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Τροπολογία 1
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. λαμβάνει υπόψη τόσο το σύνθετο 
θεσμικό πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΗΕ) όσο και την ειδική φύση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως υπερεθνικής 
ένωσης που κατέχει ένα ενισχυμένο 
καθεστώς παρατηρητή εντός του ΟΗΕ, 
αλλά της οποίας τα κράτη μέλη είναι 
επίσης μεμονωμένα μέλη του ΟΗΕ· 
απευθύνει έκκληση για καλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων και 
των διαφορετικών δομών τους, με τη 
βελτίωση του γενικού συντονισμού και 
της συνοχής·

1. λαμβάνει υπόψη τόσο το σύνθετο 
θεσμικό πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΗΕ) ως διεθνούς οργανισμού κρατών
όσο και την ειδική φύση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) ως υπερεθνικής ένωσης·
υπογραμμίζει ότι τα πραγματικά 
υποκείμενα δικαίου του ΟΗΕ είναι τα 
κυρίαρχα κράτη της παγκόσμιας 
κοινότητας, ενώ η ΕΕ κατέχει από το 
2011ένα ενισχυμένο καθεστώς 
παρατηρητή εντός του ΟΗΕ σε σύγκριση 
με άλλους περιφερειακούς οργανισμούς, 
δεδομένου ότι δικαιούται να λαμβάνει το 
λόγο σε συζητήσεις, να καταθέτει 
προτάσεις και τροπολογίες, να υποβάλλει 
παρατηρήσεις επί της διαδικασίας και να 
διανέμει έγγραφα βάσει της απόφασης 
65/276 του ΟΗΕ της 3ης Μαΐου 2011 
σχετικά με τη "συμμετοχή της 
Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης στις εργασίες των 
Ηνωμένων Εθνών"·   ενόψει  της 
αυξανόμενης παγκόσμιας 
αλληλεξάρτησης και των νέων 
πολιτισμικών προκλήσεων, απευθύνει 
έκκληση για καλύτερη συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά 
τις κοινές και κοινοτικές δράσεις τους 
προκειμένου να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους για την ειρηνική και μη στρατιωτική 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων 
προκλήσεων με βάση τους 
παραδεδεγμένους κανόνες του ισχύοντος 
διεθνούς δικαίου, και τις αρχές της 
πολυμέρειας, στο πλαίσιο της ισότιμης 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας· ζητεί 
συνεπώς να αναπτυχθεί στενή συνεργασία 
και συντονισμός με τις διάφορες δομές 
του ΟΗΕ·
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Or. en

Τροπολογία 2
Marcus Pretzell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. λαμβάνει υπόψη τόσο το σύνθετο 
θεσμικό πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΗΕ) όσο και την ειδική φύση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως υπερεθνικής 
ένωσης που κατέχει ένα ενισχυμένο 
καθεστώς παρατηρητή εντός του ΟΗΕ, 
αλλά της οποίας τα κράτη μέλη είναι 
επίσης μεμονωμένα μέλη του ΟΗΕ· 
απευθύνει έκκληση για καλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων και 
των διαφορετικών δομών τους, με τη 
βελτίωση του γενικού συντονισμού και 
της συνοχής·

1. λαμβάνει υπόψη τόσο το σύνθετο 
θεσμικό πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΗΕ) όσο και την ειδική φύση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως υπερεθνικής 
ένωσης που κατέχει ένα ενισχυμένο 
καθεστώς παρατηρητή εντός του ΟΗΕ, της 
οποίας τα κράτη μέλη είναι επίσης 
μεμονωμένα και ανεξάρτητα μέλη του 
ΟΗΕ και αναμφίβολα θα συνεχίσουν να 
είναι, δίνοντας έτσι υπόσταση στη 
θεμελιώδη αρχή της επικουρικότητας· 
ζητεί να σταθεροποιηθεί η επιρροή των 
μεμονωμένων κρατών μελών ενώ 
ταυτόχρονα θα υπάρχει αποδεδειγμένη 
συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 3
Claudia Tapardel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. λαμβάνει υπόψη τόσο το σύνθετο 
θεσμικό πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΗΕ) όσο και την ειδική φύση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως υπερεθνικής 
ένωσης που κατέχει ένα ενισχυμένο 
καθεστώς παρατηρητή εντός του ΟΗΕ, 
αλλά της οποίας τα κράτη μέλη είναι 
επίσης μεμονωμένα μέλη του ΟΗΕ· 
απευθύνει έκκληση για καλύτερη 

