 
ολόκληρη την επικράτεια του
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χώρας και να χαίρει της εμπιστοσύνης και 
υποστήριξης του συνόλου του πληθυσμού·

Κοσσυφοπεδίου, εντείνοντας τις 
δραστηριότητές της στο βόρειο τμήμα της 
χώρας και να χαίρει της εμπιστοσύνης και 
υποστήριξης του συνόλου του πληθυσμού·
επισημαίνει ότι οι κοσσοβάροι 
παραμένουν οι μόνοι πολίτες της 
περιοχής που αποκλείονται από το 
καθεστώς χορήγησης θεώρησης εισόδου 
της ΕΕ και καλεί σχετικά την Επιτροπή 
να αρχίσει αμέσως διάλογο επί του 
θέματος με τις αρχές της Πρίστινα 
προκειμένου να προσδιοριστεί ένας 
χάρτης πορείας για την κατάργηση των 
θεωρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 162
Zoran Thaler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί το γεγονός ότι η κατάσταση 
στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει σταθερή και 
ειρηνική, αλλά εκφράζει την ανησυχία του 
για σοβαρά προβλήματα και παραβιάσεις 
του εκλογικού δικαίου, που σημειώθηκαν 
σε διάφορους δήμους κατά τις πρόσφατες 
εκλογές· τονίζει τη σημασία θεμιτών 
εκλογών ως μέρους της τρέχουσας 
μετάβασης του Κοσσυφοπεδίου προς τη 
δημοκρατία· καλεί επιτακτικά την 
κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να 
μεριμνήσει για την βελτίωση των 
μελλοντικών εκλογικών διαδικασιών, 
προκειμένου να διασφαλίσει τα 
δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών του 
Κοσσυφοπεδίου και να ενισχύσει την 
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας· ζητεί την 
άμεση έναρξη των προγραμματισμένων 
συνομιλιών μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου 
και της Σερβίας, υπό την αιγίδα της ΕΕ, 
και τονίζει ότι αυτές οι συνομιλίες έχουν 

24. επικροτεί το γεγονός ότι η κατάσταση 
στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει σταθερή και 
ειρηνική, αλλά εκφράζει την ανησυχία του 
για σοβαρά προβλήματα και παραβιάσεις 
του εκλογικού δικαίου, που σημειώθηκαν 
σε διάφορους δήμους κατά τις πρόσφατες 
εκλογές· τονίζει τη σημασία θεμιτών 
εκλογών ως μέρους της τρέχουσας 
μετάβασης του Κοσσυφοπεδίου προς τη 
δημοκρατία· καλεί επιτακτικά την 
κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να 
μεριμνήσει για την βελτίωση των 
μελλοντικών εκλογικών διαδικασιών, 
προκειμένου να διασφαλίσει τα 
δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών του 
Κοσσυφοπεδίου και να ενισχύσει την 
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας· ζητεί την 
άμεση έναρξη των προγραμματισμένων 
συνομιλιών μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου 
και της Σερβίας, υπό την αιγίδα της ΕΕ, 
και τονίζει ότι αυτές οι συνομιλίες έχουν 
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τεράστιες δυνατότητες συμβολής στη 
σταθερότητα στο Κοσσυφοπέδιο και στη 
βελτίωση της κατάστασης για τον εντόπιο 
πληθυσμό, μεταξύ άλλων αναφορικά με 
την προάσπιση του κράτους δικαίου στα 
βόρεια της χώρας· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να διασφαλίσει η αποστολή της ΕΕ 
για την επιβολή του κράτους δικαίου 
(EULEX) στο Κοσσυφοπέδιο ότι μπορεί 
να λειτουργεί αποτελεσματικά σε 
ολόκληρη την επικράτεια του 
Κοσσυφοπεδίου, εντείνοντας τις 
δραστηριότητές της στο βόρειο τμήμα της 
χώρας και να χαίρει της εμπιστοσύνης και 
υποστήριξης του συνόλου του πληθυσμού·

τεράστιες δυνατότητες συμβολής στη 
σταθερότητα στο Κοσσυφοπέδιο και στη 
βελτίωση της κατάστασης για τον εντόπιο 
πληθυσμό, μεταξύ άλλων αναφορικά με 
την προάσπιση του κράτους δικαίου στα 
βόρεια της χώρας· εκφράζει την πλήρη 
υποστήριξή του στην αποστολή της ΕΕ 
για την επιβολή του κράτους δικαίου 
(EULEX) στο Κοσσυφοπέδιο για την 
επίλυση του προβλήματος των 
αγνοουμένων κατά τη σύγκρουση στο 
Κοσσυφοπέδιο και τη διερεύνηση και 
δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος, 
ιδίως σε σχέση με τις κατηγορίες 
απάνθρωπη μεταχείριση και εμπόριο 
ανθρωπίνων οργάνων κατά τη διάρκεια 
της ανακωχής μετά τις συγκρούσεις· 
επαναλαμβάνει την ανάγκη να διασφαλίσει 
η αποστολή της ΕΕ για την επιβολή του 
κράτους δικαίου (EULEX) στο 
Κοσσυφοπέδιο ότι μπορεί να λειτουργεί 
αποτελεσματικά σε ολόκληρη την 
επικράτεια του Κοσσυφοπεδίου, 
εντείνοντας τις δραστηριότητές της στο 
βόρειο τμήμα της χώρας και να χαίρει της 
εμπιστοσύνης και υποστήριξης του 
συνόλου του πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία 163
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί το γεγονός ότι η κατάσταση 
στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει σταθερή και 
ειρηνική, αλλά εκφράζει την ανησυχία του 
για σοβαρά προβλήματα και παραβιάσεις
του εκλογικού δικαίου, που σημειώθηκαν 
σε διάφορους δήμους κατά τις πρόσφατες 
εκλογές· τονίζει τη σημασία θεμιτών 
εκλογών ως μέρους της τρέχουσας 

24. επικροτεί το γεγονός ότι η κατάσταση 
στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει σταθερή και 
ειρηνική, αλλά εκφράζει την ανησυχία του 
για σοβαρά προβλήματα και παραβιάσεις 
του εκλογικού δικαίου, που σημειώθηκαν 
σε διάφορους δήμους κατά τις πρόσφατες 
εκλογές· τονίζει τη σημασία θεμιτών 
εκλογών ως μέρους της τρέχουσας 
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μετάβασης του Κοσσυφοπεδίου προς τη 
δημοκρατία· καλεί επιτακτικά την 
κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να 
μεριμνήσει για την βελτίωση των 
μελλοντικών εκλογικών διαδικασιών, 
προκειμένου να διασφαλίσει τα 
δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών του 
Κοσσυφοπεδίου και να ενισχύσει την 
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας· ζητεί 
την άμεση έναρξη των 
προγραμματισμένων συνομιλιών μεταξύ 
του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας, υπό 
την αιγίδα της ΕΕ, και τονίζει ότι αυτές οι 
συνομιλίες έχουν τεράστιες δυνατότητες 
συμβολής στη σταθερότητα στο 
Κοσσυφοπέδιο και στη βελτίωση της 
κατάστασης για τον εντόπιο πληθυσμό, 
μεταξύ άλλων αναφορικά με την 
προάσπιση του κράτους δικαίου στα 
βόρεια της χώρας· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να διασφαλίσει η αποστολή της ΕΕ 
για την επιβολή του κράτους δικαίου 
(EULEX) στο Κοσσυφοπέδιο ότι μπορεί 
να λειτουργεί αποτελεσματικά σε 
ολόκληρη την επικράτεια του 
Κοσσυφοπεδίου, εντείνοντας τις 
δραστηριότητές της στο βόρειο τμήμα της 
χώρας και να χαίρει της εμπιστοσύνης και 
υποστήριξης του συνόλου του πληθυσμού·

μετάβασης του Κοσσυφοπεδίου προς τη 
δημοκρατία· καλεί επιτακτικά την 
κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να 
μεριμνήσει για την βελτίωση των 
μελλοντικών εκλογικών διαδικασιών, 
προκειμένου να διασφαλίσει τα 
δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών του 
Κοσσυφοπεδίου και να ενισχύσει την 
ευρωπαϊκή προοπτική του 
Κοσσυφοπεδίου· ζητεί την άμεση έναρξη 
των προγραμματισμένων συνομιλιών 
μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου και της 
Σερβίας, υπό την αιγίδα της ΕΕ, και τονίζει 
ότι αυτές οι συνομιλίες έχουν τεράστιες 
δυνατότητες συμβολής στη σταθερότητα 
στο Κοσσυφοπέδιο και στη βελτίωση της 
κατάστασης για τον εντόπιο πληθυσμό, 
μεταξύ άλλων αναφορικά με την 
προάσπιση του κράτους δικαίου στα 
βόρεια του Κοσσυφοπεδίου· 
επαναλαμβάνει την ανάγκη να διασφαλίσει 
η αποστολή της ΕΕ για την επιβολή του 
κράτους δικαίου (EULEX) στο 
Κοσσυφοπέδιο ότι μπορεί να λειτουργεί 
αποτελεσματικά σε ολόκληρη την 
επικράτεια του Κοσσυφοπεδίου, 
εντείνοντας τις δραστηριότητές της στο 
βόρειο τμήμα της χώρας και να χαίρει της 
εμπιστοσύνης και υποστήριξης του 
συνόλου του πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία 164
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί το γεγονός ότι η κατάσταση 
στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει σταθερή και 
ειρηνική, αλλά εκφράζει την ανησυχία του 
για σοβαρά προβλήματα και παραβιάσεις 
του εκλογικού δικαίου, που σημειώθηκαν 

24. επικροτεί το γεγονός ότι η κατάσταση 
στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει σταθερή και 
ειρηνική, αλλά εκφράζει την ανησυχία του 
για σοβαρά προβλήματα και παραβιάσεις 
του εκλογικού δικαίου, που σημειώθηκαν 
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σε διάφορους δήμους κατά τις πρόσφατες 
εκλογές· τονίζει τη σημασία θεμιτών 
εκλογών ως μέρους της τρέχουσας 
μετάβασης του Κοσσυφοπεδίου προς τη 
δημοκρατία· καλεί επιτακτικά την 
κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να 
μεριμνήσει για την βελτίωση των 
μελλοντικών εκλογικών διαδικασιών, 
προκειμένου να διασφαλίσει τα 
δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών του 
Κοσσυφοπεδίου και να ενισχύσει την 
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας· ζητεί την 
άμεση έναρξη των προγραμματισμένων 
συνομιλιών μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου 
και της Σερβίας, υπό την αιγίδα της ΕΕ, 
και τονίζει ότι αυτές οι συνομιλίες έχουν 
τεράστιες δυνατότητες συμβολής στη 
σταθερότητα στο Κοσσυφοπέδιο και στη 
βελτίωση της κατάστασης για τον εντόπιο 
πληθυσμό, μεταξύ άλλων αναφορικά με 
την προάσπιση του κράτους δικαίου στα 
βόρεια της χώρας· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να διασφαλίσει η αποστολή της ΕΕ 
για την επιβολή του κράτους δικαίου 
(EULEX) στο Κοσσυφοπέδιο ότι μπορεί 
να λειτουργεί αποτελεσματικά σε 
ολόκληρη την επικράτεια του 
Κοσσυφοπεδίου, εντείνοντας τις 
δραστηριότητές της στο βόρειο τμήμα της 
χώρας και να χαίρει της εμπιστοσύνης και 
υποστήριξης του συνόλου του πληθυσμού·

σε διάφορους δήμους κατά τις πρόσφατες 
εκλογές καθώς και για τις σοβαρές 
καταγγελίες για διαφθορά που υπέβαλε 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης ο 
γερουσιαστής Dick Marty· ζητεί  ενδελεχή 
διερεύνηση των καταγγελιών αυτών από 
την EULEX και παραδειγματική δίκη για 
όσους τυχόν ευρεθούν υπεύθυνοι·
τονίζει τη σημασία θεμιτών εκλογών ως 
μέρους της τρέχουσας μετάβασης του 
Κοσσυφοπεδίου προς τη δημοκρατία· 
καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση του 
Κοσσυφοπεδίου να μεριμνήσει για την 
βελτίωση των μελλοντικών εκλογικών 
διαδικασιών, προκειμένου να διασφαλίσει 
τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών 
του Κοσσυφοπεδίου και να ενισχύσει την 
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας· ζητεί την 
άμεση έναρξη των προγραμματισμένων 
συνομιλιών μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου 
και της Σερβίας, υπό την αιγίδα της ΕΕ, 
και τονίζει ότι αυτές οι συνομιλίες έχουν 
τεράστιες δυνατότητες συμβολής στη 
σταθερότητα στο Κοσσυφοπέδιο και στη 
βελτίωση της κατάστασης για τον εντόπιο 
πληθυσμό, μεταξύ άλλων αναφορικά με 
την προάσπιση του κράτους δικαίου στα 
βόρεια της χώρας· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να διασφαλίσει η αποστολή της ΕΕ 
για την επιβολή του κράτους δικαίου 
(EULEX) στο Κοσσυφοπέδιο ότι μπορεί 
να λειτουργεί αποτελεσματικά σε 
ολόκληρη την επικράτεια του 
Κοσσυφοπεδίου, εντείνοντας τις 
δραστηριότητές της στο βόρειο τμήμα της 
χώρας και να χαίρει της εμπιστοσύνης και 
υποστήριξης του συνόλου του πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία 165
Nirj Deva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί το γεγονός ότι η κατάσταση 
στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει σταθερή και 
ειρηνική, αλλά εκφράζει την ανησυχία του 
για σοβαρά προβλήματα και παραβιάσεις 
του εκλογικού δικαίου, που σημειώθηκαν 
σε διάφορους δήμους κατά τις πρόσφατες 
εκλογές· τονίζει τη σημασία θεμιτών 
εκλογών ως μέρους της τρέχουσας 
μετάβασης του Κοσσυφοπεδίου προς τη 
δημοκρατία· καλεί επιτακτικά την 
κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να 
μεριμνήσει για την βελτίωση των 
μελλοντικών εκλογικών διαδικασιών, 
προκειμένου να διασφαλίσει τα 
δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών του 
Κοσσυφοπεδίου και να ενισχύσει την 
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας· ζητεί την 
άμεση έναρξη των προγραμματισμένων 
συνομιλιών μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου 
και της Σερβίας, υπό την αιγίδα της ΕΕ, 
και τονίζει ότι αυτές οι συνομιλίες έχουν 
τεράστιες δυνατότητες συμβολής στη 
σταθερότητα στο Κοσσυφοπέδιο και στη 
βελτίωση της κατάστασης για τον εντόπιο 
πληθυσμό, μεταξύ άλλων αναφορικά με 
την προάσπιση του κράτους δικαίου στα 
βόρεια της χώρας· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να διασφαλίσει η αποστολή της ΕΕ 
για την επιβολή του κράτους δικαίου 
(EULEX) στο Κοσσυφοπέδιο ότι μπορεί 
να λειτουργεί αποτελεσματικά σε 
ολόκληρη την επικράτεια του 
Κοσσυφοπεδίου, εντείνοντας τις 
δραστηριότητές της στο βόρειο τμήμα της 
χώρας και να χαίρει της εμπιστοσύνης και 
υποστήριξης του συνόλου του πληθυσμού·

24. επικροτεί το γεγονός ότι η κατάσταση 
στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει σταθερή και 
ειρηνική, αλλά εκφράζει την ανησυχία του 
για σοβαρά προβλήματα και παραβιάσεις 
του εκλογικού δικαίου, που σημειώθηκαν 
σε διάφορους δήμους κατά τις πρόσφατες 
εκλογές· τονίζει τη σημασία θεμιτών 
εκλογών ως μέρους της τρέχουσας 
μετάβασης του Κοσσυφοπεδίου προς τη 
δημοκρατία· καλεί επιτακτικά την 
κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να 
μεριμνήσει για την βελτίωση των 
μελλοντικών εκλογικών διαδικασιών, 
προκειμένου να διασφαλίσει τα 
δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών του 
Κοσσυφοπεδίου και να ενισχύσει την 
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας· ζητεί την 
άμεση έναρξη των προγραμματισμένων 
συνομιλιών μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου 
και της Σερβίας, υπό την αιγίδα της ΕΕ, 
και τονίζει ότι αυτές οι συνομιλίες έχουν 
τεράστιες δυνατότητες συμβολής στη 
σταθερότητα στο Κοσσυφοπέδιο και στη 
βελτίωση της κατάστασης για τον εντόπιο 
πληθυσμό, μεταξύ άλλων αναφορικά με 
την προάσπιση του κράτους δικαίου στα 
βόρεια της χώρας· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να διασφαλίσει η αποστολή της ΕΕ 
για την επιβολή του κράτους δικαίου 
(EULEX) στο Κοσσυφοπέδιο ότι μπορεί 
να λειτουργεί αποτελεσματικά και να 
εκπαιδεύσει καταλλήλως την τοπική 
διοίκηση στην ορθή διακυβέρνηση σε 
ολόκληρη την επικράτεια του 
Κοσσυφοπεδίου, εντείνοντας τις 
δραστηριότητές της στο βόρειο τμήμα της 
χώρας και να χαίρει της εμπιστοσύνης και 
υποστήριξης του συνόλου του πληθυσμού·

Or. en
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Τροπολογία 166
María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί το γεγονός ότι η κατάσταση 
στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει σταθερή και 
ειρηνική, αλλά εκφράζει την ανησυχία του 
για σοβαρά προβλήματα και παραβιάσεις 
του εκλογικού δικαίου, που σημειώθηκαν 
σε διάφορους δήμους κατά τις πρόσφατες 
εκλογές· τονίζει τη σημασία θεμιτών 
εκλογών ως μέρους της τρέχουσας 
μετάβασης του Κοσσυφοπεδίου προς τη 
δημοκρατία· καλεί επιτακτικά την 
κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να 
μεριμνήσει για την βελτίωση των 
μελλοντικών εκλογικών διαδικασιών, 
προκειμένου να διασφαλίσει τα 
δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών του 
Κοσσυφοπεδίου και να ενισχύσει την 
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας· ζητεί την 
άμεση έναρξη των προγραμματισμένων 
συνομιλιών μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου 
και της Σερβίας, υπό την αιγίδα της ΕΕ,
και τονίζει ότι αυτές οι συνομιλίες έχουν 
τεράστιες δυνατότητες συμβολής στη 
σταθερότητα στο Κοσσυφοπέδιο και στη 
βελτίωση της κατάστασης για τον εντόπιο 
πληθυσμό, μεταξύ άλλων αναφορικά με 
την προάσπιση του κράτους δικαίου στα 
βόρεια της χώρας· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να διασφαλίσει η αποστολή της ΕΕ 
για την επιβολή του κράτους δικαίου
(EULEX) στο Κοσσυφοπέδιο ότι μπορεί 
να λειτουργεί αποτελεσματικά σε 
ολόκληρη την επικράτεια του 
Κοσσυφοπεδίου, εντείνοντας τις 
δραστηριότητές της στο βόρειο τμήμα της 
χώρας και να χαίρει της εμπιστοσύνης και 
υποστήριξης του συνόλου του πληθυσμού·

24. επικροτεί το γεγονός ότι η κατάσταση 
στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει σταθερή και 
ειρηνική, αλλά εκφράζει την ανησυχία του 
για σοβαρά προβλήματα και παραβιάσεις 
του εκλογικού δικαίου, που σημειώθηκαν 
σε διάφορους δήμους κατά τις πρόσφατες 
εκλογές· τονίζει τη σημασία θεμιτών 
εκλογών ως μέρους της τρέχουσας 
μετάβασης του Κοσσυφοπεδίου προς τη 
δημοκρατία· καλεί επιτακτικά την 
κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να 
μεριμνήσει για την βελτίωση των 
μελλοντικών εκλογικών διαδικασιών, 
προκειμένου να διασφαλίσει τα 
δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών του 
Κοσσυφοπεδίου και να ενισχύσει την 
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας· ζητεί την 
άμεση έναρξη των προγραμματισμένων 
συνομιλιών μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου 
και της Σερβίας, υπό την αιγίδα της ΕΕ και 
τονίζει ότι αυτές οι συνομιλίες έχουν 
τεράστιες δυνατότητες συμβολής στη 
σταθερότητα στο Κοσσυφοπέδιο και στη 
βελτίωση της κατάστασης για τον εντόπιο 
πληθυσμό, μεταξύ άλλων αναφορικά με 
την προάσπιση του κράτους δικαίου στον 
βορά· επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
διασφαλίσει η αποστολή της ΕΕ για την 
επιβολή του κράτους δικαίου (EULEX) 
στο Κοσσυφοπέδιο ότι μπορεί να 
λειτουργεί αποτελεσματικά σε ολόκληρη 
την επικράτεια του Κοσσυφοπεδίου, 
εντείνοντας τις δραστηριότητές της στην 
βόρεια ζώνη της χώρας και να χαίρει της 
εμπιστοσύνης και υποστήριξης του 
συνόλου του πληθυσμού·

Or. es
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Τροπολογία 167
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί το γεγονός ότι η κατάσταση 
στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει σταθερή και 
ειρηνική, αλλά εκφράζει την ανησυχία του 
για σοβαρά προβλήματα και παραβιάσεις 
του εκλογικού δικαίου, που σημειώθηκαν 
σε διάφορους δήμους κατά τις πρόσφατες 
εκλογές· τονίζει τη σημασία θεμιτών 
εκλογών ως μέρους της τρέχουσας 
μετάβασης του Κοσσυφοπεδίου προς τη 
δημοκρατία· καλεί επιτακτικά την 
κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να 
μεριμνήσει για την βελτίωση των 
μελλοντικών εκλογικών διαδικασιών, 
προκειμένου να διασφαλίσει τα 
δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών του 
Κοσσυφοπεδίου και να ενισχύσει την 
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας· ζητεί την 
άμεση έναρξη των προγραμματισμένων 
συνομιλιών μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου 
και της Σερβίας, υπό την αιγίδα της ΕΕ, 
και τονίζει ότι αυτές οι συνομιλίες έχουν 
τεράστιες δυνατότητες συμβολής στη 
σταθερότητα στο Κοσσυφοπέδιο και στη 
βελτίωση της κατάστασης για τον εντόπιο 
πληθυσμό, μεταξύ άλλων αναφορικά με 
την προάσπιση του κράτους δικαίου στα 
βόρεια της χώρας· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να διασφαλίσει η αποστολή της ΕΕ 
για την επιβολή του κράτους δικαίου 
(EULEX) στο Κοσσυφοπέδιο ότι μπορεί 
να λειτουργεί αποτελεσματικά σε 
ολόκληρη την επικράτεια του 
Κοσσυφοπεδίου, εντείνοντας τις 
δραστηριότητές της στο βόρειο τμήμα της 
χώρας και να χαίρει της εμπιστοσύνης και 
υποστήριξης του συνόλου του πληθυσμού·

24. επικροτεί το γεγονός ότι η κατάσταση 
στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει σταθερή και 
ειρηνική, αλλά εκφράζει την ανησυχία του 
για σοβαρά προβλήματα και παραβιάσεις 
του εκλογικού δικαίου, που σημειώθηκαν 
σε διάφορους δήμους κατά τις πρόσφατες 
εκλογές· τονίζει τη σημασία θεμιτών 
εκλογών ως μέρους της τρέχουσας 
μετάβασης του Κοσσυφοπεδίου προς τη 
δημοκρατία· γνωρίζει ότι όλα τα κράτη 
μέλη δεν έχουν αναγνωρίσει την 
ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου· καλεί 
επιτακτικά την κυβέρνηση του 
Κοσσυφοπεδίου να μεριμνήσει για την 
βελτίωση των μελλοντικών εκλογικών 
διαδικασιών, προκειμένου να διασφαλίσει 
τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών 
του Κοσσυφοπεδίου και να ενισχύσει την 
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας· ζητεί την 
άμεση έναρξη των προγραμματισμένων 
συνομιλιών μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου 
και της Σερβίας, υπό την αιγίδα της ΕΕ, 
και τονίζει ότι αυτές οι συνομιλίες έχουν 
τεράστιες δυνατότητες συμβολής στη 
σταθερότητα στο Κοσσυφοπέδιο και στη 
βελτίωση της κατάστασης για τον εντόπιο 
πληθυσμό, μεταξύ άλλων αναφορικά με 
την προάσπιση του κράτους δικαίου στα 
βόρεια της χώρας· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να διασφαλίσει η αποστολή της ΕΕ 
για την επιβολή του κράτους δικαίου 
(EULEX) στο Κοσσυφοπέδιο ότι μπορεί 
να λειτουργεί αποτελεσματικά σε 
ολόκληρη την επικράτεια του 
Κοσσυφοπεδίου, εντείνοντας τις 
δραστηριότητές της στο βόρειο τμήμα της 
χώρας και να χαίρει της εμπιστοσύνης και 
υποστήριξης του συνόλου του πληθυσμού·

Or. es
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Τροπολογία 168
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επικροτεί το γεγονός ότι η κατάσταση 
στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει σταθερή και 
ειρηνική, αλλά εκφράζει την ανησυχία 
του για σοβαρά προβλήματα και 
παραβιάσεις του εκλογικού δικαίου, που 
σημειώθηκαν σε διάφορους δήμους κατά 
τις πρόσφατες εκλογές· τονίζει τη 
σημασία θεμιτών εκλογών ως μέρους της 
τρέχουσας μετάβασης του 
Κοσσυφοπεδίου προς τη δημοκρατία· 
καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση του 
Κοσσυφοπεδίου να μεριμνήσει για την 
βελτίωση των μελλοντικών εκλογικών 
διαδικασιών, προκειμένου να διασφαλίσει 
τα δημοκρατικά δικαιώματα των 
πολιτών του Κοσσυφοπεδίου και να 
ενισχύσει την ευρωπαϊκή προοπτική της 
χώρας· ζητεί την άμεση έναρξη των 
προγραμματισμένων συνομιλιών μεταξύ 
του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας, υπό 
την αιγίδα της ΕΕ, και τονίζει ότι αυτές οι 
συνομιλίες έχουν τεράστιες δυνατότητες 
συμβολής στη σταθερότητα στο 
Κοσσυφοπέδιο και στη βελτίωση της 
κατάστασης για τον εντόπιο πληθυσμό, 
μεταξύ άλλων αναφορικά με την 
προάσπιση του κράτους δικαίου στα 
βόρεια της χώρας· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη να διασφαλίσει η αποστολή της ΕΕ 
για την επιβολή του κράτους δικαίου 
(EULEX) στο Κοσσυφοπέδιο ότι μπορεί 
να λειτουργεί αποτελεσματικά σε 
ολόκληρη την επικράτεια του 
Κοσσυφοπεδίου, εντείνοντας τις 
δραστηριότητές της στο βόρειο τμήμα της 
χώρας και να χαίρει της εμπιστοσύνης και 
υποστήριξης του συνόλου του πληθυσμού·

