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Τροπολογία 1
Raimon Obiols

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

- Έχοντας υπόψη τη Σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης 
Μαρτίου 20071 προς το Συμβούλιο 
σχετικά με τη διαπραγματευτική εντολή 
για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών της, αφενός, και των 
χωρών της Κεντρικής Αμερικής, 
αφετέρου,
_________________
1 ΕΕ C301Ε, σ. 153, 13.12.2007.

Or. es

Τροπολογία 2
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

- Έχοντας υπόψη τη Σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης 
Μαρτίου 20071 προς το Συμβούλιο 
σχετικά με τη διαπραγματευτική εντολή 
για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών της, αφενός, και των 
χωρών της Κεντρικής Αμερικής, 
αφετέρου,
_______________
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1 ΕΕ C301Ε, σ. 153, 13.12.2007.

Or. es

Τροπολογία 3
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

- Έχοντας υπόψη τη Σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης 
Μαρτίου 20071 προς το Συμβούλιο 
σχετικά με τη διαπραγματευτική εντολή 
για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών της, αφενός, και των 
χωρών της Κεντρικής Αμερικής, 
αφετέρου,
______________
1 ΕΕ C301Ε, σ. 153, 13.12.2007.

Or. es

Τροπολογία 4
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική αναφορά 4 β (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 
5ης Μαΐου 2010 για τη στρατηγική της 
ΕΕ στις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική1

και της 21ης Οκτωβρίου 2010 για τις 
εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική 
Αμερική2,
__________________
¹ P7_TA(2010)0141
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² P7_TA(2010)0387

Or. es

Τροπολογία 5
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη μελέτη για το 
εμπορικό κεφάλαιο της Συμφωνίας 
Σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής1,
________________
¹ (PE 433.864)

Or. es

Τροπολογία 6
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση 
αξιολόγησης επιπτώσεων για τη 
βιωσιμότητα του εμπορίου ΕΕ-Κεντρικής 
Αμερικής (TRADE08/C1/C14 & C15 - Lot 
2)1,
________________
1 «Αξιολόγηση Επιπτώσεων ως προς τη 
Βιωσιμότητα του Εμπορίου στο πλαίσιο 
της Συμφωνίας Σύνδεσης που πρόκειται 
να τεθεί υπό διαπραγμάτευση μεταξύ της 
ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής».

Or. es
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Τροπολογία 7
Raimon Obiols

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

A. επισημαίνοντας ότι η περιφερειακή 
ολοκλήρωση μέσω της σύναψης διμερών 
και υποπεριφερειακών συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης αποτελεί έναν από τους 
βασικούς στόχους της Διπεριφερειακής 
Στρατηγικής Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και 
της Λατινικής Αμερικής·

A. επισημαίνοντας ότι η περιφερειακή 
ολοκλήρωση και η κοινωνική 
ολοκλήρωση μέσω της σύναψης διμερών 
και υποπεριφερειακών συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης αποτελεί έναν από τους 
βασικούς στόχους της Διπεριφερειακής 
Στρατηγικής Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και 
της Λατινικής Αμερικής·

Or. es

Τροπολογία 8
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Α α. επισημαίνοντας ότι προκειμένου η 
ανάπτυξη των σχέσεων εταιρικής σχέσης 
μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής 
Αμερικής να αποβεί προς το συμφέρον 
αμφοτέρων των μερών και να 
παρουσιάζει πλεονεκτήματα για όλους 
είναι απαραίτητος ο σεβασμός της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
του πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων όλων των πολιτών, ως 
ουσιωδών στοιχείων του πολιτικού 
διαλόγου· η καταπολέμηση της φτώχειας 
και των ανισοτήτων ως ουσιωδών 
στοιχείων των σχέσεων της 
διπεριφερειακής συνεργασίας· καθώς και 
συνθήκες δικαιοσύνης και αμοιβαίου 
συμφέροντος βασισμένες σε αρχές 
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συμπληρωματικότητας και αλληλεγγύης 
στις εμπορικές συναλλαγές, ξεκινώντας 
από την παρατήρηση των υφιστάμενων 
ασυμετριών σε θέματα ανάπτυξης μεταξύ 
αμφοτέρων των περιφερειών.

Or. es

Τροπολογία 9
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Β. επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη των 
σχέσεων με την Λατινική Αμερική
παρουσιάζει αμοιβαίο ενδιαφέρον και
πλεονεκτήματα για όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ·

Β. επισημαίνοντας ότι προκειμένου η 
ανάπτυξη των σχέσεων εταιρικής σχέσης 
μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής 
Αμερικής να αποβεί προς το συμφέρον 
αμφοτέρων των μερών και να
παρουσιάζει πλεονεκτήματα για όλους 
είναι απαραίτητος ο σεβασμός της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
του πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων όλων των πολιτών, ως 
ουσιωδών στοιχείων του πολιτικού 
διαλόγου· η καταπολέμηση της φτώχειας 
και των ανισοτήτων ως ουσιωδών 
στοιχείων των σχέσεων της 
διπεριφερειακής συνεργασίας• καθώς και 
συνθήκες δικαιοσύνης και αμοιβαίου 
συμφέροντος βασισμένες σε αρχές 
συμπληρωματικότητας και αλληλεγγύης 
στις εμπορικές συναλλαγές, ξεκινώντας 
από την παρατήρηση των υφιστάμενων 
ασυμετριών σε θέματα ανάπτυξης μεταξύ 
αμφοτέρων των περιφερειών.

Or. es

Τροπολογία 10
Renate Weber
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Β. επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη των 
σχέσεων με την Λατινική Αμερική 
παρουσιάζει αμοιβαίο ενδιαφέρον και 
πλεονεκτήματα για όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ·

Β. επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη των 
σχέσεων με την Λατινική Αμερική και, 
ιδιαίτερα, με την Κεντρική Αμερική
παρουσιάζει αμοιβαίο ενδιαφέρον και 
πλεονεκτήματα για όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 11
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

B a. Επισημαίνοντας ότι ο στόχος της 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της 
ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής πρέπει 
να προσανατολισθεί προς την βιώσιμη 
ανάπτυξη, την εδραίωση της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, 
τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, την κοινωνική συνοχή και 
την περιφερειακή ολοκλήρωση,

Or. es

Τροπολογία 12
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Β β. Επισημαίνοντας ότι στην συμφωνία 
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ενσωματώνεται μία ρήτρα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με την οποία 
υποχρεώνονται οι συμβαλλόμενοι σε 
σοβαρό έλεγχο όσον αφορά την σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι η 
εν λόγω ρήτρα είναι δεσμευτική,