1. λαμβάνει υπόψη τόσο το σύνθετο 
θεσμικό πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΗΕ) όσο και την ειδική φύση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως υπερεθνικής 
ένωσης που κατέχει ένα ενισχυμένο 
καθεστώς παρατηρητή εντός του ΟΗΕ, 
αλλά της οποίας τα κράτη μέλη είναι 
επίσης μεμονωμένα μέλη του ΟΗΕ· 
απευθύνει έκκληση για καλύτερη 
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συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων και 
των διαφορετικών δομών τους, με τη 
βελτίωση του γενικού συντονισμού και της 
συνοχής·

συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων και 
των διαφορετικών δομών τους 
(Οργανισμοί, Ταμεία, Προγράμματα, 
Επιτροπή και επιτροπές), με τη βελτίωση 
του γενικού συντονισμού και της συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 4
David McAllister

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. λαμβάνει υπόψη τόσο το σύνθετο 
θεσμικό πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΗΕ) όσο και την ειδική φύση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως υπερεθνικής 
ένωσης που κατέχει ένα ενισχυμένο 
καθεστώς παρατηρητή εντός του ΟΗΕ, 
αλλά της οποίας τα κράτη μέλη είναι 
επίσης μεμονωμένα μέλη του ΟΗΕ· 
απευθύνει έκκληση για καλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων και 
των διαφορετικών δομών τους, με τη 
βελτίωση του γενικού συντονισμού και της 
συνοχής·

1. λαμβάνει υπόψη τόσο το σύνθετο 
θεσμικό πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΗΕ) όσο και την ειδική φύση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως υπερεθνικής 
ένωσης που κατέχει ένα ενισχυμένο 
καθεστώς παρατηρητή εντός του ΟΗΕ, 
αλλά της οποίας τα κράτη μέλη είναι 
επίσης μεμονωμένα μέλη του ΟΗΕ· 
απευθύνει έκκληση για καλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων και 
των διαφορετικών δομών τους, με τη 
βελτίωση του γενικού συντονισμού και της 
συνοχής· στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ θα 
πρέπει να συμπεριφέρεται πραγματικά ως 
παγκόσμιος παράγων εντός του ΟΗΕ και 
να καταβάλλει προσπάθειες για την 
περαιτέρω ενίσχυση της επιρροής και της 
προβολής της στη διεθνή σκηνή, 
σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της 
Συνθήκης της Λισαβόνας.

Or. en

Τροπολογία 5
Eva Paunova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. λαμβάνει υπόψη τόσο το σύνθετο 
θεσμικό πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΗΕ) όσο και την ειδική φύση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως υπερεθνικής 
ένωσης που κατέχει ένα ενισχυμένο 
καθεστώς παρατηρητή εντός του ΟΗΕ, 
αλλά της οποίας τα κράτη μέλη είναι 
επίσης μεμονωμένα μέλη του ΟΗΕ· 
απευθύνει έκκληση για καλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων και 
των διαφορετικών δομών τους, με τη 
βελτίωση του γενικού συντονισμού και της 
συνοχής·

1. λαμβάνει υπόψη τόσο το σύνθετο 
θεσμικό πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΗΕ) όσο και την ειδική φύση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως υπερεθνικής 
ένωσης που κατέχει ένα ενισχυμένο 
καθεστώς παρατηρητή εντός του ΟΗΕ, 
αλλά της οποίας τα κράτη μέλη είναι 
επίσης μεμονωμένα μέλη του ΟΗΕ· 
απευθύνει έκκληση για καλύτερη και 
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των 
δύο φορέων και των διαφορετικών δομών 
τους, με τη βελτίωση του γενικού 
συντονισμού και της συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 6
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. φρονεί ότι το ενισχυμένο καθεστώς 
της ΕΕ εντός του ΟΗΕ θα προλειάνει το 
έδαφος για μεγαλύτερη συνοχή και 
στενότερη συνεργασία άλλων ομάδων 
κρατών, στο πλαίσιο των περιφερειακών 
οργανισμών τους και εντός του 
συστήματος του ΟΗΕ, οι οποίες θα 
μπορούν έτσι να εκφράζουν με 
σθεναρότερο τρόπο τις απόψεις τους στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας ενώ τούτο θα 
οδηγήσει σε πιο ισόρροπη 
αντιπροσωπευτικότητα στο όργανο αυτό· 

Or. en

Τροπολογία 7
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, έχει 
θεμελιώδη σημασία να βελτιώσει η ΕΕ 
τον εσωτερικό συντονισμό της στον 
τομέα αυτό· καλεί τα κράτη μέλη και τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ να εξετάσουν 
τρόπους για την παροχή όλων των 
απαραίτητων μέσων ώστε να επιτευχθεί 
μια πλήρως κοινή εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφαλείας που θα καθιστά την 
ΕΕ ενιαίο διεθνή παράγοντα·