24. σημειώνει το γεγονός ότι η κατάσταση 
στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει σταθερή 
πλην όμως εύθραυστη· ζητεί την άμεση 
έναρξη των προγραμματισμένων 
συνομιλιών μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου 
και της Σερβίας, υπό την αιγίδα της ΕΕ, 
και τονίζει ότι αυτές οι συνομιλίες έχουν 
τεράστιες δυνατότητες συμβολής στη 
σταθερότητα όχι μόνο στο Κοσσυφοπέδιο 
αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή· 
επαναλαμβάνει την ανάγκη να διασφαλίσει 
η αποστολή της ΕΕ για την επιβολή του 
κράτους δικαίου (EULEX) στο 
Κοσσυφοπέδιο ότι μπορεί να λειτουργεί 
αποτελεσματικά σε ολόκληρη την 
επικράτεια του Κοσσυφοπεδίου, 
εντείνοντας τις δραστηριότητές της στο 
βόρειο τμήμα της χώρας·
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Τροπολογία 169
Nirj Deva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να 
ενισχύσουν τον διάλογο με τους πολιτικούς 
ηγέτες στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μετά τις 
εκλογές, ώστε να βοηθηθεί η εν λόγω χώρα 
και οι πολίτες της να παραμείνουν στον 
δρόμο της ένταξης στην ΕΕ· είναι της 
άποψης ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει 
σημειώσει περιορισμένη πρόοδο ως προς 
τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη 
διαδικασία ένταξης στην ΕΕ και ότι τα 
κυρίαρχα σχέδια περί εθνοτικών ομάδων 
και υπόστασης του κράτους ενδέχεται να 
παρακωλύσουν την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων για ένταξη στην ΕΕ και στο 
ΝΑΤΟ·

25. καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να 
ενισχύσουν τον διάλογο με τους πολιτικούς 
ηγέτες στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μετά τις 
εκλογές, ώστε να βοηθηθεί η εν λόγω χώρα 
και οι πολίτες της να παραμείνουν στον 
δρόμο της ένταξης στην ΕΕ· είναι της 
άποψης ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει 
σημειώσει περιορισμένη πρόοδο ως προς 
τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη 
διαδικασία ένταξης στην ΕΕ λόγω μιας 
λανθασμένης ως σήμερα προσέγγισης η 
οποία εστιάζει στον ρόλο του Γραφείου 
της Ύπατης Εκπροσώπου ως διεθνούς 
παρατηρητού και στην εμπιστοσύνη στην 
εξωτερική νομοθεσία· ζητεί επίμονα από 
την ΕΕ να φροντίσει κυρίως να παράσχει 
στη Βοσνία Ερζεγοβίνη τεχνική αρωγή 
και κατευθυντήριες γραμμές για  ορθή 
διακυβέρνηση·

Or. en

Τροπολογία 170
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. ανησυχεί έντονα λόγω της 
συνεχιζόμενης εσωτερικής σύγκρουσης 
στην Αλβανία και καλεί την κυβέρνηση 
και την αντιπολίτευση να απόσχουν της 
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χρήσης βίας και να αρχίσουν νέο διάλογο 
για να τεθεί τέρμα στη σύγκρουση και να 
εξευρεθεί βιώσιμος συμβιβασμός· ως 
προς το ανωτέρω εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία 
που ανέλαβε η Αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατη 
εκπρόσωπος σε συντονισμό με τον 
αρμόδιο Επίτροπο για τη διεύρυνση και 
την πολιτική γειτονία·

Or. en

Τροπολογία 171
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. ζητεί από την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο και από τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν τάχιστα περιεκτικό σχέδιο 
για την ενίσχυση της παρουσίας της ΕΕ 
στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη, κυρίως 
μέσω του διορισμού ενός ισχυρού 
αρχηγού της Αντιπροσωπείας της ΕΕ, 
της δημιουργίας ή της ενίσχυσης του 
πολιτικού, νομικού, επικοινωνιακού, 
οικονομικού τμήματος και του τμήματος 
ασφαλείας της Αντιπροσωπείας, ώστε να 
υποστηριχτούν οι προοπτικές ένταξης της 
Βοσνίας στην ΕΕ και να αποκτήσει η 
χώρα αξιοπιστία·

Or. en

Τροπολογία 172
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Υποτομέας 7 α (νέος) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τον Εύξεινο Πόντο

Or. en

Τροπολογία 173
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Υποτομέας 7 α (νέος) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κεντρική Ασία

Or. en

Τροπολογία 174
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. παροτρύνει την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να 
εμβαθύνουν την ανατολική εταιρική σχέση 
με τις γειτονικές μας χώρες στην 
ανατολική Ευρώπη, αποσκοπώντας στην 
πολιτική σύνδεση και την οικονομική 
ολοκλήρωσή τους, μεταξύ άλλων στον 
τομέα της ενέργειας, βάσει των κοινών 
ευρωπαϊκών αξιών και εντός ενός πλαισίου 
συνθηκών και κινήτρων με σκοπό την 
πρόκληση μεταρρυθμίσεων·

26. παροτρύνει την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να 
εμβαθύνουν την ανατολική εταιρική σχέση 
με τις γειτονικές μας χώρες στην 
ανατολική Ευρώπη, αποσκοπώντας στην 
πολιτική σύνδεση και την οικονομική 
ολοκλήρωσή τους, μεταξύ άλλων στον 
τομέα της ενέργειας, βάσει των κοινών 
ευρωπαϊκών αξιών και εντός ενός πλαισίου 
συνθηκών και κινήτρων με σκοπό την 
πρόκληση μεταρρυθμίσεων· υπενθυμίζει 
ότι οι ανεπίλυτες συγκρούσεις στην 
περιοχή εγκλωβίζουν τα ενεχόμενα μέρη 
σε μια κατάσταση όπου η ειρήνη δεν είναι 
βιώσιμη· καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη να 
αναζητήσουν μία ειρηνική 
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μακροπρόθεσμη λύση·

Or. en

Τροπολογία 175
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ιωάννης Κασουλίδης, Γεώργιος 
Κουμουτσάκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. παροτρύνει την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να 
εμβαθύνουν την ανατολική εταιρική 
σχέση με τις γειτονικές μας χώρες στην 
ανατολική Ευρώπη, αποσκοπώντας στην 
πολιτική σύνδεση και την οικονομική 
ολοκλήρωσή τους, μεταξύ άλλων στον 
τομέα της ενέργειας, βάσει των κοινών 
ευρωπαϊκών αξιών και εντός ενός πλαισίου 
συνθηκών και κινήτρων με σκοπό την 
πρόκληση μεταρρυθμίσεων·

26. παροτρύνει την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να 
επιμείνουν στη δέσμευσή τους έναντι των 
γειτονικών μας χωρών στην ανατολική 
Ευρώπη, αποσκοπώντας στην πολιτική 
σύνδεση και την οικονομική ολοκλήρωσή 
τους, μεταξύ άλλων στον τομέα της 
ενέργειας, βάσει των κοινών ευρωπαϊκών 
αξιών και εντός ενός πλαισίου συνθηκών 
και κινήτρων με σκοπό την πρόκληση 
μεταρρυθμίσεων·

Or. en

Τροπολογία 176
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. παροτρύνει την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να 
εμβαθύνουν την ανατολική εταιρική σχέση 
με τις γειτονικές μας χώρες στην 
ανατολική Ευρώπη, αποσκοπώντας στην 
πολιτική σύνδεση και την οικονομική 
ολοκλήρωσή τους, μεταξύ άλλων στον 
τομέα της ενέργειας, βάσει των κοινών 
ευρωπαϊκών αξιών και εντός ενός πλαισίου 

26. παροτρύνει την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να 
εμβαθύνουν την ανατολική εταιρική σχέση 
με τις γειτονικές μας χώρες στην 
ανατολική Ευρώπη, αποσκοπώντας στην 
πολιτική σύνδεση και την οικονομική 
ολοκλήρωσή τους, μεταξύ άλλων στον 
τομέα της ενέργειας, βάσει των κοινών 
ευρωπαϊκών αξιών και εντός ενός πλαισίου 



AM\859936EL.doc 129/203 PE452.878v01-00

EL

συνθηκών και κινήτρων με σκοπό την 
πρόκληση μεταρρυθμίσεων·

συνθηκών και κινήτρων με σκοπό την 
πρόκληση μεταρρυθμίσεων· τονίζει ότι 
είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη κατά 
τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις για 
μια Συμφωνία Σύνδεσης με τις χώρες της
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης  οι διεθνείς 
απαιτήσεις σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· ζητεί πρωτοβουλίες και 
δράσεις που θα ευνοήσουν και θα 
προωθήσουν την περιφερειακή 
συνεργασία με τον Νότιο Καύκασο·

Or. en

Τροπολογία 177
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. εκφράζει την ικανοποίησή του και 
υποστηρίζει τη δέσμευση των αρχών της 
Δημοκρατίας του Μόλδοβα για σύσφιξη 
σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης, για 
ανάπτυξη διαλόγου σχετικά με την 
ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων 
και για έναρξη διαπραγματεύσεων για 
συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 178
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. απευθύνει έκκληση στους πολιτικούς 
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παράγοντες που εμπλέκονται στη 
σύγκρουση της Υπερδνειστερίας να 
ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την 
εξεύρεση μιας ειρηνικής και βιώσιμης 
λύσης με πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας 
και της εδαφικής ακεραιότητας της 
Δημοκρατίας του Μόλδοβα·

Or. en

Τροπολογία 179
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26γ. ζητεί από την Επιτροπή να 
επισπεύσει την εφαρμογή της 
πρωτοβουλίας για τη Συνέργια του 
Ευξείνου Πόντου και να διατηρήσει το 
ζήτημα αυτό στην ημερήσια διάταξη της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ)·

Or. en

Τροπολογία 180
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
αναλάβει η ΕΕ δυναμικότερο ρόλο στην 
επίλυση των «παγωμένων» συγκρούσεων 
στην Υπερδνειστερία και τον Νότιο 
Καύκασο·

Or. en
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Τροπολογία 181
María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καταδικάζει τη σοβαρή καταστολή εκ 
μέρους του καθεστώτος του Προέδρου της 
Λευκορωσίας Λουκασένκο εις βάρος 
μελών της αντιπολίτευσης, 
δημοσιογράφων και εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών ύστερα από τις 
προεδρικές εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 
2010 και ζητεί να αφεθούν αμέσως 
ελεύθεροι όσοι έχουν φυλακιστεί· καλεί 
την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο και 
την Επιτροπή να επιβάλουν
στοχοθετημένες κυρώσεις κατά του 
καθεστώτος, όπως μια απαγόρευση 
χορήγησης θεώρησης και το "πάγωμα" 
των περιουσιακών στοιχείων επιλεγμένων 
υψηλόβαθμων αξιωματούχων - και να 
αυξάνουν την υποστήριξη της ΕΕ για την 
κοινωνία των πολιτών, ούτως ώστε να 
ενισχυθούν οι φιλοευρωπαϊκές αξίες 
μεταξύ του πληθυσμού· τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι να μην απομονωθεί η 
Λευκορωσία, ειδικότερα από τα 
υφιστάμενα περιφερειακά πλαίσια·

27. καταδικάζει τη σοβαρή καταστολή εκ 
μέρους του καθεστώτος του Προέδρου της 
Λευκορωσίας Λουκασένκο εις βάρος 
μελών της αντιπολίτευσης, 
δημοσιογράφων και εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών ύστερα από τις 
προεδρικές εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 
2010 και ζητεί να αφεθούν αμέσως 
ελεύθεροι όσοι έχουν φυλακιστεί·
χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2011 με 
την οποία επιβάλλονται στοχοθετημένες 
κυρώσεις κατά του καθεστώτος, όπως 
απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων και 
"πάγωμα" των περιουσιακών στοιχείων 
επιλεγμένων υψηλόβαθμων αξιωματούχων  
χαιρετίζει το αποτέλεσμα της Διεθνούς 
Διάσκεψης Εθελοντικών Εισφορών 
"Αλληλεγγύη με την Λευκορωσία" της 
2ας Φεβρουαρίου 2011, με την οποία η
ΕΕ δεσμεύει 17,3 εκατ. ευρώ για δράσεις 
υποστήριξης της κοινωνίας των πολιτών
και, ειδικότερα, των φοιτητών και των 
ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης· τονίζει 
πόσο σημαντικό είναι να μην απομονωθεί 
η Λευκορωσία, ειδικότερα από τα 
υφιστάμενα περιφερειακά πλαίσια·

Or. es

Τροπολογία 182
Krzysztof Lisek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καταδικάζει τη σοβαρή καταστολή εκ 
μέρους του καθεστώτος του Προέδρου της 
Λευκορωσίας Λουκασένκο εις βάρος 
μελών της αντιπολίτευσης, 
δημοσιογράφων και εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών ύστερα από τις 
προεδρικές εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 
2010 και ζητεί να αφεθούν αμέσως 
ελεύθεροι όσοι έχουν φυλακιστεί· καλεί 
την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο και 
την Επιτροπή να επιβάλουν 
στοχοθετημένες κυρώσεις κατά του 
καθεστώτος, όπως μια απαγόρευση 
χορήγησης θεώρησης και το "πάγωμα" των 
περιουσιακών στοιχείων επιλεγμένων 
υψηλόβαθμων αξιωματούχων - και να 
αυξάνουν την υποστήριξη της ΕΕ για την 
κοινωνία των πολιτών, ούτως ώστε να 
ενισχυθούν οι φιλοευρωπαϊκές αξίες 
μεταξύ του πληθυσμού· τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι να μην απομονωθεί η 
Λευκορωσία, ειδικότερα από τα 
υφιστάμενα περιφερειακά πλαίσια·

27. καταδικάζει τη σοβαρή καταστολή εκ 
μέρους του καθεστώτος του Προέδρου της 
Λευκορωσίας Λουκασένκο εις βάρος 
μελών της αντιπολίτευσης, 
δημοσιογράφων και εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών ύστερα από τις 
προεδρικές εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 
2010 και ζητεί να αφεθούν αμέσως 
ελεύθεροι και απαλλαγμένοι κάθε 
κατηγορίας όσοι έχουν φυλακιστεί· καλεί 
την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο και 
την Επιτροπή να επιβάλουν πρόσθετες 
στοχοθετημένες κυρώσεις κατά του 
καθεστώτος, που θα συνοδεύουν την 
απαγόρευση χορήγησης θεώρησης και το 
"πάγωμα" των περιουσιακών στοιχείων 
επιλεγμένων υψηλόβαθμων αξιωματούχων 
– κυρώσεις που ήδη έχουν επιβληθεί- και 
να αυξήσουν την υποστήριξη της ΕΕ για 
την κοινωνία των πολιτών, ούτως ώστε να 
ενισχυθούν οι φιλοευρωπαϊκές αξίες 
μεταξύ του πληθυσμού· τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι να μην απομονωθεί η 
Λευκορωσία, ειδικότερα από τα 
υφιστάμενα περιφερειακά πλαίσια·

Or. en

Τροπολογία 183

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. λυπάται για την έλλειψη ουσιαστικής 
προόδου όσον αφορά την επίλυση των 
παγωμένων συγκρούσεων στον Νότιο 
Καύκασο· τονίζει ότι πρόκειται για 
σοβαρό πρόσκομμα για την ανάπτυξη 
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μιας πραγματικής πολυμερούς και 
περιφερειακής διάστασης της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης· αναμένει ενισχυμένη 
δέσμευση της ΕΥΕΔ στην περιοχή και 
ζητεί πιο ενεργητικό ρόλο που να στοχεύει 
στη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ 
των μερών, στην ανάπτυξη μέτρων για 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης, στην 
ενθάρρυνση των διαπροσωπικών 
επαφών, προετοιμάζοντας με τον τρόπο 
αυτό το έδαφος για μια διαρκή 
διευθέτηση·

Or. en

Τροπολογία 184
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο 
στις 31 Ιανουαρίου να επιβάλει 
απαγόρευση χορήγησης θεώρησης και 
δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων σε 
157 υψηλόβαθμους αξιωματούχους της 
Λευκορωσίας· εκφράζει όμως τη λύπη 
του που το Συμβούλιο δεν έλαβε υπόψη 
του τα αιτήματα του Κοινοβουλίου 
σχετικά με την επιβολή στοχοθετημένων 
οικονομικών κυρώσεων κατά της 
Λευκορωσίας, μεταξύ άλλων παγώνοντας 
κάθε μακρο-οικονομική ενίσχυση που 
παρέχεται μέσω δανείων του ΔΝΤ καθώς 
και δανειοδοτήσεων στο πλαίσιο 
προγραμμάτων της ΕΤΕ και της ΕΤΑΑ·

Or. en
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Τροπολογία 185
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. υποστηρίζει ότι οι κυρώσεις κατά 
των αξιωματούχων της κυβέρνησης της 
Λευκορωσίας πρέπει να διατηρηθούν έως 
ότου αποφυλακισθούν όλοι οι πολιτικοί 
κρατούμενοι· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ 
πρέπει να είναι πιο ανοικτή έναντι των 
απλών πολιτών της Λευκορωσίας· είναι 
της άποψης ότι η Επιτροπή πρέπει να 
εντείνει τις εργασίες  της σχετικά με τις 
διαπραγματευτικές οδηγίες για μια 
συμφωνία επανεισδοχής και για την 
ελάφρυνση των διαδικασιών χορήγησης 
θεωρήσεων, προκειμένου να ενθαρρύνει 
τις διαπροσωπικές επαφές μεταξύ της ΕΕ 
και της Λευκορωσίας· συγχαίρει τα κράτη 
μέλη τα οποία ήδη έχουν προβεί σε 
μονομερείς κινήσεις για τη διευκόλυνση 
της χορήγησης θεωρήσεων και για τη 
μείωση του κόστους των θεωρήσεων 
Σένγκεν για τους πολίτες της 
Λευκορωσίας και ενθαρρύνει όσα κράτη 
μέλη δεν το έχουν ακόμα πράξει να 
προβούν σε παρόμοιες κινήσεις άνευ 
χρονοτριβής, με ιδιαίτερη φροντίδα για 
τις θεωρήσεις μικρής διάρκειας, που 
είναι πιο σημαντικές για ένα ευρύτερο 
κοινό, για τους φοιτητές και τους άλλους 
νέους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να μειώσουν δραστικά το κόστος 
της χορήγησης θεώρησης για τους 
πολίτες της Λευκορωσίας, που σήμερα 
είναι 60 ευρώ, πολύ υψηλότερο αυτού 
καταβάλλουν οι πολίτες άλλων χωρών 
γειτονικών της ΕΕ, όπως η Ρωσία, π.χ.·

Or. en
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Τροπολογία 186
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28γ. υπογραμμίζει τη σημασία της 
περιοχής του Ευξείνου Πόντου στο 
πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης 
και εκτιμά ότι στον τομέα αυτό 
χρειάζεται απαραίτητα μεγαλύτερη 
συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 187
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 δ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28δ. ελπίζει ότι η διαδικασία 
μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής 
πολιτικής γειτονίας που ξεκίνησε η 
Επιτροπή θα οδηγήσει σε μια νέα 
στρατηγική θεώρηση και σε 
διαφοροποιημένη προσέγγιση εντός της 
πολιτικής αυτής, όσον αφορά τους τομείς 
συναφών δραστηριοτήτων, ανάλογα με 
την ποικιλία των ενδιαφερόντων, των 
προκλήσεων και των περιφερειακών 
κινδύνων στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 188
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 ε (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28ε. επιβεβαιώνει την ανάγκη μιας 
συνεκτικής προσέγγισης στις διαδικασίες 
περιφερειακής συνεργασίας, μέσω της 
εφαρμογής των πρωτοβουλιών και των 
μέσων που πρότεινε η ΕΕ για την 
ανατολική εταιρική σχέση ( Ευρωπαϊκή 
Εταιρική Σχέση, Συνέργια του Ευξείνου 
Πόντου/Στρατηγική της ΕΕ για τον 
Εύξεινο Πόντο κλπ)· είναι της άποψης ότι 
τούτο είναι αναγκαίο για την εξασφάλιση 
συμπληρωματικότητας και 
διαφοροποίησης μεταξύ των 
προτεινόμενων πρωτοβουλιών, κυρίως σε 
επίπεδο προγράμματος, για μια 
αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων 
και για την επίτευξη συγκεκριμένων 
αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 189
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 στ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28στ. εκτιμά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Γειτονίας έχει διατηρήσει μία 
προσέγγιση προσανατολισμένη στην 
προώθηση των σχέσεων με τους γείτονές 
της, ως σημαντικό στοιχείο για την 
ενθάρρυνση των μεταρρυθμίσεων και την 
εφαρμογή των κεκτημένων στα κράτη 
αυτά· έχει την άποψη ότι είναι 
απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιαίτερες προκλήσεις τις οποίες 
αντιμετωπίζουν οι εταίροι και γείτονές 
μας αλλά και οι προσεγγίσεις τους σε 
σχέση με την ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 190
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 ζ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28ζ. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 
περιοχής του Ευξείνου Πόντου στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Γειτονίας, επισημαίνοντας ότι μία 
μεγαλύτερη ανάμιξη της Ευρώπης στην 
περιοχή αυτή είναι αναγκαία και 
σημαντική·

Or. en

Τροπολογία 191
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28β. εκτιμά ότι τα κράτη της περιοχής 
του Ευξείνου Πόντου μπορούν να έλθουν 
πλησιέστερα στην ΕΕ μέσω ευέλικτων 
και ρεαλιστικών σχεδίων, ανοικτών σε 
όλους τους παράγοντες της περιοχής, 
όπως αυτά που προτείνονται στο πλαίσιο 
της Συνέργιας του Ευξείνου Πόντου· η 
συνέργια πρέπει να διατηρήσει τις 
βασικές αρχές της μεταβλητής 
γεωμετρίας και να αναπτυχθεί περαιτέρω 
μέσω της καθιέρωσης και εφαρμογής των 
τριών τομεακών εταιρικών σχέσεων που 
πρότειναν τα κράτη μέλη και που 
υποστηρίζει η Επιτροπή·

Or. en
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Τροπολογία 192
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. εκτιμά το γεγονός ότι τα συμφέροντα 
της ΕΕ έναντι του Ευξείνου Πόντου 
αντικατοπτρίζουν τις φιλοδοξίες της ΕΕ 
για ενίσχυση του ρόλου της στην 
παγκόσμια σκηνή,  μεταξύ άλλων στο 
πλαίσιο των αλλαγών που επήλθαν με την 
εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία 193
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. αναγνωρίζει το τεράστιο δυναμικό 
από την ανάπτυξη στρατηγικής 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Κεντρικής Ασίας· λαμβάνοντας υπόψη τη 
γεωπολιτική θέση της περιοχής, ζητεί 
ενισχυμένη συνεργασία για την 
αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων 
όσον αφορά την ασφάλεια καθώς και επί 
πολιτικών, οικονομικών και ενεργειακών 
ζητημάτων·

Or. en

Τροπολογία 194
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο να εξασφαλίσει ότι η 
προσέγγιση της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, 
μεταξύ άλλων στις διαπραγματεύσεις για 
μια νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας είναι 
συνεκτική και καθοδηγείται από τη 
δέσμευση στις αξίες της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του κράτους δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς 
δικαίου· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία 
της εταιρικής σχέσης για τον 
εκσυγχρονισμό· υπογραμμίζει συγχρόνως 
την ανάγκη για μια αναζωογονημένη 
εταιρική σχέση με τη Ρωσία που θα 
βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην 
αρχή της αμοιβαιότητας στα ζητήματα της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της 
ενεργειακής ασφάλειας και του 
ενεργειακού εφοδιασμού, της κλιματικής 
αλλαγής, του αφοπλισμού, της πρόληψης 
συγκρούσεων και της μη διάδοσης 
πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων και όσον 
αφορά το Ιράν, το Αφγανιστάν και τη 
Μέση Ανατολή στην επιδίωξη του στόχου 
της ενίσχυσης της παγκόσμιας ασφάλειας 
και σταθερότητας· υποστηρίζει την άποψη 
ότι η συνεργασία επί αυτών των θεμάτων 
θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη 
νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας και, συνεπώς, 
προσβλέπει σε ταχεία πρόοδο στις 
τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με 
μια νέα συνολική συμφωνία η οποία 
αναμένεται ότι θα αναβαθμίσει 
ουσιαστικά τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας·

29. καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο να εξασφαλίσει ότι η 
προσέγγιση της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, 
μεταξύ άλλων στις διαπραγματεύσεις για 
μια νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας είναι 
συνεκτική και καθοδηγείται από τη 
δέσμευση στις αξίες της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του κράτους δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς 
δικαίου· σημειώνει τις σοβαρές 
ανεπάρκειες όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και υπογραμμίζει τη μη 
ικανοποιητική πρόοδο για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, 
ειδικότερα δε στον δικαστικό τομέα· 
καταδικάζει τη δυσανάλογη χρήση βίας 
κατά ειρηνικών διαδηλωτών· εκφράζει τη 
βαθειά του ανησυχία για την δεύτερη, 
υποκινούμενη από πολιτικά κίνητρα, δίκη 
του κ. Khodorkovsky, κατά την οποία 
αγνοήθηκαν πολλές στοιχειώδεις αρχές 
της δικονομίας· τονίζει εν προκειμένω τη 
σημασία της εταιρικής σχέσης για τον 
εκσυγχρονισμό· υπογραμμίζει συγχρόνως 
την ανάγκη για μια αναζωογονημένη 
εταιρική σχέση με τη Ρωσία που θα 
βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην 
αρχή της αμοιβαιότητας στα ζητήματα της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της 
ενεργειακής ασφάλειας και του 
ενεργειακού εφοδιασμού, της κλιματικής 
αλλαγής, του αφοπλισμού, της πρόληψης 
συγκρούσεων και της μη διάδοσης 
πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων και όσον 
αφορά το Ιράν, το Αφγανιστάν και τη 
Μέση Ανατολή στην επιδίωξη του στόχου 
της ενίσχυσης της παγκόσμιας ασφάλειας 
και σταθερότητας· ζητεί επίμονα από την 
ΕΕ να εξασφαλίσει ότι οι δημοκρατικές 
αξίες, το κράτος δικαίου, οι αρχές της 
αμοιβαιότητας και της διαφάνειας θα 
αποτελέσουν τον πυρήνα αυτής της νέας 
συνολικής συμφωνίας·
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Τροπολογία 195
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο να εξασφαλίσει ότι η 
προσέγγιση της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, 
μεταξύ άλλων στις διαπραγματεύσεις για 
μια νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας είναι 
συνεκτική και καθοδηγείται από τη 
δέσμευση στις αξίες της δημοκρατίας, 
του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς 
δικαίου· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία 
της εταιρικής σχέσης για τον 
εκσυγχρονισμό· υπογραμμίζει συγχρόνως 
την ανάγκη για μια αναζωογονημένη 
εταιρική σχέση με τη Ρωσία που θα 
βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην 
αρχή της αμοιβαιότητας στα ζητήματα της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της 
ενεργειακής ασφάλειας και του 
ενεργειακού εφοδιασμού, της κλιματικής 
αλλαγής, του αφοπλισμού, της πρόληψης 
συγκρούσεων και της μη διάδοσης 
πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων και όσον 
αφορά το Ιράν, το Αφγανιστάν και τη 
Μέση Ανατολή στην επιδίωξη του στόχου 
της ενίσχυσης της παγκόσμιας ασφάλειας 
και σταθερότητας· υποστηρίζει την άποψη 
ότι η συνεργασία επί αυτών των θεμάτων 
θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη 
νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας και, συνεπώς, 
προσβλέπει σε ταχεία πρόοδο στις 
τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με 
μια νέα συνολική συμφωνία η οποία 
αναμένεται ότι θα αναβαθμίσει 
ουσιαστικά τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας·

29. καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο να εξασφαλίσει ότι η 
προσέγγιση της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, 
μεταξύ άλλων στις διαπραγματεύσεις για 
μια νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας είναι 
συνεκτική, επικεντρωμένη στην ενίσχυση 
του κράτους δικαίου και καθοδηγείται από 
τη δέσμευση στις αξίες της 
πλουραλιστικής δημοκρατίας και του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της 
εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό· 
υπογραμμίζει συγχρόνως την ανάγκη για 
μια αναζωογόνηση των σχέσεων με τη 
Ρωσία που θα βασίζεται στον αμοιβαίο 
σεβασμό και στην αρχή της αμοιβαιότητας 
στα ζητήματα της καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας, της ενεργειακής ασφάλειας 
και του ενεργειακού εφοδιασμού, της 
κλιματικής αλλαγής, του αφοπλισμού, της 
πρόληψης συγκρούσεων και της μη 
διάδοσης πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων 
και όσον αφορά το Ιράν, το Αφγανιστάν 
και τη Μέση Ανατολή στην επιδίωξη του 
στόχου της ενίσχυσης της παγκόσμιας 
ασφάλειας και σταθερότητας· υποστηρίζει 
την άποψη ότι η συνεργασία επί αυτών των 
θεμάτων θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση 
για τη νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας και, 
συνεπώς, προσβλέπει σε σταθερή πρόοδο 
στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις ·
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Τροπολογία 196
Γεώργιος Κουμουτσάκος, Krzysztof Lisek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο να εξασφαλίσει ότι η 
προσέγγιση της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, 
μεταξύ άλλων στις διαπραγματεύσεις για 
μια νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας είναι 
συνεκτική και καθοδηγείται από τη 
δέσμευση στις αξίες της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του κράτους δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς 
δικαίου· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία 
της εταιρικής σχέσης για τον 
εκσυγχρονισμό· υπογραμμίζει συγχρόνως 
την ανάγκη για μια αναζωογονημένη 
εταιρική σχέση με τη Ρωσία που θα 
βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην 
αρχή της αμοιβαιότητας στα ζητήματα της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της 
ενεργειακής ασφάλειας και του 
ενεργειακού εφοδιασμού, της κλιματικής 
αλλαγής, του αφοπλισμού, της πρόληψης 
συγκρούσεων και της μη διάδοσης 
πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων και όσον 
αφορά το Ιράν, το Αφγανιστάν και τη 
Μέση Ανατολή στην επιδίωξη του στόχου 
της ενίσχυσης της παγκόσμιας ασφάλειας 
και σταθερότητας· υποστηρίζει την άποψη 
ότι η συνεργασία επί αυτών των θεμάτων 
θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη 
νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας και, συνεπώς, 
προσβλέπει σε ταχεία πρόοδο στις 
τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με 
μια νέα συνολική συμφωνία η οποία 
αναμένεται ότι θα αναβαθμίσει ουσιαστικά 
τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας·

29. καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο να εξασφαλίσει ότι η 
προσέγγιση της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, 
μεταξύ άλλων στις διαπραγματεύσεις για 
μια νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας είναι 
συνεκτική και καθοδηγείται από τη 
δέσμευση στις αξίες της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του κράτους δικαίου· τονίζει εν 
προκειμένω τη σημασία της εταιρικής 
σχέσης για τον εκσυγχρονισμό· 
υπογραμμίζει συγχρόνως την ανάγκη για 
μια αναζωογονημένη εταιρική σχέση με τη 
Ρωσία που θα βασίζεται στον αμοιβαίο 
σεβασμό και στην αρχή της αμοιβαιότητας 
στα ζητήματα της καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας, της ενεργειακής ασφάλειας 
και του ενεργειακού εφοδιασμού, της 
κλιματικής αλλαγής, του αφοπλισμού, της 
πρόληψης συγκρούσεων και της μη 
διάδοσης πυρηνικών όπλων, στην επιδίωξη 
του στόχου της ενίσχυσης της παγκόσμιας 
ασφάλειας και σταθερότητας· υποστηρίζει 
την άποψη ότι η συνεργασία επί αυτών των 
θεμάτων θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση 
για τη νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας και, 
συνεπώς, προσβλέπει σε ταχεία πρόοδο 
στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά 
με μια νέα συνολική συμφωνία η οποία 
αναμένεται ότι θα αναβαθμίσει ουσιαστικά 
τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας·
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Τροπολογία 197

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο να εξασφαλίσει ότι η 
προσέγγιση της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, 
μεταξύ άλλων στις διαπραγματεύσεις για 
μια νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας είναι 
συνεκτική και καθοδηγείται από τη 
δέσμευση στις αξίες της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του κράτους δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς 
δικαίου· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία 
της εταιρικής σχέσης για τον 
εκσυγχρονισμό· υπογραμμίζει συγχρόνως 
την ανάγκη για μια αναζωογονημένη 
εταιρική σχέση με τη Ρωσία που θα 
βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην 
αρχή της αμοιβαιότητας στα ζητήματα της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της 
ενεργειακής ασφάλειας και του 
ενεργειακού εφοδιασμού, της κλιματικής 
αλλαγής, του αφοπλισμού, της πρόληψης 
συγκρούσεων και της μη διάδοσης 
πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων και όσον 
αφορά το Ιράν, το Αφγανιστάν και τη 
Μέση Ανατολή στην επιδίωξη του στόχου 
της ενίσχυσης της παγκόσμιας ασφάλειας 
και σταθερότητας· υποστηρίζει την άποψη 
ότι η συνεργασία επί αυτών των θεμάτων 
θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη 
νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας και, συνεπώς, 
προσβλέπει σε ταχεία πρόοδο στις 
τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με 
μια νέα συνολική συμφωνία η οποία 
αναμένεται ότι θα αναβαθμίσει ουσιαστικά 

29. καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο να εξασφαλίσει ότι η 
προσέγγιση της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, 
μεταξύ άλλων στις διαπραγματεύσεις για 
μια νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας είναι 
συνεκτική και καθοδηγείται από τη 
δέσμευση στις αξίες της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του κράτους δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς 
δικαίου· τονίζει ότι η δέσμευση αυτή 
πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο 
στοιχείο της νέας αυτής συμφωνίας·
τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της 
εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό· 
υπογραμμίζει συγχρόνως την ανάγκη για 
μια αναζωογονημένη εταιρική σχέση με τη 
Ρωσία που θα βασίζεται στον αμοιβαίο 
σεβασμό και στην αρχή της αμοιβαιότητας 
στα ζητήματα της καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας, της ενεργειακής ασφάλειας 
και του ενεργειακού εφοδιασμού, της 
κλιματικής αλλαγής, του αφοπλισμού, της 
πρόληψης  και επίλυσης των 
συγκρούσεων, ιδιαίτερα δε των 
«παγωμένων» συγκρούσεων, και της μη 
διάδοσης πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων 
και όσον αφορά το Ιράν, το Αφγανιστάν 
και τη Μέση Ανατολή στην επιδίωξη του 
στόχου της ενίσχυσης της παγκόσμιας 
ασφάλειας και σταθερότητας· υποστηρίζει 
την άποψη ότι η συνεργασία επί αυτών των 
θεμάτων θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση 
για τη νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας και, 
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τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας· συνεπώς, προσβλέπει σε ταχεία πρόοδο 
στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά 
με μια νέα συνολική συμφωνία η οποία 
αναμένεται ότι θα αναβαθμίσει ουσιαστικά 
τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας·

Or. en

Τροπολογία 198
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο να εξασφαλίσει ότι η 
προσέγγιση της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, 
μεταξύ άλλων στις διαπραγματεύσεις για 
μια νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας είναι 
συνεκτική και καθοδηγείται από τη 
δέσμευση στις αξίες της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του κράτους δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς 
δικαίου· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία 
της εταιρικής σχέσης για τον 
εκσυγχρονισμό· υπογραμμίζει συγχρόνως 
την ανάγκη για μια αναζωογονημένη 
εταιρική σχέση με τη Ρωσία που θα 
βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην 
αρχή της αμοιβαιότητας στα ζητήματα της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της 
ενεργειακής ασφάλειας και του 
ενεργειακού εφοδιασμού, της κλιματικής 
αλλαγής, του αφοπλισμού, της πρόληψης 
συγκρούσεων και της μη διάδοσης 
πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων και όσον 
αφορά το Ιράν, το Αφγανιστάν και τη 
Μέση Ανατολή στην επιδίωξη του στόχου 
της ενίσχυσης της παγκόσμιας ασφάλειας 
και σταθερότητας· υποστηρίζει την άποψη 
ότι η συνεργασία επί αυτών των θεμάτων 
θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη 
νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας και, συνεπώς, 

29. καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο να εξασφαλίσει ότι η 
προσέγγιση της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, 
μεταξύ άλλων στις διαπραγματεύσεις για 
μια νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας είναι 
συνεκτική και καθοδηγείται από τη 
δέσμευση στις αξίες της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του κράτους δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς 
δικαίου· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία 
της εταιρικής σχέσης για τον 
εκσυγχρονισμό· υπογραμμίζει συγχρόνως 
την ανάγκη για μια αναζωογονημένη 
εταιρική σχέση με τη Ρωσία που θα 
βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην 
αρχή της αμοιβαιότητας στα ζητήματα της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της 
ενεργειακής ασφάλειας και του 
ενεργειακού εφοδιασμού, της κλιματικής 
αλλαγής, του αφοπλισμού, της πρόληψης 
συγκρούσεων και της μη διάδοσης 
πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων και όσον 
αφορά το Ιράν, το Αφγανιστάν και τη 
Μέση Ανατολή στην επιδίωξη του στόχου 
της ενίσχυσης της παγκόσμιας ασφάλειας 
και σταθερότητας· υποστηρίζει την άποψη 
ότι η συνεργασία επί αυτών των θεμάτων 
θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη 
νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας και, συνεπώς, 
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προσβλέπει σε ταχεία πρόοδο στις 
τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με 
μια νέα συνολική συμφωνία η οποία 
αναμένεται ότι θα αναβαθμίσει ουσιαστικά 
τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας·

προσβλέπει σε ταχεία πρόοδο στις 
τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με 
μια νέα συνολική συμφωνία η οποία 
αναμένεται ότι θα αναβαθμίσει ουσιαστικά 
τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας· ζητεί από την ΕΕ 
να εντείνει τις προσπάθειες για δέσμευση 
της Ρωσίας, ιδίως όσον αφορά τη 
σταθεροποίηση του Αφγανιστάν· ζητεί 
από την ΕΕ να εντατικοποιήσει τις 
προσπάθειες διαπραγμάτευσης με τη 
Ρωσία, κυρίως όσον αφορά τη 
σταθεροποίηση στο Αφγανιστάν· καλεί 
την ΕΕ να προωθήσει σχέσεις μεταξύ 
ΝΑΤΟ και Ρωσίας που θα είναι 
αποτελεσματικές και προς αμοιβαίο 
όφελος των δύο πλευρών·

Or. en

Τροπολογία 199
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο να εξασφαλίσει ότι η 
προσέγγιση της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, 
μεταξύ άλλων στις διαπραγματεύσεις για 
μια νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας είναι 
συνεκτική και καθοδηγείται από τη 
δέσμευση στις αξίες της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του κράτους δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς 
δικαίου· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία 
της εταιρικής σχέσης για τον 
εκσυγχρονισμό· υπογραμμίζει συγχρόνως 
την ανάγκη για μια αναζωογονημένη 
εταιρική σχέση με τη Ρωσία που θα 
βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην 
αρχή της αμοιβαιότητας στα ζητήματα της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της 
ενεργειακής ασφάλειας και του 

29. καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο να εξασφαλίσει ότι η 
προσέγγιση της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, 
μεταξύ άλλων στις διαπραγματεύσεις για 
μια νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας είναι 
συνεκτική και καθοδηγείται από τη 
δέσμευση στις αξίες της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του κράτους δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς 
δικαίου· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία 
της εταιρικής σχέσης για τον 
εκσυγχρονισμό· υπογραμμίζει συγχρόνως 
την ανάγκη για μια αναζωογονημένη 
εταιρική σχέση με τη Ρωσία που θα 
βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην 
αρχή της αμοιβαιότητας στα ζητήματα της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της 
ενεργειακής ασφάλειας και του 
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ενεργειακού εφοδιασμού, της κλιματικής 
αλλαγής, του αφοπλισμού, της πρόληψης 
συγκρούσεων και της μη διάδοσης 
πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων και όσον 
αφορά το Ιράν, το Αφγανιστάν και τη 
Μέση Ανατολή στην επιδίωξη του στόχου 
της ενίσχυσης της παγκόσμιας ασφάλειας 
και σταθερότητας· υποστηρίζει την άποψη 
ότι η συνεργασία επί αυτών των θεμάτων 
θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη 
νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας και, συνεπώς, 
προσβλέπει σε ταχεία πρόοδο στις
τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με 
μια νέα συνολική συμφωνία η οποία 
αναμένεται ότι θα αναβαθμίσει ουσιαστικά 
τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας·

ενεργειακού εφοδιασμού, της κλιματικής 
αλλαγής, του αφοπλισμού, της πρόληψης 
συγκρούσεων και της μη διάδοσης 
πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων και όσον 
αφορά το Ιράν, το Αφγανιστάν και τη 
Μέση Ανατολή στην επιδίωξη του στόχου 
της ενίσχυσης της παγκόσμιας ασφάλειας 
και σταθερότητας· υποστηρίζει την άποψη 
ότι η συνεργασία επί αυτών των θεμάτων 
θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη 
νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας και, συνεπώς, 
προσβλέπει σε ταχεία πρόοδο στις 
τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με 
μια νέα συνολική συμφωνία η οποία 
αναμένεται ότι θα αναβαθμίσει ουσιαστικά 
τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας· ζητεί ανάληψη 
δράσεων και εφαρμογή πρωτοβουλιών 
που θα εντείνουν τις επαφές μεταξύ των 
κοινωνιών των πολιτών της Ευρώπης και 
της Ρωσίας και θα ενισχύσουν τη ρωσική 
κοινωνία των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 200

Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο να εξασφαλίσει ότι η 
προσέγγιση της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, 
μεταξύ άλλων στις διαπραγματεύσεις για 
μια νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας είναι 
συνεκτική και καθοδηγείται από τη 
δέσμευση στις αξίες της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του κράτους δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς 
δικαίου· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία 
της εταιρικής σχέσης για τον 

29. καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
Εκπρόσωπο να εξασφαλίσει ότι η 
προσέγγιση της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, 
μεταξύ άλλων στις διαπραγματεύσεις για 
μια νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας είναι 
συνεκτική και καθοδηγείται από τη 
δέσμευση στις αξίες της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του κράτους δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς 
δικαίου· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία 
της εταιρικής σχέσης για τον 
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εκσυγχρονισμό· υπογραμμίζει συγχρόνως 
την ανάγκη για μια αναζωογονημένη 
εταιρική σχέση με τη Ρωσία που θα 
βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην 
αρχή της αμοιβαιότητας στα ζητήματα της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της 
ενεργειακής ασφάλειας και του 
ενεργειακού εφοδιασμού, της κλιματικής 
αλλαγής, του αφοπλισμού, της πρόληψης 
συγκρούσεων και της μη διάδοσης 
πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων και όσον 
αφορά το Ιράν, το Αφγανιστάν και τη 
Μέση Ανατολή στην επιδίωξη του στόχου 
της ενίσχυσης της παγκόσμιας ασφάλειας 
και σταθερότητας· υποστηρίζει την άποψη 
ότι η συνεργασία επί αυτών των θεμάτων 
θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη 
νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας και, συνεπώς, 
προσβλέπει σε ταχεία πρόοδο στις 
τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με 
μια νέα συνολική συμφωνία η οποία 
αναμένεται ότι θα αναβαθμίσει ουσιαστικά 
τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας·

εκσυγχρονισμό· υπογραμμίζει συγχρόνως 
την ανάγκη για μια αναζωογονημένη 
εταιρική σχέση με τη Ρωσία που θα 
βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην 
αρχή της αμοιβαιότητας στα ζητήματα της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της 
ενεργειακής ασφάλειας και του 
ενεργειακού εφοδιασμού, της κλιματικής 
αλλαγής, του αφοπλισμού, της πρόληψης 
συγκρούσεων και της μη διάδοσης 
πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων και όσον 
αφορά το Ιράν, το Αφγανιστάν και τη 
Μέση Ανατολή στην επιδίωξη του στόχου 
της ενίσχυσης της παγκόσμιας ασφάλειας 
και σταθερότητας· υποστηρίζει την άποψη
ότι η συνεργασία επί αυτών των θεμάτων 
θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη 
νέα συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας και, συνεπώς, 
προσβλέπει σε ταχεία πρόοδο στις 
τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με 
μια νέα συνολική συμφωνία η οποία 
αναμένεται ότι θα αναβαθμίσει ουσιαστικά 
τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας· ζητεί από την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη εκπρόσωπο να 
εντείνει τις προσπάθειες προκειμένου να 
επιτύχει την εκ μέρους της Ρωσίας 
εφαρμογή της Συμφωνίας των Έξι 
σημείων με τη Γεωργία, καθώς και  μια 
τελική λύση για την σύγκρουση αυτή 
σχετικά με την εδαφική  ακεραιότητα της 
Γεωργίας·

Or. en

Τροπολογία 201
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. τονίζει ότι η ενίσχυση του κράτους 
δικαίου σε όλους τους τομείς του 
πολιτικού βίου της Ρωσίας, της 
οικονομίας συμπεριλαμβανομένης, θα 
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ωφελήσει την κοινωνία στο σύνολό της, 
δεδομένου ότι η ολοένα αυξανόμενη 
αυθαιρεσία της νομοθεσίας και των 
ρυθμίσεων στον εμπορικό τομέα 
αποθαρρύνουν τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 202
Boris Zala, Libor Rouček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. τονίζει την ανάγκη να δοθεί νέα 
ώθηση στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις 
με την Τουρκία, ώστε να αποφευχθεί 
ενδεχόμενο αδιέξοδο στις σχέσεις της ΕΕ 
με την Τουρκία· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη δήλωση του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 14ης

Δεκεμβρίου που ζητεί εντατικοποιημένη 
συνεργασία για την ασφάλεια και σε 
θέματα εξωτερικής πολιτικής αμοιβαίου 
συμφέροντος· υποστηρίζει την άποψη ότι 
η ολοένα πιο δραστήρια εξωτερική 
πολιτική της Άγκυρας θέτει νέες 
προκλήσεις και ευκαιρίες για την 
ΚΕΠΠΑ· ζητεί από την 
Αντιπρόεδρο/Ύπατη εκπρόσωπο να 
δεσμεύσει την Τουρκία σε ένα 
θεσμοποιημένο διάλογο επί καίριων 
στρατηγικών θεμάτων – όπως ενεργειακή 
πολιτική, σταθερότητα στα Δυτικά 
Βαλκάνια και την περιοχή του Καυκάσου, 
πυρηνικός φάκελος του Ιράν ή 
συντελούμενη αφύπνιση της δημοκρατίας 
στη Μέση Ανατολή – εξασφαλίζοντας 
μέσω αυτού στενότερη ευθυγράμμιση των 
στόχων καθώς και νέο δυναμισμό στις 
διμερείς σχέσεις· επισημαίνει, ωστόσο, 
ότι ένας τέτοιος διάλογος δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει αλλά απλώς να 
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συμπληρώσει και να ενισχύσει την πορεία 
της Τουρκίας προς την ένταξη·

Or. en

Τροπολογία 203
Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Paweł Zalewski, 
Michael Gahler, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, 
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Paweł Robert Kowal, Andrzej 
Grzyb, Vytautas Landsbergis, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. ζητεί από την Αντιπρόεδρο/Ύπατη 
εκπρόσωπο να εντατικοποιήσει τις 
συνομιλίες με τη Ρωσία ώστε να 
εξασφαλίσει την άνευ όρων τήρηση όλων 
των διατάξεων της συμφωνίας του 2008 
μεταξύ της Ρωσίας, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Γεωργίας· είναι της 
άποψης ότι η Ρωσία θα έπρεπε, ιδιαίτερα, 
να εξασφαλίσει την πλήρη και άνευ 
περιορισμών πρόσβαση της Αποστολής 
Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην Αμπχαζία και τη Νότια Οσσετία· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να αποκτήσουν 
οι ως άνω περιοχές της Γεωργίας 
σταθερότητα·

Or. en

Τροπολογία 204
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. αναγνωρίζει την αυξανόμενη 
σημασία και ρόλο της Αρκτικής στη 
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διεθνή σκηνή και ζητεί βιώσιμη από 
κοινωνικής, περιβαλλοντικής και 
οικονομικής πλευράς πολιτική της ΕΕ για 
την Αρκτική, λαμβάνοντας υπόψη τα 
δικαιώματα των τοπικών και 
αυτοχθόνων πληθυσμών· θεωρεί το 
Συμβούλιο της Αρκτικής, την πολιτική 
για τη Βόρεια Διάσταση και το Ευρω-
Αρκτικό Συμβούλιο της Θάλασσας του 
Μπάρεντς (BEAC) ως εστίες συνεργασίας 
με την Αρκτική και υποστηρίζει τον πόθο 
της ΕΕ να καταστεί μόνιμος 
παρατηρητής στο Συμβούλιο της 
Αρκτικής· τονίζει την ανάγκη 
δημιουργίας εντός της  Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης μιας 
μονάδας για την Αρκτική·

Or. en

Τροπολογία 205
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. υπογραμμίζει τη σημασία των 
διαβουλεύσεων της ΕΕ με τη Ρωσία 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι 
οποίες αποσκοπούν να συντελέσουν στην 
προώθηση και την σταδιακή εφαρμογή 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη 
Ρωσία· ανησυχεί βαθειά για το γεγονός 
ότι οι διαβουλεύσεις αυτές δεν οδήγησαν 
σε απτά αποτελέσματα και θετικές 
αλλαγές στην κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία· 
τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αναθεωρήσει 
τη στρατηγική της και τα μέσα που 
χρησιμοποιεί για την επίτευξη αλλαγής 
στην κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη χώρα· καλεί για άλλη 
μια φορά τις ρωσικές αρχές να 
συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις 
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διαπραγματεύσεις και να λάβουν τα 
δέοντα μέτρα για τη βελτίωση της 
κατάστασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου 
στη χώρα καθώς και να εκπληρώσουν τις 
διεθνείς υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 206
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29β. καλεί την Επιτροπή και την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) να συνεχίσουν να 
υποστηρίζουν τη συνθήκη για τον 
ευρωπαϊκό χάρτη ενέργειας, ο οποίος 
υπεγράφη από τη Ρωσική Ομοσπονδία το 
1997 και εξακολουθεί να είναι επίκαιρος 
στο πλαίσιο των σημερινών σχέσεων ΕΕ-
Ρωσίας καθώς μπορεί, συγκεκριμένα, να 
εξασφαλίσει και να διευκολύνει σταθερές 
ροές διεθνών επενδύσεων μεταξύ ΕΕ και 
Ρωσίας·

Or. en

Τροπολογία 207
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. υποστηρίζει την επανέναρξη των 
άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ 
του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής 