Or. es

Τροπολογία 13
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη B γ (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Β γ. Επισημαίνοντας τον υψηλό δείκτη 
δολοφονιών συνδικαλιστών στην 
Κεντρική Αμερική καθώς και τους πολύ 
υψηλούς δείκτες θηλεοκτονίας,

Or. es

Τροπολογία 14
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη B δ (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Β δ. Επισημαίνοντας ότι η συμφωνία 
περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο εμπορίου και 
βιώσιμης ανάπτυξης, το οποίο πρέπει να 
συμβάλει στην διατήρηση εργασιακής και 
κοινωνικο-περιβαλλοντικής προστασίας 
υψηλού επιπέδου,

Or. es
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Τροπολογία 15
Renate Weber

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Γ. επισημαίνοντας ότι η ΕΕ είναι ο κύριος 
χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας, ο κύριος 
επενδυτής και ο δεύτερος εμπορικός 
εταίρος στην Κεντρική Αμερική·

Γ. επισημαίνοντας ότι η ΕΕ είναι ο κύριος 
επενδυτής και ο δεύτερος εμπορικός 
εταίρος στην Κεντρική Αμερική καθώς 
και ο κύριος χορηγός αναπτυξιακής 
βοήθειας·

Or. en

Τροπολογία 16
Raimon Obiols

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Γ α. Επισημαίνοντας ότι ο σεβασμός της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αστικών 
και πολιτικών των πολιτών αμφοτέρων 
των περιφερειών συνιστούν θεμελιώδη 
στοιχεία της Συμφωνίας,

Or. es

Τροπολογία 17
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Γ a. Επισημαίνοντας ότι ο στόχος της 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της 
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ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής πρέπει 
να προσανατολισθεί προς την βιώσιμη 
ανάπτυξη, την εδραίωση της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, 
τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, την κοινωνική συνοχή και 
την περιφερειακή ολοκλήρωση,

Or. es

Τροπολογία 18
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Γ α. επισημαίνοντας τις συνθήκες 
έσχατης πενίας, κοινωνικού αποκλεισμού 
και κοινωνικο-περιβαλλοντικής 
αδυναμίας που χαρακτηρίζει την 
περιφέρεια της Κεντρικής Αμερικής,

Or. es

Τροπολογία 19
Raimon Obiols

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Γ β. Επισημαίνοντας ότι η Συμφωνία 
εταιρικής σχέσης προϋποθέτει μία 
πολιτική και οικονομική συμφωνία 
μεταξύ της ΕΕ με την περιφέρεια και τις 
διάφορες χώρες, η οποία να λαμβάνει 
υπόψη τις υφιστάμενες ασυμμετρίες και 
ανισότητες μεταξύ αμφοτέρων των 
περιφερειών, και μεταξύ των διάφορων 
χωρών της Κεντρικής Αμερικής,
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Or. es

Τροπολογία 20
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Γ β. Επισημαίνοντας ότι στην συμφωνία 
ενσωματώνεται μία ρήτρα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με την οποία 
υποχρεώνονται οι συμβαλλόμενοι σε 
σοβαρό έλεγχο όσον αφορά την σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι 
πρέπει να εξασφαλίζεται η εφαρμογή της 
στην πράξη,

Or. es

Τροπολογία 21
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Γ β. εκτιμώντας ότι, με την έναρξη ισχύος 
της Συμφωνίας Σύνδεσης, οι χώρες της 
Κεντρικής Αμερικής θα εγκαταλείψουν το 
ειδικό καθεστώς του ΣΓΠ+ χάρη στο 
οποίο τυγχάνουν εμπορικών προτιμήσεων 
με την υποχρέωση να εγγυώνται την 
αποτελεσματική εφαρμογή 27 διεθνών 
συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων σε 
αυτές των 4 βασικών συμβάσεων της 
ΔΟΕ,

Or. es
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Τροπολογία 22
Raimon Obiols

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Γ γ. Επισημαίνοντας ότι ο στόχος της 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της 
ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής πρέπει 
να προσανατολισθεί προς την βιώσιμη 
ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την 
περιφερειακή ολοκλήρωση,

Or. es

Τροπολογία 23
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Γ δ. Επισημαίνοντας ότι η συμφωνία 
περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο εμπορίου και 
βιώσιμης ανάπτυξης, το οποίο πρέπει να 
συμβάλει στην διατήρηση εργασιακής και 
κοινωνικο-περιβαλλοντικής προστασίας 
υψηλού επιπέδου,

Or. es

Τροπολογία 24
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Γ δ. επισημαίνοντας ότι η Μελέτη 
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Κοινωνικοπεριβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(EISC) προβλέπει συγκέντρωση της 
παραγωγής σε πρωτογενείς τομείς, όπως 
τα φρούτα, τα λαχανικά και οι ξηροί 
καρποί, μεγαλύτερη πίεση επί των 
εδαφικών και υδάτινων πόρων, καθώς 
και αύξηση των κοινωνικών 
συγκρούσεων,

Or. es

Τροπολογία 25
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Γ δ. επισημαίνοντας ότι η Μελέτη 
Κοινωνικοπεριβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(EISC) προβλέπει συγκέντρωση της 
παραγωγής σε πρωτογενείς τομείς, όπως 
τα φρούτα, τα λαχανικά και οι ξηροί 
καρποί, μεγαλύτερη πίεση επί των 
εδαφικών και υδάτινων πόρων, καθώς 
και αύξηση των κοινωνικών 
συγκρούσεων,

Or. es

Τροπολογία 26
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη Γ ε (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Γ ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Συμβούλιο προτείνει την προσωρινή 
εφαρμογή του εμπορικού μέρους πριν από 
την έναρξη ισχύος του πολιτικού μέρους 
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και του μέρους που αφορά τη συνεργασία,

Or. es

Τροπολογία 27
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη Γ στ (νέα)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Γ στ. επισημαίνοντας ότι η Συμφωνία 
προβλέπει την δημιουργία μιας 
κοινοβουλευτικής επιτροπής της 
Εταιρικής Σχέσης και επισημαίνοντας 
την σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου να προβλεφθεί για τον ίδιο 
σκοπό η σύνταξη ετήσιας έκθεσης,

Or. es

Τροπολογία 28
Raimon Obiols

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(γ) υπενθυμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις 
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τον Μάιο του 
2010 και – έπειτα από μια φάση νομικής 
αναθεώρησης – το κείμενο της συμφωνίας 
μονογραφήθηκε στις 22 Μαρτίου 2011·

(γ) υπενθυμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις 
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τον Μάιο του 
2010 και – έπειτα από μια φάση νομικής 
αναθεώρησης – το κείμενο της συμφωνίας 
μονογραφήθηκε στις 22 Μαρτίου 2011 και 
υπεγράφη στην Τεγουσιγάλπα στις 28 
Ιουνίου 2012·

Or. es

Τροπολογία 29
Ulrike Lunacek
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(γ α) Υπενθυμίζει ότι η διαδικασία της 
ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αμερικής 
υπήρξε αντικείμενο ισχυρών πιέσεων, 
προϊόν πολιτικών κρίσεων στις χώρες και 
μεταξύ αυτών, καθώς και της έλλειψης 
ενδιαφέροντος ορισμένων μελών να 
υποστηρίξουν τους θεσμούς του 
συστήματος ολοκλήρωσης της Κεντρικής 
Αμερικής·

Or. es

Τροπολογία 30
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(δ) υπογραμμίζει ότι πρόκειται για την 
πρώτη ευρεία συμφωνία εταιρικής σχέσης 
μεταξύ περιφερειών, πράγμα που
συνεπάγεται, ως καρπός της
αναμφισβήτητης πολιτικής βούλησης της 
Ένωσης, την αποφασιστική συμβολή 
στην ολοκλήρωση της Κεντρικής 
Αμερικής, πάντοτε με το νόημα ότι η 
σχέση με την περιφέρεια αυτή είναι κάτι 
περισσότερο από απλώς ελεύθερο 
εμπόριο·

(δ) εκφράζει την λύπη του διότι ενώ
πρόκειται για την πρώτη ευρεία συμφωνία 
εταιρικής σχέσης μεταξύ περιφερειών, η 
Συμφωνία ευνοεί μάλλον την εμπορική 
συνιστώσα έναντι των λοιπών, πράγμα 
που καταδεικνύει το ενδιαφέρον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει την 
εμπορική της στρατηγική· υπ' αυτές τις 
συνθήκες η Συμφωνία περιορίσθηκε σε 
μία συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, 
που ομοιάζει πολύ με αυτήν που 
υπέγραψαν οι χώρες της Κεντρικής 
Αμερικής με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την 
CAFTA·

Or. es
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Τροπολογία 31
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(δ α) Υπενθυμίζει ότι η διαδικασία της 
ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αμερικής 
υπήρξε αντικείμενο ισχυρών πιέσεων, 
προϊόν πολιτικών κρίσεων στις χώρες και 
μεταξύ αυτών, καθώς και της έλλειψης 
ενδιαφέροντος ορισμένων μελών να 
υποστηρίξουν τους θεσμούς του 
συστήματος ολοκλήρωσης της Κεντρικής 
Αμερικής·

Or. es

Τροπολογία 32
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(δ β) εκφράζει την λύπη του διότι ενώ 
πρόκειται για την πρώτη ευρεία 
συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ 
περιφερειών, η Συμφωνία ευνοεί μάλλον 
την εμπορική συνιστώσα έναντι των 
λοιπών, πράγμα που καταδεικνύει το 
ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
προωθήσει την εμπορική της στρατηγική· 
υπ' αυτές τις συνθήκες η Συμφωνία 
περιορίσθηκε σε μία συμφωνία 
Ελεύθερων Συναλλαγών, που ομοιάζει 
πολύ με αυτήν που υπέγραψαν οι χώρες 
της Κεντρικής Αμερικής με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, την CAFTA·

Or. es
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Τροπολογία 33
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(ε) υπογραμμίζει ότι η σύναψη αυτής της 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την 
Κεντρική Αμερική εγγράφεται στην
πολιτική της υποστήριξης της ειρήνευσης, 
της σταθερότητας και του
εκδημοκρατισμού της περιφέρειας, η οποία 
άρχισε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 
την δεκαετία του ’80, μέσω μιας 
ουσιαστικής πολιτικής δέσμευσης με τις 
διάφορες ειρηνευτικές συμφωνίες και την 
συμφωνία της Κονταδόρα·

(ε) Εκφράζει την λύπη του διότι με τον 
τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση αφήνει 
σε δεύτερο πλάνο την πολιτική της για την 
υποστήριξη της ειρήνευσης, της 
σταθερότητας και του εκδημοκρατισμού 
της περιφέρειας, η οποία άρχισε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την δεκαετία του
’80, μέσω μιας ουσιαστικής πολιτικής
δέσμευσης με τις διάφορες ειρηνευτικές 
συμφωνίες και την συμφωνία της 
Κονταδόρα·

Or. es

Τροπολογία 34
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(ε) υπογραμμίζει ότι η σύναψη αυτής της 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την 
Κεντρική Αμερική εγγράφεται στην
πολιτική της υποστήριξης της ειρήνευσης, 
της σταθερότητας και του
εκδημοκρατισμού της περιφέρειας, η οποία 
άρχισε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 
την δεκαετία του ’80, μέσω μιας 
ουσιαστικής πολιτικής δέσμευσης με τις 
διάφορες ειρηνευτικές συμφωνίες και την 
συμφωνία της Κονταδόρα·

(ε) Εκφράζει την λύπη του διότι με τον 
τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση αφήνει 
σε δεύτερο πλάνο την πολιτική της για την 
υποστήριξη της ειρήνευσης, της 
σταθερότητας και του εκδημοκρατισμού 
της περιφέρειας, η οποία άρχισε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την δεκαετία του
’80, μέσω μιας ουσιαστικής πολιτικής
δέσμευσης με τις διάφορες ειρηνευτικές 
συμφωνίες και την συμφωνία της 
Κονταδόρα·

Or. es
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Τροπολογία 35
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(στ) εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
νέες και εξαιρετικές δυνατότητες που 
προσφέρει ο πολιτικός διάλογος της νέας 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης για την 
διπεριφερειακή σχέση μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής και της Κεντρικής Αμερικής, 
τόσο στο επίπεδο των στελεχών όσο και 
στον διακοινοβουλευτικό διάλογο και τον 
διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, 
πράγμα που αποτελεί ποιοτικό άλμα εν 
σχέσει με την προηγούμενη διαδικασία 
διαλόγου του Σαν Χοσέ που είχε αρχίσει 
το 1984·

(στ) εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
νέες και εξαιρετικές δυνατότητες που 
προσφέρει ο πολιτικός διάλογος της νέας 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης για την 
διπεριφερειακή σχέση μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής και της Κεντρικής Αμερικής, 
τόσο στο επίπεδο των στελεχών όσο και 
στον διακοινοβουλευτικό διάλογο και τον 
διάλογο με την κοινωνία των πολιτών· 
εκφράζει την λύπη του διότι στο θεσμικό 
πλαίσιο που υποστηρίζεται από την 
Συμφωνία, παρεθεωρήθη τελείως ένας 
θεσμικός μηχανισμός διαλόγου με την 
κοινωνία των πολιτών εν τη ευρεία 
εννοία, ενώ εξετάζεται μόνον το θέμα 
περιοδικών συνεδριάσεων γι ανταλλαγή 
πληροφοριών·