30. υποστηρίζει την επανέναρξη των 
άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ 
του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής 
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(ΠΑ) και τονίζει την ανάγκη διεξαγωγής 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός 
ορισμένου χρονοδιαγράμματος και σε 
κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης· 
υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος 
χορηγός βοήθειας προς την ΠΑ και 
βασικός εμπορικός εταίρος του Ισραήλ·

(ΠΑ) και τονίζει την ανάγκη διεξαγωγής 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός 
ορισμένου χρονοδιαγράμματος και σε 
κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης· 
υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος 
χορηγός βοήθειας προς την ΠΑ και 
βασικός εμπορικός εταίρος του Ισραήλ·
τονίζει την ανάγκη της λύσης των δύο 
κρατών και αναγνωρίζει το δικαίωμα και 
των δύο να ζουν ο ένας δίπλα στον άλλο 
με ασφάλεια, ευημερία και ειρήνη· ως 
προς το ανωτέρω εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τα Συμπεράσματα 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης της 13ης Δεκεμβρίου 2010 
σχετικά με την Ειρηνευτική Διαδικασία 
στη Μέση Ανατολή και την 
εκπεφρασμένη βούληση της ΕΕ να 
βοηθήσει τα δύο μέρη στην επίτευξη του 
στόχου αυτού·

Or. en

Τροπολογία 208

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. υποστηρίζει την επανέναρξη των 
άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ 
του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής 
(ΠΑ) και τονίζει την ανάγκη διεξαγωγής 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός 
ορισμένου χρονοδιαγράμματος και σε 
κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης· 
υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος 
χορηγός βοήθειας προς την ΠΑ και 
βασικός εμπορικός εταίρος του Ισραήλ·

30. υποστηρίζει την επανέναρξη των 
άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ 
του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής 
(ΠΑ) και τονίζει την ανάγκη διεξαγωγής 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός 
ορισμένου χρονοδιαγράμματος και σε 
κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης· 
υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος 
χορηγός βοήθειας προς την ΠΑ και 
βασικός εμπορικός εταίρος του Ισραήλ·
εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση 
της ισραηλινής κυβέρνησης να μην 
παρατείνει το μορατόριουμ σχετικά με το 
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πάγωμα του εποικισμού στη Δυτική Όχθη 
και τονίζει ότι τούτο επηρεάζει σοβαρά 
τη συνέχιση της ειρηνευτικής
διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 209
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. υποστηρίζει την επανέναρξη των 
άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ 
του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής 
(ΠΑ) και τονίζει την ανάγκη διεξαγωγής 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός 
ορισμένου χρονοδιαγράμματος και σε 
κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης· 
υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος 
χορηγός βοήθειας προς την ΠΑ και 
βασικός εμπορικός εταίρος του Ισραήλ·

30. υποστηρίζει την επανέναρξη των 
άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ 
του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής 
(ΠΑ) και τονίζει την ανάγκη διεξαγωγής 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός 
ορισμένου χρονοδιαγράμματος και σε 
κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, και ότι 
τέτοιο κλίμα μπορεί να υπάρξει μόνο 
εφόσον το Ισραήλ σταματήσει αμέσως 
τον εποικισμό· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι 
ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας προς την 
ΠΑ και βασικός εμπορικός εταίρος του 
Ισραήλ, και ότι ως εκ τούτου έχει άμεσο 
συμφέρον να πείσει τις δύο πλευρές να 
θέσουν επί τάπητος το ταχύτερο δυνατό 
τα βασικά ζητήματα προς επίλυση 
(συγκεκριμένα το θέμα των προσφύγων, 
των συνόρων και του καθεστώτος της 
Ιερουσαλήμ) και να υπάρχει ένα βιώσιμο 
καθεστώς της Ιερουσαλήμ και να 
καταλήξουν σε ένα Παλαιστινιακό κράτος 
βιώσιμο που να ζει ειρηνικά, δίπλα στο 
κράτος του Ισραήλ·

Or. en
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Τροπολογία 210
María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την ΕΕ, σύμφωνα προς τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 2009, να αναλάβει ισχυρότερο 
πολιτικό ρόλο, ανάλογο της 
χρηματοπιστωτικής της συμμετοχής στην 
περιοχή· είναι πεπεισμένο ότι υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη για μια συνολική 
αναδιαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ προς 
τη Μέση Ανατολή για την άσκηση 
αποφασιστικού και συνεπούς πολιτικού 
ρόλου, που θα συνοδεύεται από 
αποτελεσματικά διπλωματικά εργαλεία, 
υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας σε 
αυτήν τη γειτονική περιοχή που έχει 
ζωτικό στρατηγικό ενδιαφέρον για την ΕΕ·
καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο 
να εξετάσει το ενδεχόμενο παρουσίασης 
μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για 
την περιοχή, που θα περιγράφει τα 
συμφέροντα της ΕΕ, τους στόχους της και 
τα μέσα που μπορεί να αξιοποιήσει·

31. καλεί την ΕΕ, σύμφωνα προς τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 2009, να αναλάβει ισχυρότερο 
πολιτικό ρόλο, ανάλογο της 
χρηματοπιστωτικής της συμμετοχής στην 
περιοχή· είναι πεπεισμένο ότι υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη για μια συνολική 
αναδιαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ προς 
τη Μέση Ανατολή για την άσκηση 
αποφασιστικού και συνεπούς πολιτικού 
ρόλου, που θα συνοδεύεται από 
αποτελεσματικά διπλωματικά εργαλεία, 
υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας σε 
αυτήν τη γειτονική περιοχή που έχει 
ζωτικό στρατηγικό ενδιαφέρον για την ΕΕ·
καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο 
να παρουσιάσει μια νέα ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την περιοχή, που θα 
περιγράφει τα συμφέροντα της ΕΕ, τους 
στόχους της και τα μέσα που μπορεί να 
αξιοποιήσει·

Or. es

Τροπολογία 211
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. καλεί την ΕΕ, σύμφωνα προς τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 2009, να αναλάβει ισχυρότερο 
πολιτικό ρόλο, ανάλογο της 
χρηματοπιστωτικής της συμμετοχής στην 
περιοχή· είναι πεπεισμένο ότι υπάρχει 

31. καλεί την ΕΕ, σύμφωνα προς τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 2009, να αναλάβει ισχυρότερο 
πολιτικό ρόλο, ανάλογο της 
χρηματοπιστωτικής της συμμετοχής στην 
περιοχή· είναι πεπεισμένο ότι υπάρχει 
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επείγουσα ανάγκη για μια συνολική 
αναδιαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ προς 
τη Μέση Ανατολή για την άσκηση 
αποφασιστικού και συνεπούς πολιτικού 
ρόλου, που θα συνοδεύεται από 
αποτελεσματικά διπλωματικά εργαλεία, 
υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας σε 
αυτήν τη γειτονική περιοχή που έχει 
ζωτικό στρατηγικό ενδιαφέρον για την ΕΕ· 
καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο 
να εξετάσει το ενδεχόμενο παρουσίασης 
μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
περιοχή, που θα περιγράφει τα συμφέροντα 
της ΕΕ, τους στόχους της και τα μέσα που 
μπορεί να αξιοποιήσει·

επείγουσα ανάγκη για μια συνολική 
αναδιαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ προς 
τη Μέση Ανατολή για την άσκηση 
αποφασιστικού και συνεπούς πολιτικού 
ρόλου, που θα συνοδεύεται από 
αποτελεσματικά διπλωματικά εργαλεία, 
υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας σε
αυτήν τη γειτονική περιοχή που έχει 
ζωτικό στρατηγικό ενδιαφέρον για την ΕΕ· 
καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο 
να εξετάσει το ενδεχόμενο παρουσίασης 
μιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
περιοχή, που θα περιγράφει τα συμφέροντα 
της ΕΕ, τους στόχους της και τα μέσα που 
μπορεί να αξιοποιήσει, προάγοντας τη 
δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην 
περιοχή και διοχετεύοντας πόρους κατά 
προτεραιότητα για την ενίσχυση της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 212
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. εξακολουθεί, παρά τη δημιουργία της 
ΕγΜ, να προβληματίζεται σχετικά με την 
απουσία, στη μεσογειακή πολιτική της ΕΕ, 
ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού 
οράματος για την ανάπτυξη και τη 
σταθεροποίηση της περιοχής, η οποία 
αντιμετωπίζει μια κλιμάκωση της 
πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής 
κρίσης· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 
αναχθεί η διαδικασία της 
ευρωμεσογειακής ολοκλήρωσης σε 
πολιτική προτεραιότητα της ΕΕ·

32. εξακολουθεί να προβληματίζεται 
σχετικά με την απουσία, στη μεσογειακή 
πολιτική της ΕΕ, ενός μακροπρόθεσμου 
στρατηγικού οράματος για την ανάπτυξη 
και τη σταθεροποίηση της περιοχής, η 
οποία αντιμετωπίζει μια κλιμάκωση της 
πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής 
κρίσης· αμφιβάλλει ως προς τη λογική, 
τους στόχους και τις μεθόδους εργασίας 
της Ένωσης για την Ευρωμεσογειακή 
ολοκλήρωση·

Or. en
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Τροπολογία 213

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. εξακολουθεί, παρά τη δημιουργία της 
ΕγΜ, να προβληματίζεται σχετικά με την 
απουσία, στη μεσογειακή πολιτική της ΕΕ, 
ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού 
οράματος για την ανάπτυξη και τη 
σταθεροποίηση της περιοχής, η οποία 
αντιμετωπίζει μια κλιμάκωση της 
πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής 
κρίσης· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 
αναχθεί η διαδικασία της ευρωμεσογειακής 
ολοκλήρωσης σε πολιτική προτεραιότητα 
της ΕΕ·

32. επισημαίνει ότι τα γεγονότα που 
ξεκίνησαν από την Τυνησία και την 
Αίγυπτο και συγκλονίζουν τη νότια ακτή 
της Μεσογείου και  τον αραβικό κόσμο 
γενικότερα καταδεικνύουν χωρίς 
αμφιβολία τον πόθο των λαών αυτών για 
αλλαγή και μεταρρυθμίσεις· λυπάται που 
η ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση 
εστιάζει κυρίως στις οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις και δεν κατόρθωσε να 
επιφέρει τις απαραίτητες πολιτικές και 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις· τονίζει ότι η 
Ένωση για τη Μεσόγειο, που υποτίθεται 
ότι θα ενίσχυε την πολιτική της ΕΕ στην 
περιοχή, αποδείχτηκε ανίκανη να 
ανταποκριθεί στην αυξανόμενη  
δυσπιστία και στις βασικές ανάγκες των 
ενδιαφερόμενων λαών· θεωρεί υψίστης 
σημασίας και επείγον να αναθεωρηθεί και 
να επανεξεταστεί εκ βάθρων η 
στρατηγική της ΕΕ έναντι της Μεσογείου 
και ζητεί σχετικά από το Συμβούλιο και 
την Επιτροπή να αναθεωρήσουν την ΕΠΓ 
ως προς τους προς Νότο γείτονές μας, 
παρέχοντας τα μέσα για μια γνήσια 
μετάβαση προς τη δημοκρατία η οποία 
θα λαμβάνει υπόψη τη συμμετοχή των 
γυναικών σε όλα τα επίπεδα, όπως 
ζήτησαν οι αρμόδιοι φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών, και θα θέσει τις 
βάσεις για  βαθιές πολιτικές και θεσμικές 
μεταρρυθμίσεις· 

Or. en
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Τροπολογία 214
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. εξακολουθεί, παρά τη δημιουργία της 
ΕγΜ, να προβληματίζεται σχετικά με την 
απουσία, στη μεσογειακή πολιτική της ΕΕ, 
ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού 
οράματος για την ανάπτυξη και τη 
σταθεροποίηση της περιοχής, η οποία 
αντιμετωπίζει μια κλιμάκωση της 
πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής 
κρίσης· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 
αναχθεί η διαδικασία της ευρωμεσογειακής 
ολοκλήρωσης σε πολιτική προτεραιότητα 
της ΕΕ·

32. εξακολουθεί, παρά τη δημιουργία της 
ΕγΜ, να προβληματίζεται σχετικά με την 
απουσία, στη μεσογειακή πολιτική της ΕΕ, 
ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού 
οράματος για την πρόοδο και τον 
εκσυγχρονισμό της περιοχής, η οποία 
αντιμετωπίζει μια κλιμάκωση της 
πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής 
κρίσης· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 
αναχθεί η διαδικασία της ευρωμεσογειακής 
ολοκλήρωσης σε πολιτική προτεραιότητα 
της ΕΕ· και η Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας να προσαρμοσθεί στις 
διαδικασίες εκδημοκρατισμού που 
εξελίσσονται σε ορισμένες από τις χώρες 
αυτές·

Or. es

Τροπολογία 215
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. εξακολουθεί, παρά τη δημιουργία της 
ΕγΜ, να προβληματίζεται σχετικά με την 
απουσία, στη μεσογειακή πολιτική της ΕΕ, 
ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού 
οράματος για την ανάπτυξη και τη 
σταθεροποίηση της περιοχής, η οποία 
αντιμετωπίζει μια κλιμάκωση της 
πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής 
κρίσης· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 
αναχθεί η διαδικασία της ευρωμεσογειακής 
ολοκλήρωσης σε πολιτική προτεραιότητα 

32. εξακολουθεί να προβληματίζεται 
σχετικά με την απουσία, στη μεσογειακή 
πολιτική της ΕΕ, ενός μακροπρόθεσμου 
στρατηγικού οράματος για την ανάπτυξη 
και τη σταθεροποίηση της περιοχής, η 
οποία αντιμετωπίζει μια κλιμάκωση της 
πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής 
κρίσης·  λυπάται που η Ευρωμεσογειακή 
ολοκλήρωση δεν έχει ρόλο στα γεγονότα 
και τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 
αναχθεί η διαδικασία της ευρωμεσογειακής 
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της ΕΕ· ολοκλήρωσης σε πολιτική προτεραιότητα 
της ΕΕ, ώστε να υποστηριχτεί ο 
εκδημοκρατισμός και να αναβαθμιστεί ο 
σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε όλες τις χώρες της Μεσογείου·

Or. en

Τροπολογία 216
Hannes Swoboda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. εκφράζει την αλληλεγγύη του προς 
τους πολίτες των νότιων γειτονικών 
χωρών που αγωνίζονται για δημοκρατία, 
ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη· 
ζητεί ελεύθερες και δίκαιες εκλογές για τη 
σταθεροποίηση της ανάπτυξης της 
δημοκρατίας, για να αποκτήσουν οι 
πολίτες το δικαίωμα να επιλέγουν τους 
αντιπροσώπους τους· επαναλαμβάνει την 
αμέριστη υποστήριξή του προς τους 
σκοπούς αυτούς και την επίτευξή τους· 
ζητεί τον διορισμό ενός υψηλού ειδικού 
εκπροσώπου  για την περιοχή αυτή, ο 
οποίος θα μπορεί να συντονίζει τη 
στήριξή μας και τη βοήθειά μας προς τις 
χώρες αυτές και τους πολίτες τους σε 
αυτή την κρίσιμη μεταβατική περίοδο· 
ζητεί επί πλέον επανασχεδιασμό της 
Ένωσης για τη Μεσόγειο, ώστε να 
συμβάλει ενεργά και αποτελεσματικά 
στην ανάπτυξη δημοκρατικών, βιώσιμων 
και δίκαιων κοινωνιών σε ολόκληρη την 
περιοχή και στην προαγωγή της 
οικονομικής ανάπτυξης μέσω 
συντονισμένου προγράμματος  βοήθειας·

Or. en
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Τροπολογία 217
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας, από την καθιέρωσή της, το 
2004, ως ενιαίο πολιτικό πλαίσιο καθώς 
επίσης ως στοιχείο διαφοροποίησης 
βασιζόμενης στην αποτελεσματικότητα 
και μέσο βοήθειας προσαρμοσμένης στις 
περιστάσεις, είχε ευεργετικά 
αποτελέσματα τόσο για τους εταίρους της 
ΕΠΓ όσο και για την ΕΕ· υπογραμμίζει 
ότι η Στρατηγική Αναθεώρηση της ΕΠΓ 
πρέπει να οδηγήσει σε ενισχυμένο, συνεχή 
και ουσιαστικό πολιτικό διάλογο με τις 
χώρες εταίρους για τη στήριξη της 
ευημερίας, της σταθερότητας και της 
ασφάλειας στη Μεσόγειο·

Or. en

Τροπολογία 218
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. υπενθυμίζει τον ρόλο του στο πλαίσιο 
της διαδικασίας κατάρτισης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και επισημαίνει 
την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
δημοκρατική νομιμότητα της ΕγΜ, να 
λαμβάνονται οι αποφάσεις με διαφάνεια 
και να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση της ΕγΜ και 
τα εθνικά κοινοβούλια·

33. υπενθυμίζει τον ρόλο του στο πλαίσιο 
της διαδικασίας κατάρτισης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και επισημαίνει 
την ανάγκη να διασφαλιστεί η 
δημοκρατική νομιμότητα της ΕγΜ, να 
λαμβάνονται οι αποφάσεις με διαφάνεια 
υπό την αιγίδα, από  την ευρωπαϊκή 
πλευρά, της Αντιπροέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης 
Εκπροσώπου και να συμμετέχουν στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση της ΕγΜ και 
τα εθνικά κοινοβούλια·

Or. en

Τροπολογία 219
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. εκφράζει τη λύπη του για τη 
στασιμότητα σχεδόν της διαδικασίας 
προσχώρησης της Τουρκίας· υπενθυμίζει 
ότι η ΕΕ και η Τουρκία οφείλουν και οι 
δύο να υπερβούν τα εμπόδια στον δρόμο 
της Τουρκίας ως μέλους της ΕΕ· 
προειδοποιεί για τα σοβαρά προβλήματα 
που πρόκειται να προκύψουν 
μακροπρόθεσμα, εάν η σχέση ΕΕ-
Τουρκίας δεν σταθεροποιηθεί και η ΕΕ 
και το ΝΑΤΟ συνεχίσουν να εμποδίζονται 
να επιτύχουν τον σκοπό τους της 
στενότερης συνεργασίας· ελπίζει ότι η 
Τουρκία, εν πάση περιπτώσει, θα 
συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό της 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 220
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. Παρακολουθεί από κοντά την 
κατάσταση στη Τυνησία, και καλεί την ΕΕ 

34. εκφράζει τη χαρά του για την φυγή 
του Zine el-Abidine Ben Ali από την 
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να υποστηρίξει το λαό της Τυνησίας στην 
μετάβασή του προς τη δημοκρατία, 
παρέχοντας μεταξύ άλλων την κατάλληλη 
βοήθεια εφόσον χρειαστεί· τονίζει την 
ανάγκη να αναπροσαρμοστεί η 
χρηματοδότηση ώστε να συμβάλει στην 
άμβλυνση της κοινωνικής και οικονομικής 
κρίσης στην χώρα·

Τυνησία και για τον σχηματισμό 
μεταβατικής κυβέρνησης· αναμένει 
σύντομα την παραίτηση του Χόσνι 
Μουμπάρακ στην Αίγυπτο· προσδοκεί τη 
μετάβαση και των δύο χωρών στη 
φιλελεύθερη δημοκρατία και υποστηρίζει 
τον αραβικό λαό στον αγώνα του για 
επέκταση και εδραίωση των 
προσπαθειών του για ελευθερία και 
δικαιοσύνη στην πατρίδα του και στην 
περιοχή του· ζητεί από την ΕΕ να 
παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί 
για την ενίσχυση της πολιτικής,
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 221
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. Παρακολουθεί από κοντά την 
κατάσταση στη Τυνησία, και καλεί την ΕΕ 
να υποστηρίξει το λαό της Τυνησίας στην 
μετάβασή του προς τη δημοκρατία, 
παρέχοντας μεταξύ άλλων την κατάλληλη 
βοήθεια εφόσον χρειαστεί· τονίζει την 
ανάγκη να αναπροσαρμοστεί η 
χρηματοδότηση ώστε να συμβάλει στην 
άμβλυνση της κοινωνικής και οικονομικής 
κρίσης στην χώρα·

34. Παρακολουθεί την κατάσταση στη 
Τυνησία και την Αίγυπτο, καθώς και σε 
άλλες χώρες της περιοχής, και καλεί την 
ΕΕ να υποστηρίξει το λαό της Τυνησίας
και της Αιγύπτου στην μετάβασή του προς 
τη δημοκρατία, παρέχοντας μεταξύ άλλων 
την κατάλληλη βοήθεια προς ενίσχυση 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, συμπεριλαμβανόμενης της 
σύστασης πλουραλιστικών πολιτικών 
κομμάτων ικανών να συναγωνισθούν στο 
πλαίσιο δημοκρατικών εκλογών· τονίζει 
την ανάγκη να αναπροσαρμοστεί η 
χρηματοδότηση ώστε να συμβάλει στην 
άμβλυνση της κοινωνικής και οικονομικής 
κρίσης στις χώρες αυτές, καθώς και τη 
σημασία της βοήθειας που πρέπει να τους 
παρασχεθεί ώστε να ανακτήσουν 
περιουσιακά στοιχεία που έχουν κλαπεί 
από αυταρχικές πρώην κυβερνήτες και οι 
ελίτ, συμπεριλαμβανομένης της 
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δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων 
που κρατούνται σε ευρωπαϊκά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

Or. en

Τροπολογία 222
Willy Meyer, Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. Παρακολουθεί από κοντά την 
κατάσταση στη Τυνησία, και καλεί την ΕΕ 
να υποστηρίξει το λαό της Τυνησίας στην 
μετάβασή του προς τη δημοκρατία, 
παρέχοντας μεταξύ άλλων την κατάλληλη 
βοήθεια εφόσον χρειαστεί· τονίζει την 
ανάγκη να αναπροσαρμοστεί η 
χρηματοδότηση ώστε να συμβάλει στην 
άμβλυνση της κοινωνικής και 
οικονομικής κρίσης στην χώρα·

34. Χαιρετίζει την αποφασιστικότητα του 
λαού της Τυνησίας προκειμένου να 
ανακτήσει την ελευθερία του και να θέσει 
τέρμα στο καθεστώς που είχε 
εγκαθιδρύσει ο τέως πρόεδρος Zine El 
Abidine Ben Ali· Υπογραμμίζει το γεγονός 
ότι η σημερινή επανάσταση στην Τυνησία 
αποτελεί ελπιδοφόρο μήνυμα για όλες τις 
χώρες του Μαγκρέμπ και εκείθεν· 
Παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση 
στην Τυνησία και καλεί την ΕΕ να 
αναπτύξει μια πραγματική εταιρική 
σχέση αμοιβαίου ενδιαφέροντος για την 
ανάπτυξη σε όλες τις διαστάσεις της, για 
τις μορφές συνεργασίας υπέρ της 
απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 223
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. Παρακολουθεί από κοντά την 
κατάσταση στη Τυνησία, και καλεί την ΕΕ 

34. επισημαίνει ότι παρακολουθεί από 
κοντά την κατάσταση στη Τυνησία και την 
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να υποστηρίξει το λαό της Τυνησίας στην 
μετάβασή του προς τη δημοκρατία, 
παρέχοντας μεταξύ άλλων την κατάλληλη 
βοήθεια εφόσον χρειαστεί· τονίζει την 
ανάγκη να αναπροσαρμοστεί η 
χρηματοδότηση ώστε να συμβάλει στην 
άμβλυνση της κοινωνικής και οικονομικής 
κρίσης στην χώρα·

Αίγυπτο και καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει 
το λαό της Τυνησίας και της Αιγύπτου 
στις αντίστοιχες διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού, παρέχοντάς τους
μεταξύ άλλων την κατάλληλη βοήθεια 
εφόσον χρειαστεί· τονίζει την ανάγκη να 
αναπροσαρμοστεί η χρηματοδότηση ώστε 
να συμβάλει στην άμβλυνση της 
κοινωνικής και οικονομικής κρίσης και 
στις δύο χώρες·

Or. es

Τροπολογία 224
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. Παρακολουθεί από κοντά την 
κατάσταση στη Τυνησία, και καλεί την ΕΕ 
να υποστηρίξει το λαό της Τυνησίας στην 
μετάβασή του προς τη δημοκρατία, 
παρέχοντας μεταξύ άλλων την κατάλληλη 
βοήθεια εφόσον χρειαστεί· τονίζει την 
ανάγκη να αναπροσαρμοστεί η 
χρηματοδότηση ώστε να συμβάλει στην 
άμβλυνση της κοινωνικής και οικονομικής 
κρίσης στην χώρα·

34. Ζητεί να παρακολουθείται η 
κατάσταση στη Τυνησία και την Αίγυπτο 
και καλεί επειγόντως την ΕΕ να
υποστηρίξει την ειρηνική μετάβαση των 
χωρών αυτών προς τη δημοκρατία, 
παρέχοντας μεταξύ άλλων την κατάλληλη 
βοήθεια εφόσον χρειαστεί· τονίζει την 
ανάγκη να αναπροσαρμοστεί η 
χρηματοδότηση ώστε να συμβάλει στην 
άμβλυνση της κοινωνικής και οικονομικής 
κρίσης στην χώρα·

Or. en

Τροπολογία 225
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. Ζητεί μια ταχεία πολιτική μετάβαση 
στην Αίγυπτο με τη συμμετοχή όλων των 
δημοκρατικών πολιτικών και κοινωνικών 
δυνάμεων και της κοινωνίας των πολιτών 
με στόχο να προετοιμαστεί το έδαφος για 
την αναθεώρηση του συντάγματος και 
του εκλογικού νόμου, τη διοργάνωση 
ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, και την 
εγκαθίδρυση πραγματικής δημοκρατίας 
στη χώρα·