Or. es

Τροπολογία 36
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(στ) εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
νέες και εξαιρετικές δυνατότητες που 
προσφέρει ο πολιτικός διάλογος της νέας 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης για την 
διπεριφερειακή σχέση μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής και της Κεντρικής Αμερικής, 
τόσο στο επίπεδο των στελεχών όσο και 
στον διακοινοβουλευτικό διάλογο και τον 
διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, 

(στ) εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
νέες και εξαιρετικές δυνατότητες που 
προσφέρει ο πολιτικός διάλογος της νέας 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης για την 
διπεριφερειακή σχέση μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής και της Κεντρικής Αμερικής, 
τόσο στο επίπεδο των στελεχών όσο και 
στον διακοινοβουλευτικό διάλογο και τον 
διάλογο με την κοινωνία των πολιτών· 
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πράγμα που αποτελεί ποιοτικό άλμα εν 
σχέσει με την προηγούμενη διαδικασία 
διαλόγου του Σαν Χοσέ που είχε αρχίσει 
το 1984·

εκφράζει την λύπη του διότι στο θεσμικό 
πλαίσιο που υποστηρίζεται από την 
Συμφωνία, παρεθεωρήθη τελείως ένας 
θεσμικός μηχανισμός διαλόγου με την 
κοινωνία των πολιτών εν τη ευρεία 
εννοία, ενώ εξετάζεται μόνον το θέμα 
περιοδικών συνεδριάσεων γι ανταλλαγή 
πληροφοριών·

Or. es

Τροπολογία 37
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(ζ) υπογραμμίζει την κοινοβουλευτική 
διάσταση της συμφωνίας με την 
δημιουργία μιας Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής της Σύνδεσης, η οποία 
αποτελείται από μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των 
χωρών της Κεντρικής Αμερικής, και η 
οποία θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά 
με τις αποφάσεις του Συμβουλίου 
Εταιρικής Σχέσης, θα μπορεί να προβαίνει 
σε συστάσεις και να συλλέγει πληροφορίες 
σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας· 

(ζ) υπογραμμίζει την κοινοβουλευτική 
διάσταση της συμφωνίας με την 
δημιουργία μιας Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής της Σύνδεσης, η οποία 
αποτελείται από μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των 
χωρών της Κεντρικής Αμερικής, και η 
οποία θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά 
με τις αποφάσεις του Συμβουλίου 
Εταιρικής Σχέσης, θα μπορεί να προβαίνει 
σε συστάσεις και να συλλέγει πληροφορίες 
σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας· 
ζητεί το Συμβούλιο της Εταιρικής Σχέσης 
να υποβάλει κατ' έτος στην 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της 
Εταιρικής Σχέσης έκθεση σχετικά με την 
πορεία εκπλήρωσης των εργασιακών, 
κοινωνικο-περιβαλλοντικών προτύπων 
και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 
πλαίσιο εφαρμογής της Συμφωνίας και να 
λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής αυτής·

Or. es
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Τροπολογία 38
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(ζ) υπογραμμίζει την κοινοβουλευτική 
διάσταση της συμφωνίας με την 
δημιουργία μιας Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής της Σύνδεσης, η οποία 
αποτελείται από μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των 
χωρών της Κεντρικής Αμερικής, και η 
οποία θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά 
με τις αποφάσεις του Συμβουλίου 
Εταιρικής Σχέσης, θα μπορεί να προβαίνει 
σε συστάσεις και να συλλέγει πληροφορίες 
σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας·

(ζ) υπογραμμίζει την κοινοβουλευτική 
διάσταση της συμφωνίας με την 
δημιουργία μιας Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής της Σύνδεσης, η οποία 
αποτελείται από μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των 
χωρών της Κεντρικής Αμερικής, και η 
οποία θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά 
με τις αποφάσεις του Συμβουλίου 
Εταιρικής Σχέσης, θα μπορεί να προβαίνει 
σε συστάσεις και να συλλέγει πληροφορίες 
σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας· 
ζητεί το Συμβούλιο της Εταιρικής Σχέσης 
να υποβάλει κατ' έτος στην 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της 
Εταιρικής Σχέσης έκθεση σχετικά με την 
πορεία εκπλήρωσης των εργασιακών, 
κοινωνικο-περιβαλλοντικών προτύπων 
και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 
πλαίσιο εφαρμογής της Συμφωνίας και να 
λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής αυτής·

Or. es

Τροπολογία 39
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο η

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(η) υπογραμμίζει ότι η συμφωνία εταιρικής 
σχέσης που επετεύχθη με την Κεντρική 
Αμερική περιέχει σημαντικά στοιχεία τα 
οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των 

(η) υπογραμμίζει ότι η συμφωνία εταιρικής 
σχέσης που επετεύχθη με την Κεντρική 
Αμερική αγνόησε έναν από τους στόχους 
που περιλαμβάνονται στο άρθρο 21 της 



PE492.929v02-00 22/37 AM\912648EL.doc

EL

στόχων της εξωτερικής δράσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 21 της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, 
ειδικότερα, την ανάπτυξη και την 
εδραίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της δημοκρατίας, την βιώσιμη 
οικονομία και την κοινωνική και 
περιβαλλοντική ανάπτυξη· 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: «η 
προώθηση, στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
της αειφόρου ανάπτυξης από οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη, με 
πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της 
φτώχειας»·

Or. es

Τροπολογία 40
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο η

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(η) υπογραμμίζει ότι η συμφωνία εταιρικής 
σχέσης που επετεύχθη με την Κεντρική 
Αμερική περιέχει σημαντικά στοιχεία τα 
οποία συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της εξωτερικής δράσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 21 της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, 
ειδικότερα, την ανάπτυξη και την 
εδραίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της δημοκρατίας, την βιώσιμη 
οικονομία και την κοινωνική και 
περιβαλλοντική ανάπτυξη·

(η) υπογραμμίζει ότι η συμφωνία εταιρικής 
σχέσης που επετεύχθη με την Κεντρική 
Αμερική αγνόησε έναν από τους στόχους 
που περιλαμβάνονται στο άρθρο 21 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: «η 
προώθηση, στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
της αειφόρου ανάπτυξης από οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη, με 
πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της 
φτώχειας»·