Or. en

Τροπολογία 226
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34β. Υποστηρίζει σθεναρά τις νόμιμες 
δημοκρατικές προσδοκίες που 
εκφράζονται από τους πολίτες σε αρκετές 
χώρες της νότιας γειτονίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την ΕΕ να 
είναι προσεκτική σε ενδεχόμενες 
περαιτέρω  λαϊκές διαδηλώσεις στις 
χώρες της Μεσογείου και να προσφέρει 
σαφή και άμεση υποστήριξη σε νέες 
δημοκρατικές αξιώσεις· υπογραμμίζει ότι 
η στρατηγική επισκόπηση της ΕΠΓ 
πρέπει να λάβει πλήρως υπόψη και να 
αντικατοπτρίσει τις νέες εξελίξεις στην 
περιοχή, αφετέρου δε να δρομολογήσει 
έναν πολιτικό διάλογο με τους νότιους 
γείτονες της ΕΕ· τονίζει ακόμη ότι η 
ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης, η 
καταπολέμηση της διαφθοράς και ο 
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών 
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αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία αυτού του 
διαλόγου·

Or. en

Τροπολογία 227
Willy Meyer, Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. Εκφράζει την αλληλεγγύη του προς 
όλους τους Αιγυπτίους που αντιτάχθηκαν 
στο καθεστώς του Μουμπάρακ, ο οποίος 
ακολουθώντας την ίδια αυταρχική 
πολιτική με τον Anwar el-Sadat, ανέλαβε 
αντιδημοκρατικά στην εξουσία για 30 
χρόνια, μεταξύ άλλων διατηρώντας την 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης τελείως 
αδικαιολόγητα, στρεφόμενος εναντίον του 
λαού και  καταδικάζοντάς τον στην 
αθλιότητα και τη θεσμοθέτηση της 
διαφθοράς και της απολυταρχίας· 
χαιρετίζει και στηρίζει τον αγώνα των 
Αιγυπτίων για θεμελιώδεις 
μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό, οικονομικό 
και κοινωνικό σύστημα της χώρας τους, 
προκειμένου να τεθεί τέρμα στο 
διεφθαρμένο καθεστώς και να επιτευχθεί 
πραγματική δημοκρατία, σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνική 
δικαιοσύνη· εκφράζει την επιθυμία του να 
δει να εγκαθίσταται στην Αίγυπτο ένα 
πραγματικό κράτος δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 228
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή
του στο Ειδικό Δικαστήριο για το Λίβανο 
(STL) ως ανεξάρτητο δικαστήριο που 
δημιουργήθηκε με την απόφαση 1757 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών (UNSCR) και ανταποκρίνεται στα 
υψηλότερα δικαστικά πρότυπα· 
επιβεβαιώνει την ένθερμη υποστήριξή του 
για την εθνική κυριαρχία, την ενότητα και 
την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και 
για την πλήρη λειτουργία όλων των 
θεσμών του· τονίζει ότι η εσωτερική 
σταθερότητα και ο σεβασμός του διεθνούς 
δικαίου δεν είναι ασυμβίβαστα μεταξύ 
τους· καλεί τις πολιτικές δυνάμεις του 
Λιβάνου να συνεχίσουν να καταβάλλουν 
προσπάθειες για ανοικτό και 
εποικοδομητικό διάλογο, προκειμένου να 
επιτευχθεί ευημερία, ευμάρεια και 
ασφάλεια για όλους τους Λιβανέζους 
πολίτες· επικροτεί τον καίριο ρόλο που 
διαδραμάτισε η Προσωρινή Δύναμη των 
Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL) 
και ζητεί να εφαρμοστούν όλες οι 
διατάξεις της απόφασης 1701 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

35. επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή 
του στο Ειδικό Δικαστήριο για το Λίβανο 
(STL) ως ανεξάρτητο δικαστήριο που 
δημιουργήθηκε με την απόφαση 1757 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών (UNSCR) και ανταποκρίνεται στα 
υψηλότερα δικαστικά πρότυπα· 
επιβεβαιώνει την ένθερμη υποστήριξή του 
για την εθνική κυριαρχία, την ενότητα και 
την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και 
για την πλήρη λειτουργία όλων των 
θεσμών του· τονίζει ότι η εσωτερική 
σταθερότητα και ο σεβασμός του διεθνούς 
δικαίου συμβιβάζονται πλήρως μεταξύ 
τους· καλεί τις πολιτικές δυνάμεις του 
Λιβάνου να συνεχίσουν να καταβάλλουν 
προσπάθειες για ανοικτό και 
εποικοδομητικό διάλογο, προκειμένου να 
επιτευχθεί ευημερία, ευμάρεια και 
ασφάλεια για όλους τους Λιβανέζους 
πολίτες· επικροτεί τον καίριο ρόλο που 
διαδραμάτισε η Προσωρινή Δύναμη των 
Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL) 
και ζητεί να εφαρμοστούν όλες οι 
διατάξεις της απόφασης 1701 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 229
Willy Meyer, Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η διαδικασία αποαποικιοποίησης της 
δυτικής Σαχάρας δεν έχει ακόμα 
ολοκληρωθεί· ζητεί από το Συμβούλιο και 
την Επιτροπή να θεωρήσουν αυτήν τη 
διαμάχη ως προτεραιότητα στο πλαίσιο 
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της ΕγΜ· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να εργασθούν σε αυτό το 
πλαίσιο για την ανακήρυξη της 
αυτοδιάθεσης της Δυτικής Σαχάρας 
σύμφωνα με τα ψηφίσματα των 
Ηνωμένων Εθνών· καταγγέλλει την 
ευθύνη του Μαρόκου σε αυτή την 
κατάσταση· καταγγέλλει τις παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτή τη 
χώρα και την καταστολή προασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
καταγγέλλει τη βίαιη διάλυση του 
Καταυλισμού Σαχαράουι από το μαροκινό 
στρατό· σε αυτό το πλαίσιο εκφράζει 
βαθειά λύπη για την παραχώρηση 
προηγμένου καθεστώτος εκ μέρους της 
ΕΕ στο Μαρόκο·

Or. en

Τροπολογία 230

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει ότι το σημείο εκκίνησης για 
κάθε είδους μακροπρόθεσμη λύση στην 
κρίση στο Αφγανιστάν θα πρέπει να είναι 
τα συμφέροντα των Αφγανών πολιτών ως 
προς την εσωτερική ασφάλεια, την 
πολιτική προστασία και την οικονομική 
και κοινωνική προστασία τους, καθώς 
και ως προς τους μηχανισμούς 
συμφιλίωσης, την παύση της παραγωγής 
οπίου, μια εύρωστη διαδικασία 
οικοδόμησης κρατικών θεσμών, την 
ένταξη του Αφγανιστάν στη διεθνή 
κοινότητα και την απαγόρευση της Αλ 
Κάιντα από τη χώρα· επαναλαμβάνει τη 
θέση του ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
και η ευρύτερη διεθνής κοινότητα θα 

36. Εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την κατάσταση στο Αφγανιστάν και 
επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της και η ευρύτερη διεθνής 
κοινότητα θα πρέπει να υποστηρίξουν τους 
Αφγανούς στο να οικοδομήσουν το κράτος 
τους, με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς 
που θα είναι σε θέση να εκπροσωπήσουν 
το λαό, θα διασφαλίζουν το κράτος 
δικαίου, την ειρήνη, την εδαφική 
ακεραιότητα, τη βιώσιμη κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη και των βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης όλων των
πολιτών του, και ειδικότερα των γυναικών 
και των παιδιών·
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πρέπει να υποστηρίξουν το Αφγανιστάν να 
οικοδομήσει το κράτος του, με ισχυρούς 
δημοκρατικούς θεσμούς που θα είναι σε 
θέση να διασφαλίζουν την εθνική 
κυριαρχία, την ενότητα του κράτους, την 
εδαφική ακεραιότητα, τη βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία 
των πολιτών του, δείχνοντας παράλληλα 
σεβασμό στις ιστορικές, θρησκευτικές, 
πνευματικές και πολιτιστικές παραδόσεις 
όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών 
κοινοτήτων της χώρας·

Or. en

Τροπολογία 231
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει ότι το σημείο εκκίνησης για 
κάθε είδους μακροπρόθεσμη λύση στην 
κρίση στο Αφγανιστάν θα πρέπει να είναι 
τα συμφέροντα των Αφγανών πολιτών ως 
προς την εσωτερική ασφάλεια, την 
πολιτική προστασία και την οικονομική 
και κοινωνική προστασία τους, καθώς και 
ως προς τους μηχανισμούς συμφιλίωσης, 
την παύση της παραγωγής οπίου, μια 
εύρωστη διαδικασία οικοδόμησης 
κρατικών θεσμών, την ένταξη του 
Αφγανιστάν στη διεθνή κοινότητα και την 
απαγόρευση της Αλ Κάιντα από τη χώρα· 
επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της και η ευρύτερη διεθνής 
κοινότητα θα πρέπει να υποστηρίξουν το 
Αφγανιστάν να οικοδομήσει το κράτος 
του, με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς 
που θα είναι σε θέση να διασφαλίζουν την 
εθνική κυριαρχία, την ενότητα του 
κράτους, την εδαφική ακεραιότητα, τη 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την 
ευημερία των πολιτών του, δείχνοντας 

36. τονίζει ότι το σημείο εκκίνησης για 
κάθε είδους μακροπρόθεσμη λύση στην 
κρίση στο Αφγανιστάν θα πρέπει να είναι 
τα συμφέροντα των Αφγανών πολιτών ως 
προς την εσωτερική ασφάλεια, την 
πολιτική προστασία και την οικονομική 
και κοινωνική τους ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων 
μέτρων για την εξάλειψη της φτώχειας, 
των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών 
και μεγαλύτερο σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 
κράτους δικαίου, καθώς και ως προς τους 
μηχανισμούς συμφιλίωσης, την παύση της 
παραγωγής οπίου, μια εύρωστη διαδικασία 
οικοδόμησης κρατικών θεσμών, την 
ένταξη του Αφγανιστάν στη διεθνή 
κοινότητα και την απαγόρευση της Αλ 
Κάιντα από τη χώρα· τονίζει ότι πρέπει να 
εξασφαλιστεί για το Αφγανιστάν 
αστυνομική δύναμη που θα είναι σε θέση 
να διασφαλίζει ελάχιστο επίπεδο 
ασφάλειας που θα επιτρέπει την 



PE452.878v01-00 168/203 AM\859936EL.doc

EL

παράλληλα σεβασμό στις ιστορικές, 
θρησκευτικές, πνευματικές και 
πολιτιστικές παραδόσεις όλων των 
εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων 
της χώρας·

επακόλουθη απόσυρση της ξένης 
στρατιωτικής παρουσίας από τη χώρα· 
επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της και η ευρύτερη διεθνής 
κοινότητα θα πρέπει να υποστηρίξουν το 
Αφγανιστάν να οικοδομήσει το κράτος 
του, με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς 
που θα είναι σε θέση να διασφαλίζουν την 
εθνική κυριαρχία, την ενότητα του 
κράτους, την εδαφική ακεραιότητα, τη 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την 
ευημερία των πολιτών του, δείχνοντας 
παράλληλα σεβασμό στις ιστορικές, 
θρησκευτικές, πνευματικές και 
πολιτιστικές παραδόσεις όλων των 
εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων 
της χώρας· πιστεύει, συνεπώς, ότι η 
στρατηγική της ΕΕ για το Αφγανιστάν θα 
πρέπει να εξετάσει την ανάγκη να 
ενθαρρυνθεί περαιτέρω μια βαθιά αλλαγή 
στη νοοτροπία της διεθνούς κοινότητας, 
η οποία έχει πολύ συχνά κατά το 
παρελθόν καταρτίσει σχέδια και 
αποφάσεις χωρίς να ενδιαφέρεται για τη 
συμμετοχή των Αφγανών· Εκφράζει την 
άποψη ότι θα πρέπει να θεσπισθεί ένα πιο 
διαφανές σύστημα ελέγχου, μια 
κεντροποιημένη τράπεζα δεδομένων για 
την ανάλυση των δαπανών και του 
αντίκτυπου όλης της βοήθειας της ΕΕ 
προς το Αφγανιστάν, δεδομένου ότι χωρίς 
συνεκτικά, επικαιροποιημένα και 
διαφανή στοιχεία για το Αφγανιστάν 
όπως είναι σήμερα, κάθε στρατηγική 
παρέμβασης είναι καταδικασμένη να 
αποτύχει·

Or. en

Τροπολογία 232
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει ότι το σημείο εκκίνησης για 
κάθε είδους μακροπρόθεσμη λύση στην 
κρίση στο Αφγανιστάν θα πρέπει να είναι 
τα συμφέροντα των Αφγανών πολιτών ως 
προς την εσωτερική ασφάλεια, την 
πολιτική προστασία και την οικονομική 
και κοινωνική προστασία τους, καθώς και 
ως προς τους μηχανισμούς συμφιλίωσης, 
την παύση της παραγωγής οπίου, μια 
εύρωστη διαδικασία οικοδόμησης 
κρατικών θεσμών, την ένταξη του 
Αφγανιστάν στη διεθνή κοινότητα και την 
απαγόρευση της Αλ Κάιντα από τη χώρα· 
επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της και η ευρύτερη διεθνής 
κοινότητα θα πρέπει να υποστηρίξουν το 
Αφγανιστάν να οικοδομήσει το κράτος 
του, με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς 
που θα είναι σε θέση να διασφαλίζουν την 
εθνική κυριαρχία, την ενότητα του 
κράτους, την εδαφική ακεραιότητα, τη 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την 
ευημερία των πολιτών του, δείχνοντας 
παράλληλα σεβασμό στις ιστορικές, 
θρησκευτικές, πνευματικές και 
πολιτιστικές παραδόσεις όλων των 
εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων 
της χώρας·

36. τονίζει ότι το σημείο εκκίνησης για 
κάθε είδους μακροπρόθεσμη λύση στην 
κρίση στο Αφγανιστάν θα πρέπει να είναι 
τα συμφέροντα των Αφγανών πολιτών ως 
προς την εσωτερική ασφάλεια, την 
πολιτική προστασία και την οικονομική 
και κοινωνική τους πρόοδο, καθώς και ως 
προς τους μηχανισμούς συμφιλίωσης, την 
παύση της παραγωγής οπίου, μια εύρωστη 
διαδικασία οικοδόμησης κρατικών 
θεσμών, την ένταξη του Αφγανιστάν στη 
διεθνή κοινότητα και την απαγόρευση της 
Αλ Κάιντα από τη χώρα· επαναλαμβάνει 
τη θέση του ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της και η ευρύτερη διεθνής κοινότητα θα 
πρέπει να υποστηρίξουν το Αφγανιστάν να 
οικοδομήσει το κράτος του, με ισχυρούς 
δημοκρατικούς θεσμούς που θα είναι σε 
θέση να διασφαλίζουν την εθνική 
κυριαρχία, την ενότητα του κράτους, την 
εδαφική ακεραιότητα, τη βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία 
των πολιτών του, περαιτέρω υπενθυμίζει 
ότι μια σημαντική δέσμευση της ΕΕ στο 
Αφγανιστάν θα πρέπει να επικεντρωθεί 
στη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, 
την οικοδόμηση δημοκρατικών θεσμών, 
όπως είναι η κατάρτιση των δυνάμεων 
ασφαλείας και του δικαστικού 
συστήματος, τη στήριξη των 
ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, των 
ΜΚΟ και του κοινοβουλευτικού ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 233

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι το 
Πακιστάν έχει καίριο ρόλο στην περιοχή 
και ότι ένα σταθερό, δημοκρατικό και 
ευημερούν Πακιστάν είναι ζωτικής 
σημασίας για τη σταθερότητα στο 
Αφγανιστάν και στην ευρύτερη περιοχή· 
τονίζει, επίσης, τον καίριο ρόλο του 
Πακιστάν στην ειρηνευτική διαδικασία 
στο Αφγανιστάν· αναγνωρίζει ότι οι 
καταστροφικές πλημμύρες του Αυγούστου 
του 2010 αναχαίτισαν την πορεία της νέας 
κυβέρνησης του Πακιστάν, η οποία είχε 
αρχίσει να σημειώνει πρόοδο ως προς την 
αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων· 
προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή, 
από κοινού με την ευρύτερη διεθνή 
κοινότητα, να ανταποκριθούν με δυναμική 
επίδειξη αλληλεγγύης και παροχή 
συγκεκριμένης βοήθειας στην επιτακτική 
ανάγκη του Πακιστάν για ανοικοδόμηση 
και αποκατάσταση μετά τις πλημμύρες και 
στις φιλοδοξίες της χώρας να 
οικοδομήσει μια ισχυρή και ευημερούσα 
κοινωνία· επικροτεί και ενθαρρύνει 
περαιτέρω τις προσπάθειες της ΕΕ να 
δώσει ώθηση στην πολιτική στήριξη για 
την επιτάχυνση της οικοδόμησης θεσμών 
και ικανοτήτων στο Πακιστάν και στην 
υποστήριξη των δημοκρατικών θεσμών 
του Πακιστάν για την καταπολέμηση του 
εξτρεμισμού·

37. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι το 
Πακιστάν έχει καίριο ρόλο στην περιοχή 
και ότι ένα σταθερό, δημοκρατικό και 
ευημερούν Πακιστάν είναι ζωτικής 
σημασίας για τη σταθερότητα στο 
Αφγανιστάν και στην ευρύτερη περιοχή· 
Εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η χώρα έχει επανέλθει σε μια 
μη στρατιωτική και δημοκρατικά 
εκλεγμένη κυβέρνηση και αναγνωρίζει ότι 
οι καταστροφικές πλημμύρες του 
Αυγούστου του 2010 αναχαίτισαν την 
πορεία της νέας κυβέρνησης του 
Πακιστάν, η οποία είχε αρχίσει να 
σημειώνει πρόοδο ως προς την 
αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων· 
εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για την 
έλλειψη του κράτους δικαίου, τη 
συστηματική παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για 
τη διαπιστωθείσα επιτάχυνση στην 
κατασκευή του πυρηνικού οπλοστασίου, 
έναν υπερμεγέθη στρατιωτικό 
προϋπολογισμό σε συνδυασμό με την 
έλλειψη κρατικών εσόδων λόγω έλλειψης 
φορολογίας, μια ανεκτέλεστη αγροτική 
μεταρρύθμιση και την παραμέληση των 
εκατομμυρίων φτωχών της χώρας·
προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή, 
από κοινού με την ευρύτερη διεθνή 
κοινότητα, να ανταποκριθούν με  
αλληλεγγύη και παροχή συγκεκριμένης 
βοήθειας στην επιτακτική ανάγκη του 
Πακιστάν για ανοικοδόμηση και 
αποκατάσταση μετά τις πλημμύρες· 
επικροτεί και ενθαρρύνει περαιτέρω τη 
στήριξη της ΕΕ  για την οικοδόμηση 
θεσμών και ικανοτήτων στο Πακιστάν και 
στην υποστήριξη των δημοκρατικών 
θεσμών του Πακιστάν για την 
καταπολέμηση του εξτρεμισμού·

Or. en
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Τροπολογία 234
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι το 
Πακιστάν έχει καίριο ρόλο στην περιοχή 
και ότι ένα σταθερό, δημοκρατικό και 
ευημερούν Πακιστάν είναι ζωτικής 
σημασίας για τη σταθερότητα στο 
Αφγανιστάν και στην ευρύτερη περιοχή· 
τονίζει, επίσης, τον καίριο ρόλο του 
Πακιστάν στην ειρηνευτική διαδικασία στο 
Αφγανιστάν· αναγνωρίζει ότι οι 
καταστροφικές πλημμύρες του Αυγούστου 
του 2010 αναχαίτισαν την πορεία της νέας 
κυβέρνησης του Πακιστάν, η οποία είχε 
αρχίσει να σημειώνει πρόοδο ως προς την 
αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων·
προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή, 
από κοινού με την ευρύτερη διεθνή 
κοινότητα, να ανταποκριθούν με δυναμική 
επίδειξη αλληλεγγύης και παροχή 
συγκεκριμένης βοήθειας στην επιτακτική 
ανάγκη του Πακιστάν για ανοικοδόμηση 
και αποκατάσταση μετά τις πλημμύρες και 
στις φιλοδοξίες της χώρας να οικοδομήσει 
μια ισχυρή και ευημερούσα κοινωνία· 
επικροτεί και ενθαρρύνει περαιτέρω τις 
προσπάθειες της ΕΕ να δώσει ώθηση στην 
πολιτική στήριξη για την επιτάχυνση της 
οικοδόμησης θεσμών και ικανοτήτων στο 
Πακιστάν και στην υποστήριξη των 
δημοκρατικών θεσμών του Πακιστάν για 
την καταπολέμηση του εξτρεμισμού·

37. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι το 
Πακιστάν έχει καίριο ρόλο στην περιοχή 
και ότι ένα σταθερό, δημοκρατικό και 
ευημερούν Πακιστάν είναι ζωτικής 
σημασίας για τη σταθερότητα στο 
Αφγανιστάν και στην ευρύτερη περιοχή· 
τονίζει, επίσης, τον καίριο ρόλο του 
Πακιστάν στην ειρηνευτική διαδικασία στο 
Αφγανιστάν· αναγνωρίζει ότι οι 
καταστροφικές πλημμύρες του Αυγούστου 
του 2010 αναχαίτισαν την πορεία της νέας 
κυβέρνησης του Πακιστάν, η οποία είχε 
αρχίσει να σημειώνει πρόοδο ως προς την 
αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων·
προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή, 
από κοινού με την ευρύτερη διεθνή 
κοινότητα, να ανταποκριθούν με δυναμική 
επίδειξη αλληλεγγύης και παροχή 
συγκεκριμένης βοήθειας στην επιτακτική 
ανάγκη του Πακιστάν για ανοικοδόμηση 
και αποκατάσταση μετά τις πλημμύρες και 
στις φιλοδοξίες της χώρας να οικοδομήσει 
μια ισχυρή και ευημερούσα κοινωνία· 
επικροτεί και ενθαρρύνει περαιτέρω τις 
προσπάθειες της ΕΕ να δώσει ώθηση στην 
πολιτική στήριξη για την επιτάχυνση της 
οικοδόμησης θεσμών και ικανοτήτων στο 
Πακιστάν και στην υποστήριξη των 
δημοκρατικών θεσμών του Πακιστάν για 
την καταπολέμηση του εξτρεμισμού, 
ειδικότερα με σκοπό την κατάργηση των 
νόμων περί βλασφημίας και 
υποστηρίζοντας την κοινωνία των 
πολιτών του Πακιστάν· καλεί το 
Πακιστάν να προσχωρήσει αμέσως στη 
Συνθήκη για τη μη διάδοση των 
πυρηνικών όπλων και να συνεργαστεί 
πλήρως με το Διεθνή Οργανισμό 
Ατομικής Ενέργειας για τη γνωστοποίηση 
του πυρηνικού οπλοστασίου και των 
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πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας·

Or. en

Τροπολογία 235
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι το 
Πακιστάν έχει καίριο ρόλο στην περιοχή 
και ότι ένα σταθερό, δημοκρατικό και 
ευημερούν Πακιστάν είναι ζωτικής 
σημασίας για τη σταθερότητα στο 
Αφγανιστάν και στην ευρύτερη περιοχή·
τονίζει, επίσης, τον καίριο ρόλο του 
Πακιστάν στην ειρηνευτική διαδικασία στο 
Αφγανιστάν· αναγνωρίζει ότι οι 
καταστροφικές πλημμύρες του Αυγούστου 
του 2010 αναχαίτισαν την πορεία της νέας 
κυβέρνησης του Πακιστάν, η οποία είχε 
αρχίσει να σημειώνει πρόοδο ως προς την 
αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων· 
προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή, 
από κοινού με την ευρύτερη διεθνή 
κοινότητα, να ανταποκριθούν με δυναμική 
επίδειξη αλληλεγγύης και παροχή 
συγκεκριμένης βοήθειας στην επιτακτική 
ανάγκη του Πακιστάν για ανοικοδόμηση 
και αποκατάσταση μετά τις πλημμύρες και 
στις φιλοδοξίες της χώρας να οικοδομήσει 
μια ισχυρή και ευημερούσα κοινωνία·
επικροτεί και ενθαρρύνει περαιτέρω τις 
προσπάθειες της ΕΕ να δώσει ώθηση στην 
πολιτική στήριξη για την επιτάχυνση της 
οικοδόμησης θεσμών και ικανοτήτων στο 
Πακιστάν και στην υποστήριξη των 
δημοκρατικών θεσμών του Πακιστάν για 
την καταπολέμηση του εξτρεμισμού·

37. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι το 
Πακιστάν έχει καίριο ρόλο στην περιοχή 
και ότι ένα σταθερό, δημοκρατικό και 
ευημερούν Πακιστάν είναι ζωτικής 
σημασίας για τη σταθερότητα στο 
Αφγανιστάν και στην ευρύτερη περιοχή·
τονίζει, επίσης, τον καίριο ρόλο του 
Πακιστάν στην ειρηνευτική διαδικασία στο 
Αφγανιστάν· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
ανήκουν στο παρελθόν οι ενισχύσεις των 
πακιστανικών μυστικών υπηρεσιών προς 
τους αφγανούς ταλιμπάν· αναγνωρίζει ότι 
οι καταστροφικές πλημμύρες του 
Αυγούστου του 2010 αναχαίτισαν την 
πορεία της νέας κυβέρνησης του 
Πακιστάν, η οποία είχε αρχίσει να 
σημειώνει πρόοδο ως προς την 
αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων·
προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή, 
από κοινού με την ευρύτερη διεθνή 
κοινότητα, να ανταποκριθούν με δυναμική 
επίδειξη αλληλεγγύης και παροχή 
συγκεκριμένης βοήθειας στην επιτακτική 
ανάγκη του Πακιστάν για ανοικοδόμηση 
και αποκατάσταση μετά τις πλημμύρες και 
στις φιλοδοξίες της χώρας να οικοδομήσει 
μια ισχυρή και ευημερούσα κοινωνία·
επικροτεί και ενθαρρύνει περαιτέρω τις 
προσπάθειες της ΕΕ να δώσει ώθηση στην 
πολιτική στήριξη για την επιτάχυνση της 
οικοδόμησης θεσμών και ικανοτήτων στο 
Πακιστάν και στην υποστήριξη των 
δημοκρατικών θεσμών του Πακιστάν για 
την καταπολέμηση του εξτρεμισμού·
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Τροπολογία 236
María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι το 
Πακιστάν έχει καίριο ρόλο στην περιοχή 
και ότι ένα σταθερό, δημοκρατικό και 
ευημερούν Πακιστάν είναι ζωτικής 
σημασίας για τη σταθερότητα στο 
Αφγανιστάν και στην ευρύτερη περιοχή·
τονίζει, επίσης, τον καίριο ρόλο του 
Πακιστάν στην ειρηνευτική διαδικασία στο 
Αφγανιστάν· αναγνωρίζει ότι οι 
καταστροφικές πλημμύρες του Αυγούστου 
του 2010 αναχαίτισαν την πορεία της νέας 
κυβέρνησης του Πακιστάν, η οποία είχε 
αρχίσει να σημειώνει πρόοδο ως προς την 
αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων·
προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή, 
από κοινού με την ευρύτερη διεθνή 
κοινότητα, να ανταποκριθούν με δυναμική 
επίδειξη αλληλεγγύης και παροχή 
συγκεκριμένης βοήθειας στην επιτακτική 
ανάγκη του Πακιστάν για ανοικοδόμηση
και αποκατάσταση μετά τις πλημμύρες και 
στις φιλοδοξίες της χώρας να οικοδομήσει 
μια ισχυρή και ευημερούσα κοινωνία·
επικροτεί και ενθαρρύνει περαιτέρω τις 
προσπάθειες της ΕΕ να δώσει ώθηση στην 
πολιτική στήριξη για την επιτάχυνση της 
οικοδόμησης θεσμών και ικανοτήτων στο 
Πακιστάν και στην υποστήριξη των 
δημοκρατικών θεσμών του Πακιστάν για 
την καταπολέμηση του εξτρεμισμού·

37. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι το 
Πακιστάν έχει καίριο ρόλο στην περιοχή 
και ότι ένα σταθερό, δημοκρατικό και 
ευημερούν Πακιστάν είναι ζωτικής 
σημασίας για τη σταθερότητα στο 
Αφγανιστάν και στην ευρύτερη περιοχή·
τονίζει, επίσης, τον καίριο ρόλο του 
Πακιστάν στην ειρηνευτική διαδικασία στο 
Αφγανιστάν· αναγνωρίζει ότι οι 
καταστροφικές πλημμύρες του Αυγούστου 
του 2010 αναχαίτισαν την πορεία της νέας 
κυβέρνησης του Πακιστάν, η οποία είχε 
αρχίσει να σημειώνει πρόοδο ως προς την 
αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων·
προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή, 
από κοινού με την ευρύτερη διεθνή 
κοινότητα, να ανταποκριθούν με δυναμική 
επίδειξη αλληλεγγύης και παροχή 
συγκεκριμένης βοήθειας στην επιτακτική 
ανάγκη του Πακιστάν για ανοικοδόμηση 
και αποκατάσταση μετά τις πλημμύρες και 
στις φιλοδοξίες της χώρας να οικοδομήσει 
μια ισχυρή και ευημερούσα κοινωνία·
επικροτεί και ενθαρρύνει περαιτέρω τις 
προσπάθειες της ΕΕ να δώσει ώθηση στην 
πολιτική στήριξη για την επιτάχυνση της 
οικοδόμησης θεσμών και ικανοτήτων στο 
Πακιστάν και στην υποστήριξη των 
δημοκρατικών θεσμών του Πακιστάν για 
την καταπολέμηση του εξτρεμισμού·

Or. es
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Τροπολογία 237
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι το 
Πακιστάν έχει καίριο ρόλο στην περιοχή 
και ότι ένα σταθερό, δημοκρατικό και 
ευημερούν Πακιστάν είναι ζωτικής 
σημασίας για τη σταθερότητα στο 
Αφγανιστάν και στην ευρύτερη περιοχή· 
τονίζει, επίσης, τον καίριο ρόλο του 
Πακιστάν στην ειρηνευτική διαδικασία στο 
Αφγανιστάν· αναγνωρίζει ότι οι 
καταστροφικές πλημμύρες του Αυγούστου 
του 2010 αναχαίτισαν την πορεία της νέας 
κυβέρνησης του Πακιστάν, η οποία είχε 
αρχίσει να σημειώνει πρόοδο ως προς την 
αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων· 
προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή, 
από κοινού με την ευρύτερη διεθνή 
κοινότητα, να ανταποκριθούν με δυναμική 
επίδειξη αλληλεγγύης και παροχή 
συγκεκριμένης βοήθειας στην επιτακτική 
ανάγκη του Πακιστάν για ανοικοδόμηση 
και αποκατάσταση μετά τις πλημμύρες και 
στις φιλοδοξίες της χώρας να οικοδομήσει 
μια ισχυρή και ευημερούσα κοινωνία·

 επικροτεί και ενθαρρύνει 
περαιτέρω τις προσπάθειες της ΕΕ να 
δώσει ώθηση στην πολιτική στήριξη για 
την επιτάχυνση της οικοδόμησης θεσμών 
και ικανοτήτων στο Πακιστάν και στην 
υποστήριξη των δημοκρατικών θεσμών 
του Πακιστάν για την καταπολέμηση του 
εξτρεμισμού·

37. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι το 
Πακιστάν έχει καίριο ρόλο στην περιοχή 
και ότι ένα σταθερό, μη θρησκευτικό, 
δημοκρατικό και ευημερούν Πακιστάν 
είναι ζωτικής σημασίας για τη 
σταθερότητα στο Αφγανιστάν και στην 
ευρύτερη περιοχή· τονίζει, επίσης, τον 
καίριο ρόλο του Πακιστάν στην 
ειρηνευτική διαδικασία στο Αφγανιστάν· 
αναγνωρίζει ότι οι καταστροφικές 
πλημμύρες του Αυγούστου του 2010 
αναχαίτισαν την πορεία της νέας 
κυβέρνησης του Πακιστάν, η οποία είχε 
αρχίσει να σημειώνει πρόοδο ως προς την 
αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων· 
προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή, 
από κοινού με την ευρύτερη διεθνή 
κοινότητα, να ανταποκριθούν με δυναμική 
επίδειξη αλληλεγγύης και παροχή 
συγκεκριμένης βοήθειας στην επιτακτική 
ανάγκη του Πακιστάν για ανοικοδόμηση 
και αποκατάσταση μετά τις πλημμύρες και 
στις φιλοδοξίες της χώρας να οικοδομήσει 
μια ισχυρή και ευημερούσα κοινωνία· 
επικροτεί και ενθαρρύνει περαιτέρω τις 
προσπάθειες της ΕΕ να δώσει ώθηση στην 
πολιτική στήριξη για την επιτάχυνση της 
οικοδόμησης θεσμών και ικανοτήτων στο 
Πακιστάν και στην υποστήριξη των 
δημοκρατικών θεσμών του Πακιστάν για 
την καταπολέμηση του εξτρεμισμού·

Or. en
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Τροπολογία 238
Willy Meyer, Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. Καταγγέλλει ότι η πολιτική της ΕΕ 
για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, 
ακολουθεί την αμερικανική στρατηγική η 
οποία επιδιώκει κατά κύριο λόγο μια 
στρατιωτική λύση· επιμένει ότι το 
Αφγανιστάν χρειάζεται σταθερότητα,  όχι 
όμως με στρατιωτικά μέσα αλλά με 
αναπτυξιακή βοήθεια και σεβασμό για 
την εδαφική και πολιτική κυριαρχία του·

Or. en

Τροπολογία 239
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. στηρίζει πλήρως τη δέσμευση των 
E3+3 να επιδιώξουν μια έγκαιρη λύση 
μέσω διαπραγματεύσεων στο πυρηνικό 
ζήτημα του Ιράν, η οποία θα 
αποκαταστήσει τη διεθνή εμπιστοσύνη 
στον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα 
του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, 
δείχνοντας παράλληλα σεβασμό στο 
θεμιτό δικαίωμα του Ιράν να χρησιμοποιεί 
πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς· 
υποστηρίζει τη διπλή προσέγγιση του 
Συμβουλίου με στόχο την εξεύρεση μιας 
διπλωματικής λύσης· επικροτεί την 
απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών 1929(2010) η οποία 
θεσπίζει έναν τέταρτο γύρο κυρώσεων 
κατά του Ιράν λόγω του πυρηνικού του 
προγράμματος και τα πρόσθετα 

38. αποκαταστήσει τη διεθνή εμπιστοσύνη 
στον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα 
του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, 
δείχνοντας παράλληλα σεβασμό στο 
γεγονός ότι, σύμφωνα με έναν κεντρικό 
άξονα της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση 
Πυρηνικών Όπλων(NPT), το Ιράν έχει το 
δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο για 
ειρηνικούς σκοπούς και να δέχεται 
τεχνική βοήθεια για τους ίδιους σκοπούς·
υποστηρίζει τη διπλή προσέγγιση του 
Συμβουλίου με στόχο την εξεύρεση μιας 
διπλωματικής λύσης, δεδομένου ότι αυτή 
είναι η μόνη βιώσιμη επιλογή για το 
ιρανικό πυρηνικό ζήτημα· εκφράζει την 
εκτίμησή της για τις προσπάθειες της 
Τουρκίας, υποψήφιας για την ένταξη 
στην ΕΕ χώρα, με στόχο τη διευκόλυνση 
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περιοριστικά μέτρα που ανακοινώθηκαν 
από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον 
Καναδά και την Αυστραλία· και 
καταδικάζει εντόνως τη συνεχιζόμενη 
προκλητική και εμπρηστική ρητορική του 
Ιράν κατά του Ισραήλ και συγκεκριμένα 
εκφράζει τη λύπη του για τις απειλές που 
εκτόξευσε ο πρόεδρος Ahmadinejad κατά 
της ίδιας της ύπαρξης του κράτους του 
Ισραήλ· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις προσπάθειες του Ιράν να 
προωθήσει τον στόχο του να εξασφαλίσει 
πολιτική επιρροή στο Αφγανιστάν 
χειραγωγώντας μια σειρά πολιτικών, 
οικονομικών και στρατιωτικών 
εξελίξεων· τονίζει ότι οι επίσημες 
αμοιβαίες επαφές μεταξύ των 
αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του ιρανικού 
κοινοβουλίου Majlis θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν για την εξέταση ζητημάτων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν 
και των Ε3+3, καθώς και με το Ιράν και 
την Ομάδα της Βιέννης· Εκφράζει την 
έντονη ανησυχία του για τη δημιουργία 
ενός αστερισμού πολιτικών, οικονομικών 
και στρατιωτικών συμφερόντων που 
υποδαυλίζουν προετοιμασίες για 
στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν, 
τονίζοντας ότι κανένα κράτος δεν θα 
πρέπει να αναλάβει δράση που θα 
κινδύνευε να οδηγήσει σε οιαδήποτε 
μορφή χρήσης βίας εναντίον του Ιράν· 
Καταδικάζει την αντι-σημιτική ρητορική 
του Ιρανού Προέδρου· χαιρετίζει τον 
εποικοδομητικό ρόλο του Ιράν για την 
αποκατάσταση των υποδομών και την 
ανάκαμψη της οικονομίας, καθώς και για 
την πρόληψη της παράνομης διακίνησης 
ναρκωτικών από το Αφγανιστάν· τονίζει 
όμως ότι η βιώσιμη ειρήνη και 
σταθερότητα στο Αφγανιστάν απαιτεί την 
αποχή όλων των γειτόνων από πολιτικές 
επεμβάσεις στη χώρα· τονίζει ότι οι 
επίσημες αμοιβαίες επαφές μεταξύ των 
αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του ιρανικού 
κοινοβουλίου Majlis θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν για την εξέταση ζητημάτων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 240
Willy Meyer, Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. στηρίζει πλήρως τη δέσμευση των 
E3+3 να επιδιώξουν μια έγκαιρη λύση 
μέσω διαπραγματεύσεων στο πυρηνικό 
ζήτημα του Ιράν, η οποία θα 
αποκαταστήσει τη διεθνή εμπιστοσύνη 
στον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα 

38. στηρίζει πλήρως τη δέσμευση των 
E3+3 να επιδιώξουν μια έγκαιρη λύση 
μέσω διαπραγματεύσεων στο πυρηνικό 
ζήτημα του Ιράν, η οποία θα 
αποκαταστήσει τη διεθνή εμπιστοσύνη 
στον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα 
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του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, 
δείχνοντας παράλληλα σεβασμό στο 
θεμιτό δικαίωμα του Ιράν να χρησιμοποιεί 
πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς· 
υποστηρίζει τη διπλή προσέγγιση του 
Συμβουλίου με στόχο την εξεύρεση μιας 
διπλωματικής λύσης· επικροτεί την 
απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών 1929(2010) η οποία 
θεσπίζει έναν τέταρτο γύρο κυρώσεων 
κατά του Ιράν λόγω του πυρηνικού του 
προγράμματος και τα πρόσθετα 
περιοριστικά μέτρα που ανακοινώθηκαν 
από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον 
Καναδά και την Αυστραλία· και 
καταδικάζει εντόνως τη συνεχιζόμενη 
προκλητική και εμπρηστική ρητορική του 
Ιράν κατά του Ισραήλ και συγκεκριμένα 
εκφράζει τη λύπη του για τις απειλές που 
εκτόξευσε ο πρόεδρος Ahmadinejad κατά 
της ίδιας της ύπαρξης του κράτους του 
Ισραήλ· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις προσπάθειες του Ιράν να
προωθήσει τον στόχο του να εξασφαλίσει 
πολιτική επιρροή στο Αφγανιστάν 
χειραγωγώντας μια σειρά πολιτικών, 
οικονομικών και στρατιωτικών 
εξελίξεων· τονίζει ότι οι επίσημες 
αμοιβαίες επαφές μεταξύ των 
αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του ιρανικού 
κοινοβουλίου Majlis θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν για την εξέταση ζητημάτων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, 
δείχνοντας παράλληλα σεβασμό στο 
θεμιτό δικαίωμα του Ιράν να χρησιμοποιεί 
πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς· 
υποστηρίζει την προσέγγιση του 
Συμβουλίου με στόχο την εξεύρεση μιας 
διπλωματικής λύσης·

Or. en

Τροπολογία 241
María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. στηρίζει πλήρως τη δέσμευση των 38. στηρίζει πλήρως τη δέσμευση των 
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E3+3 να επιδιώξουν μια έγκαιρη λύση 
μέσω διαπραγματεύσεων στο πυρηνικό 
ζήτημα του Ιράν, η οποία θα 
αποκαταστήσει τη διεθνή εμπιστοσύνη 
στον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα 
του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, 
δείχνοντας παράλληλα σεβασμό στο 
θεμιτό δικαίωμα του Ιράν να χρησιμοποιεί 
πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς· 
υποστηρίζει τη διπλή προσέγγιση του 
Συμβουλίου με στόχο την εξεύρεση μιας 
διπλωματικής λύσης· επικροτεί την 
απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών 1929(2010) η οποία 
θεσπίζει έναν τέταρτο γύρο κυρώσεων 
κατά του Ιράν λόγω του πυρηνικού του 
προγράμματος και τα πρόσθετα 
περιοριστικά μέτρα που ανακοινώθηκαν 
από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον 
Καναδά και την Αυστραλία· και 
καταδικάζει εντόνως τη συνεχιζόμενη 
προκλητική και εμπρηστική ρητορική του 
Ιράν κατά του Ισραήλ και συγκεκριμένα 
εκφράζει τη λύπη του για τις απειλές που 
εκτόξευσε ο πρόεδρος Ahmadinejad κατά 
της ίδιας της ύπαρξης του κράτους του 
Ισραήλ· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις προσπάθειες του Ιράν να 
προωθήσει τον στόχο του να εξασφαλίσει 
πολιτική επιρροή στο Αφγανιστάν 
χειραγωγώντας μια σειρά πολιτικών, 
οικονομικών και στρατιωτικών 
εξελίξεων· τονίζει ότι οι επίσημες 
αμοιβαίες επαφές μεταξύ των 
αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του ιρανικού 
κοινοβουλίου Majlis θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν για την εξέταση ζητημάτων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

E3+3 να επιδιώξουν μια έγκαιρη λύση 
μέσω διαπραγματεύσεων στο πυρηνικό 
ζήτημα του Ιράν, η οποία θα 
αποκαταστήσει τη διεθνή εμπιστοσύνη 
στον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα 
του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, 
δείχνοντας παράλληλα σεβασμό στο 
θεμιτό δικαίωμα του Ιράν να χρησιμοποιεί 
πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς· 
υποστηρίζει τη διπλή προσέγγιση του 
Συμβουλίου με στόχο την εξεύρεση μιας 
διπλωματικής λύσης· επικροτεί την 
απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών 1929(2010) η οποία 
θεσπίζει έναν τέταρτο γύρο κυρώσεων 
κατά του Ιράν λόγω του πυρηνικού του 
προγράμματος και τα πρόσθετα 
περιοριστικά μέτρα που ανακοινώθηκαν 
από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον 
Καναδά και την Αυστραλία· καταδικάζει 
με σθένος την επιθυμία που εξέφρασε ο 
Ιρανός πρόεδρος Ahmadinejad να 
«εξαφανίσει» το κράτος του Ισραήλ και 
την αντισημιτική ρητορική του, ιδίως δε 
την εκ μέρους του άρνηση του 
Ολοκαυτώματος και την υπόρρητη 
προσπάθειά του να απονομιμοποιήσει το 
κράτος του Ισραήλ· εκφράζει εκ νέου την 
πλήρη υποστήριξή του προς την ύπαρξη 
του Ισραήλ και τη λύση των δύο κρατών 
για την Παλαιστίνη· 

Or. en
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. στηρίζει πλήρως τη δέσμευση των 
E3+3 να επιδιώξουν μια έγκαιρη λύση 
μέσω διαπραγματεύσεων στο πυρηνικό 
ζήτημα του Ιράν, η οποία θα 
αποκαταστήσει τη διεθνή εμπιστοσύνη 
στον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα 
του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, 
δείχνοντας παράλληλα σεβασμό στο 
θεμιτό δικαίωμα του Ιράν να χρησιμοποιεί 
πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς· 
υποστηρίζει τη διπλή προσέγγιση του 
Συμβουλίου με στόχο την εξεύρεση μιας 
διπλωματικής λύσης· επικροτεί την 
απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών 1929(2010) η οποία 
θεσπίζει έναν τέταρτο γύρο κυρώσεων 
κατά του Ιράν λόγω του πυρηνικού του 
προγράμματος και τα πρόσθετα 
περιοριστικά μέτρα που ανακοινώθηκαν 
από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον 
Καναδά και την Αυστραλία· και 
καταδικάζει εντόνως τη συνεχιζόμενη 
προκλητική και εμπρηστική ρητορική του 
Ιράν κατά του Ισραήλ και συγκεκριμένα 
εκφράζει τη λύπη του για τις απειλές που 
εκτόξευσε ο πρόεδρος Ahmadinejad κατά 
της ίδιας της ύπαρξης του κράτους του 
Ισραήλ· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις προσπάθειες του Ιράν να 
προωθήσει τον στόχο του να εξασφαλίσει 
πολιτική επιρροή στο Αφγανιστάν 
χειραγωγώντας μια σειρά πολιτικών, 
οικονομικών και στρατιωτικών 
εξελίξεων· τονίζει ότι οι επίσημες 
αμοιβαίες επαφές μεταξύ των 
αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του ιρανικού 
κοινοβουλίου Majlis θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν για την εξέταση ζητημάτων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

38. στηρίζει πλήρως τη δέσμευση των 
E3+3 να επιδιώξουν μια έγκαιρη λύση 
μέσω διαπραγματεύσεων στο πυρηνικό 
ζήτημα του Ιράν, η οποία θα 
αποκαταστήσει τη διεθνή εμπιστοσύνη 
στον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα 
του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, 
δείχνοντας παράλληλα σεβασμό στο 
θεμιτό δικαίωμα του Ιράν να χρησιμοποιεί 
πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς· 
υποστηρίζει τη διπλή προσέγγιση του 
Συμβουλίου με στόχο την εξεύρεση μιας 
διπλωματικής λύσης· Κρίνει λυπηρό το 
γεγονός ότι κατέστη αναπόφευκτη η 
απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών 1929(2010) η οποία 
θεσπίζει έναν τέταρτο γύρο κυρώσεων 
κατά του Ιράν λόγω του πυρηνικού του 
προγράμματος· εκφράζει την έντονη 
απογοήτευσή του για τη ραγδαία αύξηση 
του αριθμού των εκτελέσεων στο Ιράν 
που συνιστούν εξωδικαστικές κρατικές 
δολοφονίες λόγω της έλλειψης 
οιασδήποτε νόμιμης διαδικασίας, καθώς 
και για τη συνεχιζόμενη συστηματική 
καταπίεση των πολιτών που προσδοκούν 
σε περισσότερη ελευθερία και 
δημοκρατία· συγκεκριμένα εκφράζει τη 
λύπη του για τις απειλές που εκτόξευσε ο 
πρόεδρος Ahmadinejad κατά της ίδιας της 
ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ και 
τονίζει ότι οι επίσημες αμοιβαίες επαφές 
μεταξύ των αντιπροσωπειών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
ιρανικού κοινοβουλίου Majlis θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν για την εξέταση ζητημάτων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 243
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Krzysztof 
Lisek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. στηρίζει πλήρως τη δέσμευση των 
E3+3 να επιδιώξουν μια έγκαιρη λύση 
μέσω διαπραγματεύσεων στο πυρηνικό 
ζήτημα του Ιράν, η οποία θα 
αποκαταστήσει τη διεθνή εμπιστοσύνη 
στον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα 
του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, 
δείχνοντας παράλληλα σεβασμό στο 
θεμιτό δικαίωμα του Ιράν να χρησιμοποιεί 
πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς· 
υποστηρίζει τη διπλή προσέγγιση του 
Συμβουλίου με στόχο την εξεύρεση μιας 
διπλωματικής λύσης· επικροτεί την 
απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών 1929(2010) η οποία 
θεσπίζει έναν τέταρτο γύρο κυρώσεων 
κατά του Ιράν λόγω του πυρηνικού του 
προγράμματος και τα πρόσθετα 
περιοριστικά μέτρα που ανακοινώθηκαν 
από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον 
Καναδά και την Αυστραλία· και 
καταδικάζει εντόνως τη συνεχιζόμενη 
προκλητική και εμπρηστική ρητορική του 
Ιράν κατά του Ισραήλ και συγκεκριμένα 
εκφράζει τη λύπη του για τις απειλές που 
εκτόξευσε ο πρόεδρος Ahmadinejad κατά 
της ίδιας της ύπαρξης του κράτους του 
Ισραήλ· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις προσπάθειες του Ιράν να 
προωθήσει τον στόχο του να εξασφαλίσει 
πολιτική επιρροή στο Αφγανιστάν 
χειραγωγώντας μια σειρά πολιτικών, 
οικονομικών και στρατιωτικών 
εξελίξεων· τονίζει ότι οι επίσημες 
αμοιβαίες επαφές μεταξύ των 
αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του ιρανικού 

38. στηρίζει πλήρως τη δέσμευση των 
E3+3 να επιδιώξουν μια έγκαιρη λύση 
μέσω διαπραγματεύσεων στο πυρηνικό 
ζήτημα του Ιράν, η οποία θα 
αποκαταστήσει τη διεθνή εμπιστοσύνη 
στον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα 
του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, 
δείχνοντας παράλληλα σεβασμό στο 
θεμιτό δικαίωμα του Ιράν να χρησιμοποιεί 
πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς· 
υποστηρίζει τη διπλή προσέγγιση του 
Συμβουλίου με στόχο την εξεύρεση μιας 
διπλωματικής λύσης· επικροτεί την 
απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών 1929(2010) η οποία 
θεσπίζει έναν τέταρτο γύρο κυρώσεων 
κατά του Ιράν λόγω του πυρηνικού του 
προγράμματος και τα πρόσθετα 
περιοριστικά μέτρα που ανακοινώθηκαν 
από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον 
Καναδά και την Αυστραλία· και 
καταδικάζει εντόνως τη συνεχιζόμενη 
προκλητική και εμπρηστική ρητορική του 
Ιράν κατά του Ισραήλ και συγκεκριμένα 
εκφράζει τη λύπη του για τις απειλές που 
εκτόξευσε ο πρόεδρος Ahmadinejad κατά 
της ίδιας της ύπαρξης του κράτους του 
Ισραήλ· τονίζει ότι οι επίσημες αμοιβαίες 
επαφές μεταξύ των αντιπροσωπειών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
ιρανικού κοινοβουλίου Majlis θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν για την εξέταση ζητημάτων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
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κοινοβουλίου Majlis θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν για την εξέταση ζητημάτων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 244
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. στηρίζει πλήρως τη δέσμευση των 
E3+3 να επιδιώξουν μια έγκαιρη λύση 
μέσω διαπραγματεύσεων στο πυρηνικό 
ζήτημα του Ιράν, η οποία θα 
αποκαταστήσει τη διεθνή εμπιστοσύνη 
στον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα 
του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, 
δείχνοντας παράλληλα σεβασμό στο 
θεμιτό δικαίωμα του Ιράν να 
χρησιμοποιεί πυρηνική ενέργεια για 
ειρηνικούς σκοπούς· υποστηρίζει τη διπλή 
προσέγγιση του Συμβουλίου με στόχο την 
εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης· 
επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
1929(2010) η οποία θεσπίζει έναν τέταρτο 
γύρο κυρώσεων κατά του Ιράν λόγω του 
πυρηνικού του προγράμματος και τα 
πρόσθετα περιοριστικά μέτρα που 
ανακοινώθηκαν από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την 
Ιαπωνία, τον Καναδά και την Αυστραλία· 
και καταδικάζει εντόνως τη συνεχιζόμενη 
προκλητική και εμπρηστική ρητορική του 
Ιράν κατά του Ισραήλ και συγκεκριμένα 
εκφράζει τη λύπη του για τις απειλές που 
εκτόξευσε ο πρόεδρος Ahmadinejad κατά 
της ίδιας της ύπαρξης του κράτους του 
Ισραήλ· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις προσπάθειες του Ιράν να προωθήσει 
τον στόχο του να εξασφαλίσει πολιτική 
επιρροή στο Αφγανιστάν χειραγωγώντας 
μια σειρά πολιτικών, οικονομικών και 

38. στηρίζει πλήρως τη δέσμευση των 
E3+3 να επιδιώξουν μια έγκαιρη λύση 
μέσω διαπραγματεύσεων στο πυρηνικό 
ζήτημα του Ιράν, η οποία θα 
αποκαταστήσει τη διεθνή εμπιστοσύνη 
στον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα 
του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν· 
υποστηρίζει τη διπλή προσέγγιση του 
Συμβουλίου με στόχο την εξεύρεση μιας 
διπλωματικής λύσης· επικροτεί την 
απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών 1929(2010) η οποία 
θεσπίζει έναν τέταρτο γύρο κυρώσεων 
κατά του Ιράν λόγω του πυρηνικού του 
προγράμματος και τα πρόσθετα 
περιοριστικά μέτρα που ανακοινώθηκαν 
από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον 
Καναδά και την Αυστραλία· και 
καταδικάζει εντόνως τη συνεχιζόμενη 
προκλητική και εμπρηστική ρητορική του 
Ιράν κατά του Ισραήλ και συγκεκριμένα 
εκφράζει τη λύπη του για τις απειλές που 
εκτόξευσε ο πρόεδρος Ahmadinejad κατά 
της ίδιας της ύπαρξης του κράτους του 
Ισραήλ· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις προσπάθειες του Ιράν να προωθήσει 
τον στόχο του να εξασφαλίσει πολιτική 
επιρροή στο Αφγανιστάν χειραγωγώντας 
μια σειρά πολιτικών, οικονομικών και 
στρατιωτικών εξελίξεων· τονίζει ότι οι 
επίσημες αμοιβαίες επαφές μεταξύ των 
αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού 
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στρατιωτικών εξελίξεων· τονίζει ότι οι 
επίσημες αμοιβαίες επαφές μεταξύ των 
αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του ιρανικού 
κοινοβουλίου Majlis θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν για την εξέταση ζητημάτων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Κοινοβουλίου και του ιρανικού 
κοινοβουλίου Majlis θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν για την εξέταση ζητημάτων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 
εξαρτηθεί από την ελεύθερη πρόσβαση 
στις επισκέψεις  πολιτικών κρατουμένων 
και ακτιβιστών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων· παροτρύνει το ιρανικό 
καθεστώς να απέχει από παρεμβάσεις 
στις ιρακινές εσωτερικές υποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 245
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. στηρίζει πλήρως τη δέσμευση των 
E3+3 να επιδιώξουν μια έγκαιρη λύση 
μέσω διαπραγματεύσεων στο πυρηνικό 
ζήτημα του Ιράν, η οποία θα 
αποκαταστήσει τη διεθνή εμπιστοσύνη 
στον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα 
του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, 
δείχνοντας παράλληλα σεβασμό στο 
θεμιτό δικαίωμα του Ιράν να χρησιμοποιεί 
πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς· 
υποστηρίζει τη διπλή προσέγγιση του 
Συμβουλίου με στόχο την εξεύρεση μιας 
διπλωματικής λύσης· επικροτεί την 
απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών 1929(2010) η οποία 
θεσπίζει έναν τέταρτο γύρο κυρώσεων 
κατά του Ιράν λόγω του πυρηνικού του 
προγράμματος και τα πρόσθετα 
περιοριστικά μέτρα που ανακοινώθηκαν 
από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον 
Καναδά και την Αυστραλία· και 
καταδικάζει εντόνως τη συνεχιζόμενη 
προκλητική και εμπρηστική ρητορική του 
Ιράν κατά του Ισραήλ και συγκεκριμένα 
εκφράζει τη λύπη του για τις απειλές που 

38. στηρίζει πλήρως τη δέσμευση των 
E3+3 να επιδιώξουν μια έγκαιρη λύση 
μέσω διαπραγματεύσεων στο πυρηνικό 
ζήτημα του Ιράν, η οποία θα 
αποκαταστήσει τη διεθνή εμπιστοσύνη 
στον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα 
του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, 
δείχνοντας παράλληλα σεβασμό στο 
θεμιτό δικαίωμα του Ιράν να χρησιμοποιεί 
πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς· 
υποστηρίζει τη διπλή προσέγγιση του 
Συμβουλίου με στόχο την εξεύρεση μιας 
διπλωματικής λύσης· επικροτεί την 
απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών 1929(2010) η οποία 
θεσπίζει έναν τέταρτο γύρο κυρώσεων 
κατά του Ιράν λόγω του πυρηνικού του 
προγράμματος και τα πρόσθετα 
περιοριστικά μέτρα που ανακοινώθηκαν 
από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον 
Καναδά και την Αυστραλία· και 
καταδικάζει εντόνως τη συνεχιζόμενη 
προκλητική και εμπρηστική ρητορική του 
Ιράν κατά του Ισραήλ και συγκεκριμένα 
εκφράζει τη λύπη του για τις απειλές που 
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εκτόξευσε ο πρόεδρος Ahmadinejad κατά 
της ίδιας της ύπαρξης του κράτους του 
Ισραήλ· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις προσπάθειες του Ιράν να προωθήσει 
τον στόχο του να εξασφαλίσει πολιτική 
επιρροή στο Αφγανιστάν χειραγωγώντας 
μια σειρά πολιτικών, οικονομικών και 
στρατιωτικών εξελίξεων· τονίζει ότι οι 
επίσημες αμοιβαίες επαφές μεταξύ των 
αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του ιρανικού 
κοινοβουλίου Majlis θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν για την εξέταση ζητημάτων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

εκτόξευσε ο πρόεδρος Ahmadinejad κατά 
της ίδιας της ύπαρξης του κράτους του 
Ισραήλ· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις προσπάθειες του Ιράν να προωθήσει 
τον στόχο του να εξασφαλίσει πολιτική 
επιρροή στο Αφγανιστάν χειραγωγώντας 
μια σειρά πολιτικών, οικονομικών και 
στρατιωτικών εξελίξεων· τονίζει ότι όλες 
οι επίσημες αμοιβαίες επαφές μεταξύ των 
αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του ιρανικού 
κοινοβουλίου Majlis θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν για την εξέταση ζητημάτων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι θα 
έπρεπε να δοθεί στις αντιπροσωπείες η 
ευκαιρία να εκφράζονται ελεύθερα σε όλο 
φάσμα των πολιτικών απόψεων·

Or. en

Τροπολογία 246
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. στηρίζει πλήρως τη δέσμευση των 
E3+3 να επιδιώξουν μια έγκαιρη λύση 
μέσω διαπραγματεύσεων στο πυρηνικό 
ζήτημα του Ιράν, η οποία θα
αποκαταστήσει τη διεθνή εμπιστοσύνη
στον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα 
του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, 
δείχνοντας παράλληλα σεβασμό στο 
θεμιτό δικαίωμα του Ιράν να χρησιμοποιεί 
πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς· 
υποστηρίζει τη διπλή προσέγγιση του 
Συμβουλίου με στόχο την εξεύρεση μιας 
διπλωματικής λύσης· επικροτεί την 
απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών 1929(2010) η οποία 
θεσπίζει έναν τέταρτο γύρο κυρώσεων 
κατά του Ιράν λόγω του πυρηνικού του 
προγράμματος και τα πρόσθετα 

38. στηρίζει πλήρως τη δέσμευση των 
E3+3 να επιδιώξουν μια έγκαιρη λύση 
μέσω διαπραγματεύσεων στο πυρηνικό 
ζήτημα του Ιράν, με στόχο την 
αποκατάσταση της διεθνούς 
εμπιστοσύνης στον αποκλειστικά ειρηνικό 
χαρακτήρα του πυρηνικού προγράμματος 
του Ιράν, δείχνοντας παράλληλα σεβασμό 
στο θεμιτό δικαίωμα του Ιράν να 
χρησιμοποιεί πυρηνική ενέργεια για 
ειρηνικούς σκοπούς· υποστηρίζει τη διπλή 
προσέγγιση του Συμβουλίου με στόχο την 
εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης· 
επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
1929(2010) η οποία θεσπίζει έναν τέταρτο 
γύρο κυρώσεων κατά του Ιράν λόγω του 
πυρηνικού του προγράμματος και τα 
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περιοριστικά μέτρα που ανακοινώθηκαν 
από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον 
Καναδά και την Αυστραλία· και 
καταδικάζει εντόνως τη συνεχιζόμενη 
προκλητική και εμπρηστική ρητορική του 
Ιράν κατά του Ισραήλ και συγκεκριμένα 
εκφράζει τη λύπη του για τις απειλές που 
εκτόξευσε ο πρόεδρος Ahmadinejad κατά 
της ίδιας της ύπαρξης του κράτους του 
Ισραήλ· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις προσπάθειες του Ιράν να 
προωθήσει τον στόχο του να εξασφαλίσει 
πολιτική επιρροή στο Αφγανιστάν 
χειραγωγώντας μια σειρά πολιτικών, 
οικονομικών και στρατιωτικών 
εξελίξεων· τονίζει ότι οι επίσημες 
αμοιβαίες επαφές μεταξύ των 
αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του ιρανικού 
κοινοβουλίου Majlis θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν για την εξέταση ζητημάτων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

πρόσθετα περιοριστικά μέτρα που 
ανακοινώθηκαν από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την 
Ιαπωνία, τον Καναδά και την Αυστραλία· 
τονίζει ότι δεν μπορεί να βρεθεί λύση για 
το πυρηνικό ζήτημα σε βάρος της εκ 
μέρους της ΕΕ υποστήριξης προς την 
ιρανική κοινωνία των πολιτών και τις 
δίκαιες απαιτήσεις της για  οικουμενικά 
ανθρώπινα δικαιώματα και πραγματικά 
δημοκρατικές εκλογές· τονίζει ότι οι 
επίσημες αμοιβαίες επαφές μεταξύ των 
αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του ιρανικού 
κοινοβουλίου Majlis θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν για την εξέταση ζητημάτων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως μέσον 
ενίσχυσης της υποστήριξης της 
κοινωνίας των πολιτών στο Ιράν·

Or. en

Τροπολογία 247
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εντατικοποίηση των τομεακών διαλόγων 
με την Κίνα και ζητεί συντονισμένες 
κοινές εργασίες επί αμφιλεγόμενων 
θεμάτων που αναδείχθηκαν στην 
πρόσφατη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας· 
εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το 
γεγονός ότι η πρόοδος προς μια καλύτερη 
οικονομική και δικαστική διακυβέρνηση 
δεν μεταφράζεται σε προθυμία 
αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων 
σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·

39. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εντατικοποίηση των τομεακών διαλόγων 
με την Κίνα και ζητεί συντονισμένες 
κοινές εργασίες επί αμφιλεγόμενων 
θεμάτων που αναδείχθηκαν στην 
πρόσφατη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας· 
εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το 
γεγονός ότι η πρόοδος προς μια καλύτερη 
οικονομική και δικαστική διακυβέρνηση 
δεν μεταφράζεται σε προθυμία 
αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων 
σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·



AM\859936EL.doc 185/203 PE452.878v01-00

EL

επισημαίνει ότι οι σχέσεις με την 
Ιαπωνία, μια χώρα με την οποία η ΕΕ 
έχει κοινές δημοκρατικές αξίες και 
ανησυχίες για τα δικαιώματα του 
ανθρώπου, εξακολουθεί να είναι 
εξαιρετικά σημαντική τόσο από 
οικονομική άποψη όσο και στο πλαίσιο 
της συνεργασίας σε πολυεθνικά φόρουμ, 
και ότι η τρέχουσα εστίαση του 
ενδιαφέροντος στην Κίνα δεν θα πρέπει 
να επισκιάζει τις απαραίτητες 
προσπάθειες για εντατικοποίηση της 
συνεργασίας με την Ιαπωνία και την 
άρση των φραγμών που έχουν απομείνει 
στην οικονομική αλληλοδιείσδυση·

Or. en

Τροπολογία 248
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εντατικοποίηση των τομεακών διαλόγων 
με την Κίνα και ζητεί συντονισμένες 
κοινές εργασίες επί αμφιλεγόμενων 
θεμάτων που αναδείχθηκαν στην 
πρόσφατη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας· 
εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το 
γεγονός ότι η πρόοδος προς μια καλύτερη 
οικονομική και δικαστική διακυβέρνηση 
δεν μεταφράζεται σε προθυμία 
αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων 
σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·
επισημαίνει ότι οι σχέσεις με την 
Ιαπωνία, μια χώρα με την οποία η ΕΕ 
έχει κοινές δημοκρατικές αξίες και 
ανησυχίες για τα δικαιώματα του 
ανθρώπου, εξακολουθεί να είναι 
εξαιρετικά σημαντική τόσο από 
οικονομική άποψη όσο και στο πλαίσιο 

39. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εντατικοποίηση των τομεακών διαλόγων 
με την Κίνα και ζητεί συντονισμένες 
κοινές εργασίες επί αμφιλεγόμενων 
θεμάτων που αναδείχθηκαν στην 
πρόσφατη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας· 
εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το 
γεγονός ότι η πρόοδος προς μια καλύτερη 
οικονομική και δικαστική διακυβέρνηση 
δεν μεταφράζεται σε προθυμία 
αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων 
σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·
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της συνεργασίας σε πολυεθνικά φόρουμ, 
και ότι η τρέχουσα εστίαση του 
ενδιαφέροντος στην Κίνα δεν θα πρέπει 
να επισκιάζει τις απαραίτητες 
προσπάθειες για εντατικοποίηση της 
συνεργασίας με την Ιαπωνία και την 
άρση των φραγμών που έχουν απομείνει 
στην οικονομική αλληλοδιείσδυση·

Or. en

Τροπολογία 249
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εντατικοποίηση των τομεακών διαλόγων 
με την Κίνα και ζητεί συντονισμένες 
κοινές εργασίες επί αμφιλεγόμενων 
θεμάτων που αναδείχθηκαν στην 
πρόσφατη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας· 
εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το 
γεγονός ότι η πρόοδος προς μια καλύτερη 
οικονομική και δικαστική διακυβέρνηση 
δεν μεταφράζεται σε προθυμία 
αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων 
σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· 
επισημαίνει ότι οι σχέσεις με την Ιαπωνία, 
μια χώρα με την οποία η ΕΕ έχει κοινές 
δημοκρατικές αξίες και ανησυχίες για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, εξακολουθεί να 
είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο από 
οικονομική άποψη όσο και στο πλαίσιο της 
συνεργασίας σε πολυεθνικά φόρουμ, και 
ότι η τρέχουσα εστίαση του ενδιαφέροντος 
στην Κίνα δεν θα πρέπει να επισκιάζει τις 
απαραίτητες προσπάθειες για 
εντατικοποίηση της συνεργασίας με την 
Ιαπωνία και την άρση των φραγμών που 
έχουν απομείνει στην οικονομική 
αλληλοδιείσδυση·

39. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εντατικοποίηση των τομεακών διαλόγων 
με την Κίνα και ζητεί συντονισμένες 
κοινές εργασίες επί αμφιλεγόμενων 
θεμάτων που αναδείχθηκαν στην 
πρόσφατη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας· 
κρίνει ικανοποιητική την πρόοδο προς μια 
καλύτερη οικονομική και δικαστική 
διακυβέρνηση· εκφράζει τη βαθειά λύπη 
του για τις συνεχιζόμενες σοβαρές 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη χώρα και την 
κατάργηση της εθνικής και πολιτιστικής 
ταυτότητας των Θιβετιανών, των 
Ουιγούρων και των Μογκόλων, καλεί δε 
την Αντιπρόεδρο/ΥΕ να προωθήσει το 
διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και να εγγυηθεί ότι το θέμα αυτό θα 
βρίσκεται διαρκώς επί τάπητος·
επισημαίνει ότι οι σχέσεις με την Ιαπωνία, 
μια χώρα με την οποία η ΕΕ έχει κοινές 
δημοκρατικές αξίες και ανησυχίες για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, εξακολουθεί να 
είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο από 
οικονομική άποψη όσο και στο πλαίσιο της 
συνεργασίας σε πολυεθνικά φόρουμ, και 
ότι η τρέχουσα εστίαση του ενδιαφέροντος 
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στην Κίνα δεν θα πρέπει να επισκιάζει τις 
απαραίτητες προσπάθειες για 
εντατικοποίηση της συνεργασίας με την 
Ιαπωνία και την άρση των φραγμών που 
έχουν απομείνει στην οικονομική 
αλληλοδιείσδυση·

Or. en

Τροπολογία 250
Nirj Deva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εντατικοποίηση των τομεακών διαλόγων 
με την Κίνα και ζητεί συντονισμένες 
κοινές εργασίες επί αμφιλεγόμενων 
θεμάτων που αναδείχθηκαν στην 
πρόσφατη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας· 
εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το 
γεγονός ότι η πρόοδος προς μια καλύτερη 
οικονομική και δικαστική διακυβέρνηση 
δεν μεταφράζεται σε προθυμία 
αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων 
σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· 
επισημαίνει ότι οι σχέσεις με την Ιαπωνία, 
μια χώρα με την οποία η ΕΕ έχει κοινές 
δημοκρατικές αξίες και ανησυχίες για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, εξακολουθεί να 
είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο από 
οικονομική άποψη όσο και στο πλαίσιο της 
συνεργασίας σε πολυεθνικά φόρουμ, και 
ότι η τρέχουσα εστίαση του ενδιαφέροντος 
στην Κίνα δεν θα πρέπει να επισκιάζει τις 
απαραίτητες προσπάθειες για 
εντατικοποίηση της συνεργασίας με την 
Ιαπωνία και την άρση των φραγμών που 
έχουν απομείνει στην οικονομική 
αλληλοδιείσδυση·

39. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εντατικοποίηση της αποστολής επισήμων 
αντιπροσωπειών στην Κίνα, οι οποίες 
ανήλθαν κατά το παρελθόν έτος στις 322,
και ζητεί συντονισμένες κοινές εργασίες 
επί αμφιλεγόμενων θεμάτων που 
αναδείχθηκαν στην πρόσφατη σύνοδο 
κορυφής ΕΕ-Κίνας· εκφράζει τη λύπη του, 
ωστόσο, για το γεγονός ότι η πρόοδος προς 
μια καλύτερη οικονομική και δικαστική 
διακυβέρνηση δεν μεταφράζεται σε 
προθυμία αντιμετώπισης των 
συνεχιζόμενων σοβαρών και 
συστηματικών παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· 
επισημαίνει ότι οι σχέσεις με την Ιαπωνία, 
μια χώρα με την οποία η ΕΕ έχει κοινές 
δημοκρατικές αξίες και ανησυχίες για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, εξακολουθεί να 
είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο από 
οικονομική άποψη όσο και στο πλαίσιο της 
συνεργασίας σε πολυεθνικά φόρουμ, και 
ότι η τρέχουσα εστίαση του ενδιαφέροντος 
στην Κίνα δεν θα πρέπει να επισκιάζει τις 
απαραίτητες προσπάθειες για 
εντατικοποίηση της συνεργασίας με την 
Ιαπωνία και την άρση των φραγμών που 
έχουν απομείνει στην οικονομική 
αλληλοδιείσδυση·
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Or. en

Τροπολογία 251
Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Mario Mauro, Charles Tannock, Fiorello 
Provera, Norica Nicolai, Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39α.  χαιρετίζει την προσέγγιση από τις 
δύο πλευρές των στενών του Ταϊβάν, που 
οδήγησε στην υπογραφή της συμφωνίας -
πλαίσιο για οικονομική συνεργασία 
(ECFA) τον Ιούνιο του 2010•  δεδομένου 
ότι η διεύρυνση των οικονομικών 
σχέσεων ένθεν και ένθεν των στενών είναι 
προς το συμφέρον των δύο μερών και της 
ΕΕ, ενθαρρύνει την περαιτέρω ενίσχυση 
των οικονομικών σχέσεων ΕΕ-Ταϊβάν  
και την υπογραφή της συμφωνίας 
οικονομικής συνεργασίας ΕΕ-Ταϊβάν· 
επαναλαμβάνει την έντονη υποστήριξή 
του για ουσιαστική συμμετοχή του 
Ταϊβάν ως παρατηρητή στους σχετικούς 
διεθνείς οργανισμούς, όπως η UNFCCC, 
η ΠΟΥ και η ΙΑΤΑ·

Or. en

Τροπολογία 252
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39α. επαινεί την απόφαση της ΕΕ για τη 
χορήγηση απαλλαγής από τη θεώρηση 
στους πολίτες του Ταϊβάν, που θα 
συμβάλλει στην ενίσχυση των εμπορικών 
σχέσεων και επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ 
και της Ταϊβάν, καθώς στις επαφές 
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μεταξύ των λαών·  χαιρετίζει την 
προσέγγιση από τις δύο πλευρές των 
στενών του Ταϊβάν, που οδήγησε στην 
υπογραφή 15 συμφωνιών, ιδιαίτερα την 
συμφωνία-πλαίσιο για οικονομική 
συνεργασία (ECFA) τον Ιούνιο του 2010· 
ενθαρρύνει την περαιτέρω ενίσχυση των 
οικονομικών σχέσεων ΕΕ-Ταϊβάν  και την 
υπογραφή της συμφωνίας οικονομικής 
συνεργασίας ΕΕ-Ταϊβάν· επαναλαμβάνει 
την έντονη υποστήριξή του για 
ουσιαστική συμμετοχή του Ταϊβάν ως 
παρατηρητή στους σχετικούς διεθνείς 
οργανισμούς, όπως η UNFCCC, η ΙΑΤΑ 
και η ΠΟΥ·

Or. en

Τροπολογία 253
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39α. επισημαίνει ότι οι σχέσεις με την 
Ιαπωνία, μια χώρα με την οποία η ΕΕ 
έχει κοινές δημοκρατικές αξίες και 
ανησυχίες για τα δικαιώματα του 
ανθρώπου, εξακολουθεί να είναι 
εξαιρετικά σημαντική τόσο από 
οικονομική άποψη όσο και στο πλαίσιο 
της συνεργασίας σε πολυεθνικά φόρουμ· 
τονίζει την ανάγκη να καταβληθούν 
περαιτέρω προσπάθειες για 
εντατικοποίηση της συνεργασίας με την 
Ιαπωνία και την άρση των φραγμών που 
έχουν απομείνει στην οικονομική 
αλληλοδιείσδυση·

Or. en
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Τροπολογία 254
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39α. επισημαίνει ότι οι σχέσεις με την 
Ιαπωνία, μια χώρα με την οποία η ΕΕ 
έχει κοινές δημοκρατικές αξίες και 
ανησυχίες για τα δικαιώματα του 
ανθρώπου, εξακολουθεί να είναι 
εξαιρετικά σημαντική τόσο από 
οικονομική άποψη όσο και στο πλαίσιο 
της συνεργασίας σε πολυεθνικά φόρουμ, 
και ότι η τρέχουσα εστίαση του 
ενδιαφέροντος στην Κίνα δεν θα πρέπει 
να επισκιάζει τις απαραίτητες 
προσπάθειες για εντατικοποίηση της 
συνεργασίας με την Ιαπωνία και την 
άρση των φραγμών που έχουν απομείνει 
στην οικονομική αλληλοδιείσδυση·

Or. en

Τροπολογία 255

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. εξαίρει τη συμμετοχή της Ινδίας σε 
διεθνείς δράσεις, συγκεκριμένα δε στο 
Αφγανιστάν και στην επιχείρηση 
Atalanta· ζητεί περισσότερη δράση 
συνεργασίας σε ζητήματα που άπτονται 
της παγκόσμιας οικονομικής 
διακυβέρνησης και της προαγωγής της 
δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· προσδοκά ουσιαστική 
πρόοδο στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις 

40. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
αυξανόμενη συμμετοχή της Ινδίας σε 
πολυμερείς δράσεις, λόγου χάριν στην 
αποστολή του ΟΗΕ κατά της πειρατείας· 
ζητεί στενότερη συνεργασία σε ζητήματα 
που άπτονται του πυρηνικού αφοπλισμού, 
της αλλαγής του κλίματος, της 
παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης, 
της προαγωγής της δημοκρατίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 
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για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών· 
αναμένει ότι η στρατηγική εταιρική σχέση 
με την Ινδία θα εξελιχθεί σύμφωνα με το 
κοινό σχέδιο δράσης, ώστε να επιφέρει 
συγκεκριμένα αποτελέσματα·

κράτους δικαίου· κρίνει άκρως 
ικανοποιητική την εξαιρετική ανάπτυξη 
της Ινδίας κατά τα τελευταία έτη, 
εκφράζοντας όμως την ανησυχία του για 
το γεγονός ότι η χώρα αυτή εξακολουθεί 
να κατέχει το ρεκόρ των υψηλότερων 
αριθμών απόλυτης φτώχειας ανά τον 
κόσμο και ότι συνεχίζεται η άκρα 
διάκριση βάσει της κάστας· τονίζει ότι οι 
τρέχουσες διαπραγματεύσεις για μια 
συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών δεν θα 
πρέπει επουδενί να επισκιάσουν τις 
προσπάθειες για μείωση της φτώχειας 
στην Ινδία και αλλού, λόγου χάριν μέσω 
της παραγωγής φθηνών γενοσήμων 
φαρμάκων· αναμένει ότι η στρατηγική 
εταιρική σχέση με την Ινδία θα εξελιχθεί 
σύμφωνα με το κοινό σχέδιο δράσης, ώστε 
να επιφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 256
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. εξαίρει τη συμμετοχή της Ινδίας σε 
διεθνείς δράσεις, συγκεκριμένα δε στο 
Αφγανιστάν και στην επιχείρηση Atalanta· 
ζητεί περισσότερη δράση συνεργασίας σε 
ζητήματα που άπτονται της παγκόσμιας 
οικονομικής διακυβέρνησης και της 
προαγωγής της δημοκρατίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· προσδοκά 
ουσιαστική πρόοδο στις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία 
ελεύθερων συναλλαγών· αναμένει ότι η 
στρατηγική εταιρική σχέση με την Ινδία θα 
εξελιχθεί σύμφωνα με το κοινό σχέδιο 
δράσης, ώστε να επιφέρει συγκεκριμένα 
αποτελέσματα·