Or. es

Τροπολογία 41
Raimon Obiols

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ
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Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(θ) υπογραμμίζει ότι το άρθρο 1 της 
συμφωνίας περιλαμβάνει τον σεβασμό των 
δημοκρατικών αρχών, των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αρχή 
του κράτους δικαίου ως "βασικών 
στοιχείων" της, εις τρόπον ώστε η μη 
τήρησή τους από οιοδήποτε εκ των 
συμβαλλομένων μερών να συνεπάγεται 
την λήψη μέτρων τα οποία θα μπορούσαν 
να φθάσουν μέχρι και την ακύρωσή της·

(θ) υπογραμμίζει ότι το άρθρο 1 της 
συμφωνίας περιλαμβάνει τον σεβασμό των 
δημοκρατικών αρχών, των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αρχή 
του κράτους δικαίου ως "βασικών 
στοιχείων" της, εις τρόπον ώστε η μη 
τήρησή τους από οιοδήποτε εκ των 
συμβαλλομένων μερών να συνεπάγεται 
την λήψη μέτρων τα οποία θα μπορούσαν 
να φθάσουν μέχρι και την ακύρωσή της· 
εκτιμά πάντως ότι πρέπει να 
δημιουργηθούν συγκεκριμένοι μηχανισμοί 
για την εξασφάλιση του σεβασμού και της 
εφαρμογής της ρήτρας της Συμφωνίας 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. es

Τροπολογία 42
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(θ) υπογραμμίζει ότι το άρθρο 1 της 
συμφωνίας περιλαμβάνει τον σεβασμό των 
δημοκρατικών αρχών, των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αρχή 
του κράτους δικαίου ως "βασικών 
στοιχείων" της, εις τρόπον ώστε η μη 
τήρησή τους από οιοδήποτε εκ των 
συμβαλλομένων μερών να συνεπάγεται 
την λήψη μέτρων τα οποία θα μπορούσαν 
να φθάσουν μέχρι και την ακύρωσή της·

(θ) υπογραμμίζει ότι το άρθρο 1 της 
συμφωνίας περιλαμβάνει τον σεβασμό των 
δημοκρατικών αρχών, των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αρχή 
του κράτους δικαίου ως "βασικών 
στοιχείων" της, εις τρόπον ώστε η μη 
τήρησή τους από οιοδήποτε εκ των 
συμβαλλομένων μερών να συνεπάγεται 
την λήψη μέτρων τα οποία θα μπορούσαν 
να φθάσουν μέχρι και την ακύρωσή της· 
θεωρώντας λυπηρό το ότι δεν 
συμπεριελήφθη ένας συγκεκριμένος 
μηχανισμός που να διασφαλίζει τη 
λειτουργία της, έτσι όπως είχε συστήσει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
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Or. es

Τροπολογία 43
Raimon Obiols

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(θ α) Προτείνει να συντάσσει η Επιτροπή 
ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για την παρακολούθηση της 
Συμφωνίας και την τήρηση και τον 
σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. es

Τροπολογία 44
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(ι) υπογραμμίζει ότι η συμφωνία εταιρικής 
σχέσης με την Κεντρική Αμερική πρέπει 
να νοηθεί ως το κατάλληλο πλαίσιο για 
την συνένωση των προσπαθειών, υπό 
συνθήκες ισότητας, για την καταπολέμηση 
της κοινωνικής αδικίας, την υποστήριξη 
της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και πολιτικών προκλήσεων οι 
οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν·

(ι) Εκφράζει την λύπη του διότι η 
Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης με την 
Κεντρική Αμερική, όπως σχεδιάσθηκε δεν 
υπήρξε το κατάλληλο πλαίσιο για την 
συνένωση των προσπαθειών, υπό 
συνθήκες ισότητας, για την καταπολέμηση 
της κοινωνικής αδικίας, την υποστήριξη 
της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και πολιτικών προκλήσεων οι 
οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν·

Or. es
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Τροπολογία 45
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(ι) υπογραμμίζει ότι η συμφωνία εταιρικής 
σχέσης με την Κεντρική Αμερική πρέπει 
να νοηθεί ως το κατάλληλο πλαίσιο για 
την συνένωση των προσπαθειών, υπό 
συνθήκες ισότητας, για την καταπολέμηση 
της κοινωνικής αδικίας, την υποστήριξη 
της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και πολιτικών προκλήσεων οι 
οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν·

(ι) Εκφράζει την λύπη του διότι η 
Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης με την 
Κεντρική Αμερική, όπως σχεδιάσθηκε δεν 
υπήρξε το κατάλληλο πλαίσιο για την 
συνένωση των προσπαθειών, υπό 
συνθήκες ισότητας, για την καταπολέμηση 
της κοινωνικής αδικίας, την υποστήριξη 
της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και πολιτικών προκλήσεων οι 
οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν·

Or. es

Τροπολογία 46
Renate Weber

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(ι) υπογραμμίζει ότι η συμφωνία εταιρικής 
σχέσης με την Κεντρική Αμερική πρέπει 
να νοηθεί ως το κατάλληλο πλαίσιο για την 
συνένωση των προσπαθειών, υπό 
συνθήκες ισότητας, για την καταπολέμηση 
της κοινωνικής αδικίας, την υποστήριξη 
της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και πολιτικών προκλήσεων οι 
οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν·

(ι) υπογραμμίζει ότι η συμφωνία εταιρικής 
σχέσης με την Κεντρική Αμερική πρέπει 
να νοηθεί ως το κατάλληλο πλαίσιο για την 
συνένωση των προσπαθειών, υπό 
συνθήκες ισότητας, για την καταπολέμηση 
της κοινωνικής αδικίας και της φτώχειας, 
την υποστήριξη της ανάπτυξης χωρίς 
αποκλεισμούς και την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών 
προκλήσεων οι οποίες εξακολουθούν να 
υπάρχουν·

Or. en
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Τροπολογία 47
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(ιζ) υπογραμμίζει ότι η συμφωνία 
εταιρικής σχέσης συμβάλλει στην επίτευξη 
των στόχων της εξωτερικής δράσης της 
Ένωσης που περιλαμβάνονται στο άρθρο 
21 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός των 
δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου 
περιλαμβάνονται ως βασικά στοιχεία της 
συμφωνίας·

(ιζ) υπογραμμίζει ότι η συμφωνία 
εταιρικής σχέσης δεν έλαβε υπόψη τις 
αναπτυξιακές αδυναμίες που 
χαρακτηρίζουν την Κεντρική Αμερική, με 
αποτέλεσμα να αγνοεί έναν από στόχους 
που περιλαμβάνει το άρθρο 21 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: «η 
προώθηση, στις αναπτυσσόμενες χώρες, 
της αειφόρου ανάπτυξης από οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη, με 
πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της 
φτώχειας»·