40. αναγνωρίζει την τεράστια σημασία 
της Ινδίας ως αναδυόμενης περιφερειακής 
οικονομικής δύναμης και ως ενός 
μεγάλου δημοκρατικού εταίρου για την 
Ευρώπη· προσδοκά στην ταχεία σύναψη 
και υπογραφή της συμφωνίας ελεύθερων 
συναλλαγών· εξαίρει τη συμμετοχή της 
Ινδίας σε διεθνείς δράσεις, συγκεκριμένα 
δε στο Αφγανιστάν και στην επιχείρηση 
Atalanta· ζητεί περισσότερη δράση 
συνεργασίας σε ζητήματα που άπτονται 
της παγκόσμιας οικονομικής 
διακυβέρνησης και της προαγωγής της 
δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· αναμένει ότι η στρατηγική 
εταιρική σχέση με την Ινδία θα εξελιχθεί 
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σύμφωνα με το κοινό σχέδιο δράσης, ώστε 
να επιφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 257
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. εξαίρει τη συμμετοχή της Ινδίας σε 
διεθνείς δράσεις, συγκεκριμένα δε στο 
Αφγανιστάν και στην επιχείρηση Atalanta· 
ζητεί περισσότερη δράση συνεργασίας σε 
ζητήματα που άπτονται της παγκόσμιας 
οικονομικής διακυβέρνησης και της 
προαγωγής της δημοκρατίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· προσδοκά 
ουσιαστική πρόοδο στις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία 
ελεύθερων συναλλαγών· αναμένει ότι η 
στρατηγική εταιρική σχέση με την Ινδία θα 
εξελιχθεί σύμφωνα με το κοινό σχέδιο 
δράσης, ώστε να επιφέρει συγκεκριμένα 
αποτελέσματα·

40. εξαίρει τη συνεργασία της Ινδίας με 
την ΕΕ, συγκεκριμένα δε στο Αφγανιστάν 
και στην επιχείρηση Atalanta· ζητεί 
περισσότερη δράση συνεργασίας σε 
ζητήματα που άπτονται της παγκόσμιας 
οικονομικής διακυβέρνησης και της 
προαγωγής της δημοκρατίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (συγκεκριμένα 
όσον αφορά την εξεύρεση λύσης στη 
διένεξη για το Κασμίρ), καθώς και της 
αλλαγής του κλίματος· προσδοκά 
ουσιαστική πρόοδο στις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία 
ελεύθερων συναλλαγών· αναμένει ότι η 
στρατηγική εταιρική σχέση με την Ινδία θα 
εξελιχθεί σύμφωνα με το κοινό σχέδιο 
δράσης, ώστε να επιφέρει συγκεκριμένα 
αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 258
Andrew Duff, Kristiina Ojuland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. εξαίρει τη συμμετοχή της Ινδίας σε 
διεθνείς δράσεις, συγκεκριμένα δε στο 

40. εξαίρει τη συμμετοχή της Ινδίας σε 
διεθνείς δράσεις, συγκεκριμένα δε στο 
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Αφγανιστάν και στην επιχείρηση Atalanta· 
ζητεί περισσότερη δράση συνεργασίας σε 
ζητήματα που άπτονται της παγκόσμιας 
οικονομικής διακυβέρνησης και της 
προαγωγής της δημοκρατίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· προσδοκά 
ουσιαστική πρόοδο στις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία 
ελεύθερων συναλλαγών· αναμένει ότι η 
στρατηγική εταιρική σχέση με την Ινδία θα 
εξελιχθεί σύμφωνα με το κοινό σχέδιο 
δράσης, ώστε να επιφέρει συγκεκριμένα 
αποτελέσματα·

Αφγανιστάν και στην επιχείρηση Atalanta· 
ζητεί περισσότερη δράση συνεργασίας σε 
ζητήματα που άπτονται της παγκόσμιας 
οικονομικής διακυβέρνησης και της 
προαγωγής της δημοκρατίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα στο 
Κασμίρ· προσδοκά ουσιαστική πρόοδο 
στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για μια 
συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών· 
αναμένει ότι η στρατηγική εταιρική σχέση 
με την Ινδία θα εξελιχθεί σύμφωνα με το 
κοινό σχέδιο δράσης, ώστε να επιφέρει 
συγκεκριμένα αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 259
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. εκφράζει την υποστήριξη και την 
ενθάρρυνσή του για τις εταιρικές σχέσεις 
με την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) και άλλες 
αφρικανικές περιφερειακές οργανώσεις για 
την αντιμετώπιση ζητημάτων 
σταθερότητας και ασφάλειας στην 
αφρικανική ήπειρο και για τη διασφάλιση 
της προόδου σε άλλους καίριους τομείς, 
όπως η δημοκρατική διακυβέρνηση και τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, η κλιματική 
αλλαγή και η επίτευξη των αναπτυξιακών 
στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ)· πιστεύει ότι 
η διαδικασία της σταδιακής οικείωσης του 
ρόλου της και της χειραφέτησης της ΑΕ 
όσον αφορά θέματα ασφάλειας και 
σταθερότητας στην αφρικανική ήπειρο, 
ειδικότερα όσον αφορά τις ειρηνευτικές 
αποστολές, προϋποθέτει την εδραίωση της 
διαδικασίας οικοδόμησης θεσμών και της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων εντός της 
ΑΕ, και επίσης πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει 
να βοηθήσει την ΑΕ εν προκειμένω·

41. εκφράζει την υποστήριξη και την 
ενθάρρυνσή του για τις εταιρικές σχέσεις 
με την Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) και άλλες 
αφρικανικές περιφερειακές οργανώσεις για 
την αντιμετώπιση ζητημάτων 
σταθερότητας και ασφάλειας στην 
αφρικανική ήπειρο και για τη διασφάλιση 
της προόδου σε άλλους καίριους τομείς, 
όπως η δημοκρατική διακυβέρνηση και τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, η κλιματική 
αλλαγή και η επίτευξη των αναπτυξιακών 
στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ)· πιστεύει ότι 
η διαδικασία της σταδιακής οικείωσης του 
ρόλου της και της χειραφέτησης της ΑΕ 
όσον αφορά θέματα ασφάλειας και 
σταθερότητας στην αφρικανική ήπειρο,
ειδικότερα όσον αφορά τις ειρηνευτικές 
αποστολές, προϋποθέτει την εδραίωση της 
διαδικασίας οικοδόμησης θεσμών και της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων εντός της 
ΑΕ, και επίσης πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει 
να βοηθήσει την ΑΕ εν προκειμένω·
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προτρέπει την Αντιπρόεδρο /ΥΕ και τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν δεόντως τη 
ρήτρα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
της συμφωνίας του Κοτονού που διέπει 
τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των 
χωρών ΑΚΕ· καλεί την ΕΕ να παροτρύνει 
την Ερυθραία και  την Αιθιοπία σε 
επίλυση συνοριακών διαφορών τους·

Or. en

Τροπολογία 260
Willy Meyer, Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. εκφράζει την υποστήριξή του προς 
την απόφαση να καταρτισθεί μια 
συνολική προσέγγιση της ΕΕ για την 
περιοχή του Κέρατος της Αφρικής, που 
θα συνδέει την πολιτική ασφάλειας με την 
ανάπτυξη, το κράτος δικαίου, τον 
σεβασμό για τα δικαιώματα του 
ανθρώπου, τα ζητήματα φύλου και το 
διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, 
συνενώνοντας με αυτόν τον τρόπο όλα τα 
μέσα της ΕΕ με στόχο να δοθούν 
μακροπρόθεσμες λύσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 261
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
απόφαση να καταρτισθεί μια συνολική 

42. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
απόφαση να καταρτισθεί μια συνολική 
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προσέγγιση της ΕΕ για την περιοχή του 
Κέρατος της Αφρικής, που θα συνδέει την 
πολιτική ασφάλειας με την ανάπτυξη, το 
κράτος δικαίου, τον σεβασμό για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, τα ζητήματα 
φύλου και το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο, συνενώνοντας με αυτόν τον τρόπο 
όλα τα μέσα της ΕΕ με στόχο να δοθούν 
μακροπρόθεσμες λύσεις·

προσέγγιση της ΕΕ για την περιοχή του 
Κέρατος της Αφρικής, μέσω στήριξης για 
την ανασυγκρότηση των κρατικών 
θεσμών στη Σομαλία, συνδέοντας των 
ασφάλεια των προσώπων με την 
ανάπτυξη, το κράτος δικαίου, τον σεβασμό 
για τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα 
δικαιώματα των γυναικών, συνενώνοντας 
με αυτόν τον τρόπο όλα τα μέσα της ΕΕ με 
στόχο να δοθούν μακροπρόθεσμες λύσεις

Or. en

Τροπολογία 262
Willy Meyer, Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42α. Σημειώνει ότι αφότου 
δρομολογήθηκε η επιχείρηση 
EUNAVFOR Atalanta, οι επιθέσεις 
πολλαπλασιάσθηκαν,  έγιναν πιο βίαιες 
και επεκτάθηκαν προς τα νότια· καλεί 
συνεπώς το Συμβούλιο και την Επιτροπή 
να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους 
και να επικεντρωθούν στις πραγματικές 
αιτίες, οι οποίες είναι η ακραία φτώχεια, 
η παράνομη αλιεία και η απόρριψη 
τοξικών αποβλήτων από τις βιομηχανικές 
χώρες και η αποσταθεροποίηση της 
Σομαλίας και ολόκληρης της περιοχής 
από τρίτους·

Or. en

Τροπολογία 263
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. επικροτεί την ετοιμότητα της ΕΕ να 
στηρίξει την ειρηνική εφαρμογή της 
συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας στο 
Σουδάν και να εργαστεί για τη 
μακροπρόθεσμη σταθερότητα στην 
περιοχή· τονίζει, παράλληλα, την ανάγκη 
για ανανέωση των προσπαθειών για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος της έλλειψης 
ασφάλειας και για την εξεύρεση μιας 
διαρκούς ειρηνευτικής λύσης για το 
Νταρφούρ·

43. επικροτεί την ετοιμότητα της ΕΕ να 
στηρίξει την ειρηνική εφαρμογή της 
συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας στο 
Σουδάν και να εργαστεί για τη 
μακροπρόθεσμη σταθερότητα στην 
περιοχή· τονίζει, παράλληλα, την ανάγκη 
για ανανέωση των προσπαθειών για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος της έλλειψης 
ασφάλειας και για την εξεύρεση μιας 
διαρκούς ειρηνευτικής λύσης για το 
Νταρφούρ· εκφράζει την άποψη ότι η 
επερχόμενη ανεξαρτησία του Νοτίου 
Σουδάν έχει επιπτώσεις στη σταθερότητα 
κρατών χωρίς πολιτισμική ενότητα και 
θέτει προκλήσεις για τις οποίες θα πρέπει 
να είναι προετοιμασμένη η 
Αντιπρόεδρος/ΥΕ·

Or. en

Τροπολογία 264
María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. επικροτεί την ετοιμότητα της ΕΕ να 
στηρίξει την ειρηνική εφαρμογή της 
συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας στο 
Σουδάν και να εργαστεί για τη 
μακροπρόθεσμη σταθερότητα στην 
περιοχή· τονίζει, παράλληλα, την ανάγκη 
για ανανέωση των προσπαθειών για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος της έλλειψης 
ασφάλειας και για την εξεύρεση μιας 
διαρκούς ειρηνευτικής λύσης για το 
Νταρφούρ·

43. επικροτεί την ετοιμότητα της ΕΕ να 
στηρίξει την ειρηνική εφαρμογή της 
συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας στο 
Σουδάν και να εργαστεί για τη 
μακροπρόθεσμη σταθερότητα στην 
περιοχή· τονίζει, παράλληλα, την ανάγκη 
για ανανέωση των προσπαθειών για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος της έλλειψης 
ασφάλειας και για την εξεύρεση μιας 
διαρκούς ειρηνευτικής λύσης για το 
Νταρφούρ· συγχαίρει τον σουδανικό λαό 
για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του 
δημοψηφίσματος για το Νότιο Σουδάν, 
όπως το επιβεβαίωσε και η Αποστολή 
Παρακολούθησης των Εκλογών της ΕΕ· 
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ζητεί από την ΕΕ να συνεχίσει να 
υποστηρίζει τις προσπάθειες των μερών 
προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στα 
εκκρεμή ζητήματα της Γενικής 
Ειρηνευτικής Συμφωνίας, με ιδιαίτερη 
προσοχή στο θέμα των προσφύγων και 
των επαναπατριζομένων και να εξετάσει 
τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση 
της βιωσιμότητας των σχέσεων Βορρά-
Νότου μετά το δημοψήφισμα.

Or. es

Τροπολογία 265
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ιωάννης Κασουλίδης, Γεώργιος 
Κουμουτσάκος, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
υιοθετήσει μια συνολική προσέγγιση για 
τα ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας 
στην περιοχή του Σαχέλ, χρησιμοποιώντας 
όλα τα συναφή μέσα της ΕΕ για την 
εξάλειψη της φτώχειας, τη διασφάλιση της 
βιώσιμης ανάπτυξης, την αντιμετώπιση 
των ζητημάτων της κλιματικής αλλαγής 
στην περιοχή, τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών Νότου-Νότου και 
Νότου-Βορρά και τη διασφάλιση της 
δημοκρατίας και της οικοδόμησης θεσμών· 
πιστεύει ότι θα πρέπει επίσης να θεσπισθεί 
μια διαδικασία οικοδόμησης συναίνεσης 
μεταξύ των χωρών της περιοχής, σε 
συνεργασία με την ΑΕ και με τη σταδιακή 
οικείωση του ρόλου της·

45. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
υιοθετήσει μια συνολική προσέγγιση για 
τα ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας 
στην περιοχή του Σαχέλ· εμμένει στην 
άποψη ότι η τρομοκρατία και το 
οργανωμένο διεθνές έγκλημα (ναρκωτικά, 
όπλα, τσιγάρα, διακίνησης ανθρώπων) 
συνιστούν σοβαρή απειλή όχι μόνο για τις 
χώρες της περιοχής αλλά και άμεσα για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση· αποδεικνύεται 
αναγκαίο για την ΕΕ να βοηθήσει τις 
χώρες της περιοχής στο να αναπτύξουν 
πολιτικές και μέσα για την αντιμετώπιση 
των εν λόγω αυξανομένων απειλών, 
χρησιμοποιώντας όλα τα συναφή μέσα της 
ΕΕ για την εξάλειψη της φτώχειας, τη 
διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης, την 
αντιμετώπιση των ζητημάτων της 
κλιματικής αλλαγής στην περιοχή, τη 
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών 
Νότου-Νότου και Νότου-Βορρά και τη 
διασφάλιση της δημοκρατίας και της 
οικοδόμησης θεσμών (κυρίως στον τομέα 
της ασφάλειας)· πιστεύει ότι θα πρέπει 
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επίσης να θεσπισθεί μια διαδικασία 
οικοδόμησης συναίνεσης μεταξύ των 
χωρών της περιοχής, σε συνεργασία με την 
ΑΕ και με τη σταδιακή οικείωση του 
ρόλου της·

Or. en

Τροπολογία 266
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
υιοθετήσει μια συνολική προσέγγιση για 
τα ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας 
στην περιοχή του Σαχέλ, χρησιμοποιώντας 
όλα τα συναφή μέσα της ΕΕ για την 
εξάλειψη της φτώχειας, τη διασφάλιση της 
βιώσιμης ανάπτυξης, την αντιμετώπιση 
των ζητημάτων της κλιματικής αλλαγής 
στην περιοχή, τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών Νότου-Νότου και 
Νότου-Βορρά και τη διασφάλιση της 
δημοκρατίας και της οικοδόμησης θεσμών· 
πιστεύει ότι θα πρέπει επίσης να θεσπισθεί 
μια διαδικασία οικοδόμησης συναίνεσης 
μεταξύ των χωρών της περιοχής, σε 
συνεργασία με την ΑΕ και με τη σταδιακή 
οικείωση του ρόλου της·

45. 
πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει 
μια συνολική προσέγγιση για τα ζητήματα 
ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή 
του Σαχέλ, χρησιμοποιώντας όλα τα 
συναφή μέσα της ΕΕ για  την επίλυση των 
συνεχιζομένων συγκρούσεων, όπως η 
σύγκρουση στη Δυτική Σαχάρα, και την 
προώθηση των δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων σε όλες τις χώρες της 
περιοχής, την εξάλειψη της φτώχειας, τη 
διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης, την 
αντιμετώπιση των ζητημάτων της 
κλιματικής αλλαγής στην περιοχή, τη 
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών 
Νότου-Νότου και Νότου-Βορρά και τη 
διασφάλιση της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, την οικοδόμηση θεσμών 
και την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος· πιστεύει ότι θα πρέπει επίσης 
να θεσπισθεί μια διαδικασία οικοδόμησης 
συναίνεσης μεταξύ των χωρών της 
περιοχής, σε συνεργασία με την ΑΕ και με 
τη σταδιακή οικείωση του ρόλου της·

Or. en



AM\859936EL.doc 199/203 PE452.878v01-00

EL

Τροπολογία 267
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
υιοθετήσει μια συνολική προσέγγιση για 
τα ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας 
στην περιοχή του Σαχέλ, χρησιμοποιώντας 
όλα τα συναφή μέσα της ΕΕ για την 
εξάλειψη της φτώχειας, τη διασφάλιση της 
βιώσιμης ανάπτυξης, την αντιμετώπιση 
των ζητημάτων της κλιματικής αλλαγής 
στην περιοχή, τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών Νότου-Νότου και 
Νότου-Βορρά και τη διασφάλιση της 
δημοκρατίας και της οικοδόμησης θεσμών· 
πιστεύει ότι θα πρέπει επίσης να θεσπισθεί 
μια διαδικασία οικοδόμησης συναίνεσης 
μεταξύ των χωρών της περιοχής, σε 
συνεργασία με την ΑΕ και με τη σταδιακή 
οικείωση του ρόλου της·

45. υπό το φως της επιδείνωσης της 
κατάστασης ασφάλειας και την αύξηση 
των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, 
καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει μια συνολική 
προσέγγιση για τα ζητήματα ασφάλειας 
και σταθερότητας στην περιοχή του Σαχέλ, 
χρησιμοποιώντας όλα τα συναφή μέσα της 
ΕΕ για την εξάλειψη της φτώχειας, τη 
διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης, την 
αντιμετώπιση των ζητημάτων της 
κλιματικής αλλαγής στην περιοχή, τη 
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών 
Νότου-Νότου και Νότου-Βορρά και τη 
διασφάλιση της δημοκρατίας και της 
οικοδόμησης θεσμών· πιστεύει ότι θα 
πρέπει επίσης να θεσπισθεί μια διαδικασία 
οικοδόμησης συναίνεσης μεταξύ των 
χωρών της περιοχής, σε συνεργασία με την 
ΑΕ και με τη σταδιακή οικείωση του 
ρόλου της·

Or. en

Τροπολογία 268
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45α. κρίνει ικανοποιητική την απόφαση 
του Συμβουλίου σχετικά με το 
Ζιμπάμπουε, ήτοι την ανανέωση των 
περιοριστικών μέτρων εις βάρος 
ορισμένων πολιτικών, αξιωματούχων και 
εταιρειών που διατηρούν το καθεστώς 
Μουγκάμπε στην εξουσία· εκφράζει τη 
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λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει 
επέλθει ακόμη επαρκής δημοκρατική και 
καλεί ειδικότερα τις χώρες SADC να 
μεριμνήσουν ώστε να πορευθεί γρήγορα 
το Ζιμπάμπουεορα προς ελεύθερες και 
δίκαιες  εκλογές υπό διεθνή εποπτεία, και 
για μια ταχεία  πορεία προς την ομαλή 
μεταβίβαση της εξουσίας·

Or. en

Τροπολογία 269
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45α. υπό το πρίσμα αυτό, εκφράζει 
ανησυχία για τη λήξη της αποστολή 
ΚΕΠΠΑ στη Γουινέα-Μπισάου τον 
Σεπτέμβριο του 2010 και καλεί το 
Συμβούλιο και την Αντιπρόεδρο / ΥΕ να 
εξετάσουν νέους τρόπους για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος στη Γουϊνέα-Μπισάου, 
αποτρέποντας τη χώρα αυτή από το να 
καταστεί ένα άλλο ναρκο-κράτος

Or. en

Τροπολογία 270

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. επικροτεί την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία 

46. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει 
ταχέως άλυτα προβλήματα, όπως η 
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σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική και για 
την πολυμερή εμπορική συμφωνία με το 
Περού και την Κολομβία· τονίζει, 
εντούτοις, ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει 
να δίνει προτεραιότητα στις διαδικασίες 
περιφερειακής ολοκλήρωσης στη Λατινική 
Αμερική· επισημαίνει δε με ικανοποίηση
τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για 
τη συμφωνία σύνδεσης με τη Mercosur και 
ζητεί την ταχεία ολοκλήρωσή τους·

επισφαλής περιφερειακή ολοκλήρωση, οι 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και η αυξανόμενες 
οικονομικές και κοινωνικές ανισορροπίες 
μετά την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία 
σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική και
κρίνει λυπηρή την εγκατάλειψη μιας 
συμφωνίας σύνδεσης με τις τέσσερις 
χώρες της Κοινότητας των Άνδεων προς 
όφελος μιας πολυμερούς εμπορικής 
συμφωνίας με το Περού και την Κολομβία· 
τονίζει, εντούτοις, ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στις 
διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης 
στη Λατινική Αμερική· ζητεί να δοθεί νέα 
εντολή στην Επιτροπή προτού 
ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για τη 
συμφωνία σύνδεσης με τη Mercosur, τούτο 
δε κατόπιν ουσιαστικής διαβούλευσης με 
το ΕΚ· 

Or. en

Τροπολογία 271
Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. επικροτεί την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία 
σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική και 
για την πολυμερή εμπορική συμφωνία με 
το Περού και την Κολομβία· τονίζει, 
εντούτοις, ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει 
να δίνει προτεραιότητα στις διαδικασίες 
περιφερειακής ολοκλήρωσης στη Λατινική 
Αμερική· επισημαίνει δε με ικανοποίηση
τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για 
τη συμφωνία σύνδεσης με τη Mercosur και 
ζητεί την ταχεία ολοκλήρωσή τους·

46. λαμβάνει υπό σημείωση την 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για 
τη συμφωνία σύνδεσης με την Κεντρική 
Αμερική, αλλά αποδοκιμάζει την 
υπογραφή της πολυμερούς εμπορική 
συμφωνία με το Περού και την Κολομβία, 
αντί της περιφερειακής συμφωνίας 
σύνδεσης με την Κοινότητα των Άνδεων· 
τονίζει, εντούτοις, ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στις 
διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης 
στη Λατινική Αμερική· υπογραμμίζει ότι 
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
διαβούλευση με το ΕΚ σχετικά με τις 
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διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία 
σύνδεσης με τη Mercosur·

Or. en

Τροπολογία 272
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. επικροτεί την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία 
σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική και για 
την πολυμερή εμπορική συμφωνία με το 
Περού και την Κολομβία· τονίζει, 
εντούτοις, ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει 
να δίνει προτεραιότητα στις διαδικασίες 
περιφερειακής ολοκλήρωσης στη Λατινική 
Αμερική· επισημαίνει δε με ικανοποίηση 
τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τη 
συμφωνία σύνδεσης με τη Mercosur και 
ζητεί την ταχεία ολοκλήρωσή τους·

46. επικροτεί την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία 
σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική και για 
την πολυμερή εμπορική συμφωνία με το 
Περού και την Κολομβία· καλεί τις αρχές 
της Κολομβίας να διασφαλίσουν το 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των συνδικαλιστών και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 
προσαγάγουν ενώπιον της δικαιοσύνης 
όλους τους υπεύθυνους για εξωδικαστικές 
δολοφονίες, εξαφανίσεις και παράνομη 
απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας των 
αγροτών· τονίζει, εντούτοις, ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να συνεχίσει να δίνει 
προτεραιότητα στις διαδικασίες 
περιφερειακής ολοκλήρωσης στη Λατινική 
Αμερική· επισημαίνει δε με ικανοποίηση 
τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τη 
συμφωνία σύνδεσης με τη Mercosur και 
ζητεί την ταχεία ολοκλήρωσή τους·
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47. αναγνωρίζει τα θετικά αποτελέσματα 
της πρόσφατης συνόδου κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ 
στη Μαδρίτη και υπογραμμίζει την ανάγκη 
να παρακολουθείται η εφαρμογή του 
σχεδίου δράσης της Μαδρίτης· υπενθυμίζει 
την ανάγκη να εγκριθεί ένας ευρω-
λατινοαμερικανικός χάρτης για την ειρήνη 
και την ασφάλεια, ο οποίος θα 
περιλαμβάνει, βάσει του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών και του συναφούς 
διεθνούς δικαίου, στρατηγικές και 
κατευθυντήριες γραμμές για κοινή δράση 
στον τομέα της πολιτικής και της 
ασφάλειας, προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι κοινές απειλές και 
προκλήσεις·

47. λαμβάνει υπόψη τα θετικά 
αποτελέσματα της πρόσφατης συνόδου 
κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ στη Μαδρίτη και 
υπογραμμίζει την ανάγκη να 
παρακολουθείται η εφαρμογή του σχεδίου 
δράσης της Μαδρίτης· υπενθυμίζει την 
ανάγκη να εγκριθεί ένας ευρω-
λατινοαμερικανικός χάρτης για την ειρήνη 
και την ανάπτυξη, ο οποίος θα 
περιλαμβάνει, βάσει του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών και του συναφούς 
διεθνούς δικαίου, στρατηγικές και 
κατευθυντήριες γραμμές για κοινή δράση 
στον τομέα της πολιτικής και της 
ανάπτυξης, προκειμένου να 
εξυπηρετηθούν τα αμοιβαία συμφέροντα·
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