Or. es

Τροπολογία 48
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(ιβ) σημειώνει ότι η νέα συμφωνία 
εταιρικής σχέσης παρέχει νέες δυνατότητες 
για τον διάλογο στο θέμα της 
καταπολέμησης του λαθρεμπορίου των 
ναρκωτικών και του οργανωμένου 
εγκλήματος, στο πνεύμα της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Ασφάλειας 
που αποφασίστηκε από τους προέδρους 
των χωρών της Κεντρικής Αμερικής·

(ιβ) σημειώνει ότι η νέα συμφωνία 
εταιρικής σχέσης παρέχει νέες δυνατότητες 
για τον διάλογο στο θέμα της 
καταπολέμησης του λαθρεμπορίου των 
ναρκωτικών και του οργανωμένου 
εγκλήματος, στο πνεύμα της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Ασφάλειας 
που αποφασίστηκε από τους προέδρους 
των χωρών της Κεντρικής Αμερικής·
υπενθυμίζει ότι οι εθνικές και 
περιφερειακές στρατηγικές ασφάλειας 
στην Κεντρική Αμερική είναι 
προσανατολισμένες στην αστυνομική και 
την στρατιωτική δράση, θέτοντας σε 
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κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα και, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτελώντας 
απειλή για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
αποδίδοντας ελάχιστη σημασία σε 
σοβαρά θέματα ανασφάλειας· Ζητεί από 
την ΕΕ να τονίσει το θέμα της πρόληψης, 
της καταπολέμησης της ατιμωρησίας και 
της συμμετοχής της κοινωνίας των 
πολιτών στις στρατηγικές ασφάλειας·

Or. es

Τροπολογία 49
Raimon Obiols

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(ιγ) χαιρετίζει την έναρξη λειτουργίας της 
Κοινής Συμβουλευτικής Επιτροπής της 
Κοινωνίας των Πολιτών ΕΕ-Κεντρικής 
Αμερικής·

(ιγ) Θεωρεί ότι πρέπει να προωθηθεί η 
δέουσα συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών, τόσο στην ΕΕ όσο και στην 
Κεντρική Αμερική, διευκολύνοντας την 
ενεργό συμμετοχή της στα διάφορα 
φόρουμ, σε επιτροπές και σε τομεακές 
υποεπιτροπές· χαιρετίζει, με την έννοια 
αυτή, την έναρξη λειτουργίας της Κοινής 
Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κοινωνίας 
των Πολιτών ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής·

Or. es

Τροπολογία 50
Renate Weber

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(ιδ) υπογραμμίζει την προτεραιότητα που 
δίδεται στην κοινωνική συνοχή ως στόχο 

(ιδ) υπογραμμίζει την προτεραιότητα που 
δίδεται στην κοινωνική συνοχή ως στόχο 
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των περιφερειακών πολιτικών 
συνεργασίας· υπογραμμίζει ότι η συνοχή 
αυτή θα καταστεί δυνατή μόνον εφόσον 
περιοριστούν τα ποσοστά της φτώχειας, 
της ανισότητας, του κοινωνικού 
αποκλεισμού και οιουδήποτε είδους 
διακρίσεων· υπογραμμίζει ότι οι 
κοινωνικές ανισότητες δεν έχουν 
περιοριστεί επαρκώς κατά τα τελευταία 
έτη και ότι η ανασφάλεια αποτελεί 
στοιχείο σοβαρών ανησυχιών στην 
Κεντρική Αμερική·

των περιφερειακών πολιτικών 
συνεργασίας· υπογραμμίζει ότι η συνοχή 
αυτή θα καταστεί δυνατή μόνον εφόσον 
περιοριστούν τα ποσοστά της φτώχειας, 
της ανισότητας, του κοινωνικού 
αποκλεισμού και οιουδήποτε είδους 
διακρίσεων· μέσω της κατάλληλης 
εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
επαγγελματικής κατάρτισης· 
υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικές ανισότητες 
δεν έχουν περιοριστεί επαρκώς κατά τα 
τελευταία έτη και ότι η ανασφάλεια 
αποτελεί στοιχείο σοβαρών ανησυχιών 
στην Κεντρική Αμερική·

Or. en

Τροπολογία 51
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(ιδ) υπογραμμίζει την προτεραιότητα που 
δίδεται στην κοινωνική συνοχή ως στόχο 
των περιφερειακών πολιτικών 
συνεργασίας· υπογραμμίζει ότι η συνοχή 
αυτή θα καταστεί δυνατή μόνον εφόσον 
περιοριστούν τα ποσοστά της φτώχειας, 
της ανισότητας, του κοινωνικού 
αποκλεισμού και οιουδήποτε είδους 
διακρίσεων· υπογραμμίζει ότι οι 
κοινωνικές ανισότητες δεν έχουν 
περιοριστεί επαρκώς κατά τα τελευταία 
έτη·

(ιδ) υπογραμμίζει την προτεραιότητα που 
δίδεται στην κοινωνική συνοχή ως στόχο 
των περιφερειακών πολιτικών 
συνεργασίας· υπογραμμίζει ότι η συνοχή 
αυτή θα καταστεί δυνατή μόνον εφόσον 
περιοριστούν τα ποσοστά της φτώχειας, 
της ανισότητας, του κοινωνικού 
αποκλεισμού και οιουδήποτε είδους 
διακρίσεων· υπογραμμίζει ότι οι 
κοινωνικές ανισότητες δεν έχουν 
περιοριστεί επαρκώς κατά τα τελευταία 
έτη· παροτρύνει την ΕΕ, μέσω της 
συνεργασίας της με την Κεντρική 
Αμερική, να συμβάλει στην αντιμετώπιση 
των διαρθρωτικών αιτίων της 
ανασφάλειας, η οποία είναι σημαντικό 
στοιχείο ανησυχίας στην Κεντρική 
Αμερική·

Or. es
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Τροπολογία 52
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(ιδ α) Προειδοποιεί την ΕΕ για τον 
κίνδυνο να προσανατολισθεί με την 
Συμφωνία αυτή η συνεργασία στην 
εμπορική συνιστώσα, ενισχύοντας τους 
μεγάλους εξαγωγείς της Κεντρικής 
Αμερικής αντί να ενισχύσει την ανάπτυξη 
των ΜΜΕ και το διαπεριφερειακό 
εμπόριο, το οποίο αποτελεί θεμελιώδες 
στοιχείο για την ενίσχυση της 
ολοκλήρωσης και της ανάπτυξης ως 
περιφέρειας, που είναι ο θεμελιώδης 
άξονας για την ανάπτυξη και την 
ολοκλήρωση·

Or. es

Τροπολογία 53
Raimon Obiols

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(ιε) υπογραμμίζει τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στο θέμα της συνεργασίας, του 
εκσυγχρονισμού του κράτους και των 
δημόσιων διοικήσεων, της βελτίωσης των 
συστημάτων είσπραξης των φόρων και της 
διαφάνειας, της καταπολέμησης της 
διαφθοράς, της ενίσχυσης του δικαστικού 
συστήματος και της συμμετοχής της 
κοινωνίας των πολιτών·

(ιε) υπογραμμίζει τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στο θέμα της συνεργασίας, του 
εκσυγχρονισμού του κράτους και των 
δημόσιων διοικήσεων, της βελτίωσης των 
συστημάτων είσπραξης των φόρων και της 
διαφάνειας, της καταπολέμησης της 
διαφθοράς και της ατιμωρησίας, της 
ενίσχυσης του δικαστικού συστήματος και 
της συμμετοχής της κοινωνίας των 
πολιτών·

Or. es
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Τροπολογία 54
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(ιε) υπογραμμίζει τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στο θέμα της συνεργασίας, του 
εκσυγχρονισμού του κράτους και των 
δημόσιων διοικήσεων, της βελτίωσης των 
συστημάτων είσπραξης των φόρων και της 
διαφάνειας, της καταπολέμησης της 
διαφθοράς, της ενίσχυσης του δικαστικού 
συστήματος και της συμμετοχής της 
κοινωνίας των πολιτών·

(ιε) υπογραμμίζει τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί στο θέμα της συνεργασίας, του 
εκσυγχρονισμού του κράτους και των 
δημόσιων διοικήσεων, της βελτίωσης των 
συστημάτων είσπραξης των φόρων και της 
διαφάνειας, της καταπολέμησης της 
διαφθοράς και της ατιμωρησίας, της 
ενίσχυσης του δικαστικού συστήματος και 
της συμμετοχής της κοινωνίας των 
πολιτών·

Or. es

Τροπολογία 55
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιη

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(ιη) υπογραμμίζει ότι το εν ισχύι εμπορικό 
σύστημα, το οποίο είναι προσωρινού 
χαρακτήρα και βασίζεται σε ένα μονομερές 
σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, 
εξελίσσεται προς ένα αμοιβαίο σύστημα, 
αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων για τη 
σταδιακή ελευθέρωση της ανταλλαγής 
αγαθών και υπηρεσιών, τις δημόσιες 
συμβάσεις και την προώθηση των 
επενδύσεων, αποκαθιστώντας ένα 
προβλέψιμο πλαίσιο νομικής ασφάλειας το 
οποίο θα επιτρέπει την ανάπτυξη της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η οποία είναι 
απαραίτητη για την ανάπτυξη των 

(ιη) εκφράζει την λύπη του διότι το εν 
ισχύι εμπορικό σύστημα, το οποίο είναι 
προσωρινού χαρακτήρα και βασίζεται σε 
ένα μονομερές σύστημα γενικευμένων 
προτιμήσεων, εξελίσσεται προς ένα 
αμοιβαίο σύστημα, αποτέλεσμα 
διαπραγματεύσεων για τη σταδιακή 
ελευθέρωση της ανταλλαγής αγαθών και 
υπηρεσιών, τις δημόσιες συμβάσεις και την 
προώθηση των επενδύσεων, 
αποκαθιστώντας ένα προβλέψιμο πλαίσιο 
νομικής ασφάλειας που ωφελεί κυρίως 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου του 
μεγάλου συγκριτικού πλεονεκτήματός της 
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συναλλαγών και τις επενδύσεις· στους τομείς αυτούς·

Or. es

Τροπολογία 56
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιη

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(ιη) υπογραμμίζει ότι το εν ισχύι εμπορικό 
σύστημα, το οποίο είναι προσωρινού 
χαρακτήρα και βασίζεται σε ένα μονομερές 
σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, 
εξελίσσεται προς ένα αμοιβαίο σύστημα, 
αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων για τη 
σταδιακή ελευθέρωση της ανταλλαγής 
αγαθών και υπηρεσιών, τις δημόσιες 
συμβάσεις και την προώθηση των 
επενδύσεων, αποκαθιστώντας ένα 
προβλέψιμο πλαίσιο νομικής ασφάλειας το 
οποίο θα επιτρέπει την ανάπτυξη της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η οποία είναι 
απαραίτητη για την ανάπτυξη των 
συναλλαγών και τις επενδύσεις·

(ιη) εκφράζει την λύπη του διότι το εν 
ισχύι εμπορικό σύστημα, το οποίο είναι 
προσωρινού χαρακτήρα και βασίζεται σε 
ένα μονομερές σύστημα γενικευμένων 
προτιμήσεων, εξελίσσεται προς ένα 
αμοιβαίο σύστημα, αποτέλεσμα 
διαπραγματεύσεων για τη σταδιακή 
ελευθέρωση της ανταλλαγής αγαθών και 
υπηρεσιών, τις δημόσιες συμβάσεις και την 
προώθηση των επενδύσεων, 
αποκαθιστώντας ένα προβλέψιμο πλαίσιο 
νομικής ασφάλειας που ωφελεί κυρίως 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου του 
μεγάλου συγκριτικού πλεονεκτήματός της 
στους τομείς αυτούς·

Or. es

Τροπολογία 57
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιη α (νέο)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(ιη α) εκφράζει την λύπη του διότι η 
εφαρμογή εργασιακών και κοινωνικο-
περιβαλλοντικών προτύπων που 
θεσπίζεται με την Συμφωνία υπολείπεται 
των προβλέψεων του ισχύοντος 
συστήματος ΓΣΠ+, λόγω του ότι το 
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κεφάλαιο εμπορίου και βιώσιμης 
ανάπτυξης δεν εξετάζει ούτε συνδέεται με 
τον μηχανισμό διευθέτησης διαφορών· 
εκφράζει, συνεπώς, την λύπη του διότι με 
την Συμφωνία δίδεται προβάδισμα στο 
εμπορικό σκέλος παραμελώντας τον 
στόχο της κοινωνικής συνοχής και 
θέτοντας εν κινδύνω την επιτευχθείσα 
πρόοδο·

Or. es

Τροπολογία 58
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιη α (νέο)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(ιη α) εκφράζει την λύπη του διότι η 
εφαρμογή εργασιακών και κοινωνικο-
περιβαλλοντικών προτύπων που 
θεσπίζεται με την Συμφωνία υπολείπεται 
των προβλέψεων του ισχύοντος 
συστήματος ΓΣΠ+, λόγω του ότι το 
κεφάλαιο εμπορίου και βιώσιμης 
ανάπτυξης δεν εξετάζει ούτε συνδέεται με 
τον μηχανισμό διευθέτησης διαφορών·

Or. es

Τροπολογία 59
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο κ

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(κ) υπογραμμίζει ότι η συμφωνία εταιρικής 
σχέσης με την Κεντρική Αμερική 

(κ) υπογραμμίζει ότι η συμφωνία εταιρικής 
σχέσης με την Κεντρική Αμερική πρέπει 
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συμβάλλει με αποφασιστικό τρόπο στις 
προσπάθειες της περιφερειακής 
ολοκλήρωσης και στον απώτερο στόχο της 
Διπεριφερειακής Στρατηγικής Σύνδεσης 
ΕΕ-Λατινικής Αμερικής·

να συμβάλλει με αποφασιστικό τρόπο στις 
προσπάθειες της περιφερειακής, 
κοινωνικής και πολιτικής ολοκλήρωσης 
και στον απώτερο στόχο της
Διπεριφερειακής Στρατηγικής Σύνδεσης 
ΕΕ-Λατινικής Αμερικής·

Or. es

Τροπολογία 60
Raimon Obiols

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο κ

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(κ) υπογραμμίζει ότι η συμφωνία εταιρικής 
σχέσης με την Κεντρική Αμερική 
συμβάλλει με αποφασιστικό τρόπο στις 
προσπάθειες της περιφερειακής 
ολοκλήρωσης και στον απώτερο στόχο της 
Διπεριφερειακής Στρατηγικής Σύνδεσης 
ΕΕ-Λατινικής Αμερικής·

(κ) υπογραμμίζει ότι η συμφωνία εταιρικής 
σχέσης με την Κεντρική Αμερική 
συμβάλλει με αποφασιστικό τρόπο στις 
προσπάθειες της περιφερειακής, 
κοινωνικής και πολιτικής ολοκλήρωσης 
και στον απώτερο στόχο της 
Διπεριφερειακής Στρατηγικής Σύνδεσης 
ΕΕ-Λατινικής Αμερικής·

Or. es

Τροπολογία 61
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο κ α (νέο)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(κ α) εκφράζει τον προβληματισμό του ως 
προς τις προβλέψιμες κοινωνικο-
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχει η 
Συμφωνία και ως προς τις συνέπειές τους 
για μια περιφέρεια που χαρακτηρίζεται 
από μια ήδη ανησυχητική συχνότητα 
φυσικών καταστροφών η οποία πρόκειται 
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να αυξηθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής· 
παροτρύνει την κοινοβουλευτική 
επιτροπή της Εταιρικής Σχέσης να 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την 
εξέλιξη της κατάστασης, να απαιτεί 
ενημέρωση από το Συμβούλιο της 
Εταιρικής Σχέσης και να συντάσσει 
ετήσια έκθεσή·

Or. es

Τροπολογία 62
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο κ α (νέο)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(κ α) εκφράζει τον προβληματισμό του ως 
προς τις προβλέψιμες κοινωνικο-
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχει η 
Συμφωνία και ως προς τις συνέπειές τους 
για μια περιφέρεια που χαρακτηρίζεται 
από μια ήδη ανησυχητική συχνότητα 
φυσικών καταστροφών η οποία πρόκειται 
να αυξηθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής· 
παροτρύνει την κοινοβουλευτική 
επιτροπή της Εταιρικής Σχέσης να 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την 
εξέλιξη της κατάστασης, να απαιτεί 
ενημέρωση από το Συμβούλιο της 
Εταιρικής Σχέσης και να συντάσσει 
ετήσια έκθεσή· 

Or. es

Τροπολογία 63
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο κ β (νέο)
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Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(κ β) τονίζει ότι η Συμφωνία παγιώνει το 
ρόλο των χωρών της Κεντρικής Αμερικής 
ως εξαγωγέων πρώτων υλών, πράγμα που 
θα εντείνει την πίεση επί της γης και του 
νερού, θα συγκεντρώσει την παραγωγή σε 
κάποιους λίγους τομείς όπως των 
φρούτων, λαχανικών και ξηρών καρπών, 
όπως το αναγνωρίζει και η ίδια η Μελέτη 
Κοινωνικο-περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
που παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

Or. es

Τροπολογία 64
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο κ γ (νέο)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(κ γ) ζητεί, μετά πενταετή εφαρμογή της 
συμφωνίας,  να προβεί το Συμβούλιο της 
Εταιρικής Σχέσης σε αξιολόγηση των 
επιπτώσεων  και να προωθήσει 
αναθεώρηση της συμφωνίας βάσει των 
αποτελεσμάτων των επιπτώσεων που θα 
έχουν διαπιστωθεί·

Or. es

Τροπολογία 65
Ulrike Lunacek
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο κ γ (νέο)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(κ γ) ζητεί, μετά πενταετή εφαρμογή της 
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συμφωνίας,  να προβεί το Συμβούλιο της 
Εταιρικής Σχέσης σε αξιολόγηση των 
επιπτώσεων  και να προωθήσει 
αναθεώρηση της συμφωνίας βάσει των 
αποτελεσμάτων των επιπτώσεων που θα 
έχουν διαπιστωθεί·

Or. es

Τροπολογία 66
Raimon Obiols

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο κ γ (νέο)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(κ γ) ζητεί από το Συμβούλιο της 
Εταιρικής Σχέσης, μετά πενταετή 
εφαρμογή της συμφωνίας, να προβεί σε 
αξιολόγηση των επιπτώσεων και να 
προωθήσει αναθεώρησή της βάσει των 
αποτελεσμάτων των επιπτώσεων που θα 
έχουν διαπιστωθεί·

Or. es

Τροπολογία 67
Willy Meyer

Πρόταση απόφασης
Παράγραφος 1 – στοιχείο κ δ (νέο)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(κ δ) επισημαίνει ότι, στις συζητήσεις για 
τη Συμφωνία, αποσιωπήθηκαν τα 
σημάδια δημοκρατικής οπισθοδρόμησης 
που έχουν γίνει αισθητά στην περιοχή, η 
τάση στρατιωτικοποίησης, οι 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δολοφονιών συνδικαλιστών, οι οποίες 
συνεχίζονται σε ορισμένες χώρες και 
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επανεμφανίζονται σε άλλες, και η 
συνέχιση του φαινομένου της 
θηλεοκτονίας· παροτρύνει την 
κοινοβουλευτική επιτροπή της Εταιρικής 
Σχέσης να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς 
την εξέλιξη της κατάστασης, να απαιτεί 
ενημέρωση από το Συμβούλιο της 
Εταιρικής Σχέσης και να παρουσιάζει 
ετήσια έκθεσή· 

Or. es