Or. en

Τροπολογία 8
Fabio Massimo Castaldo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
καταστεί δυνατό να αποκτήσει 
μεγαλύτερη βαρύτητα ο ρόλος της 
Ένωσης εντός των διεθνών οργανισμών, 
να συμφωνούν εκ των προτέρων σε μια 
κοινή θέση για όλα τα σημαντικά 
ζητήματα και υπενθυμίζει ότι, 
προκειμένου να μπορεί η Ένωση να 
ομιλεί με μια φωνή στις διεθνείς σχέσεις, 
θεσπίστηκε ο θεσμός του ύπατου 
εκπρόσωπου για θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και 
ότι συνεπώς ο ύπατος εκπρόσωπος θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ασκεί 
πλήρως το ρόλο του, ακόμη και σε αυτό 
το πλαίσιο· 

Or. it



PE565.180v01-00 8/27 AM\1071115EL.doc

EL

Τροπολογία 9
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. ζητεί από τον ΟΗΕ, το Συμβούλιο και 
την Επιτροπή να τηρούν το Κοινοβούλιο 
πλήρως ενήμερο σχετικά με τον 
συντονισμό των ενεργειών τους  ώστε το 
Κοινοβούλιο να συμμετέχει στον 
καθορισμό και στην αναθεώρηση των 
στόχων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 10
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υποστηρίζει το πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων των Ηνωμένων Εθνών 
για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής 
πολυμερούς προσέγγισης, 
αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την 
αναβάθμιση του καθεστώτος της ΕΕ στη 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μετά την 
έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009 και 
την έγκριση του ψηφίσματος του ΟΗΕ 
65/276 «Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις εργασίες των Ηνωμένων 
Εθνών» της 3ης Μαΐου 2011·

2. επιβεβαιώνει τον κεντρικό ρόλο που 
διαδραματίζει ο ΟΗΕ στη νομιμοποίηση 
των διεθνών σχέσεων, στη θεσμοθέτηση 
του διαλόγου μεταξύ των λαών της 
παγκόσμιας κοινότητας σχετικά με τις 
πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, 
οικολογικές, πολιτιστικές, 
χρηματοπιστωτικές και νομικές 
προκλήσεις, καθώς και στη μη βίαιη 
επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ των 
λαών αυτών. υποστηρίζει το πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων των Ηνωμένων Εθνών το 
οποίο, ενώ θα λαμβάνει υπόψη τις 
θεμελιώδεις αλλαγές στα χαρακτηριστικά 
της διεθνούς κοινότητας κρατών από 
τότε που ιδρύθηκε ο ΟΗΕ 
συμπεριλαμβανομένης της ανάδυσης του 
παράγοντα ΕΕ, θα πρέπει να στοχεύει 
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στον εκ βάθρων εκδημοκρατισμό των 
υφιστάμενων δομών μέσω της παροχής 
ευρύτερων εξουσιών ελέγχου και λήψης 
αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση σε 
σχέση με το Συμβούλιο Ασφαλείας, στην 
ενίσχυση της υφιστάμενης πολυμερούς 
προσέγγισης μέσω αυξημένης 
αντιπροσωπευτικότητας στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας κυρίως των χωρών της 
Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, 
καθώς και μέσω σημαντικής ενίσχυσης, 
τόσο πολιτικής όσο και οικονομικής, του 
ρόλου των υφιστάμενων περιφερειακών 
οργανώσεων, των επικουρικών 
οργανισμών και οργάνων με ειδικό 
καθεστώς κατά την παροχή της δικής 
τους ιδιαίτερης συμβολής για την 
επίτευξη των στόχων του Χάρτη του 
ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 11
Marcus Pretzell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υποστηρίζει το πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων των Ηνωμένων Εθνών για 
την επίτευξη μιας αποτελεσματικής 
πολυμερούς προσέγγισης, αναγνωρίζοντας 
ταυτόχρονα την αναβάθμιση του 
καθεστώτος της ΕΕ στη Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ μετά την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 
1η Δεκεμβρίου 2009 και την έγκριση του 
ψηφίσματος του ΟΗΕ 65/276 «Η 
συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
εργασίες των Ηνωμένων Εθνών» της 3ης 
Μαΐου 2011·

2. υποστηρίζει το πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων των Ηνωμένων Εθνών για 
την επίτευξη μιας αποτελεσματικής 
πολυμερούς προσέγγισης, αναγνωρίζοντας 
ταυτόχρονα το ειδικό  καθεστώς της ΕΕ
στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μετά την 
έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009 η 
οποία πρεσβεύει την αρχή της 
επικουρικότητας ως ένα βασικό 
χαρακτηριστικό και την έγκριση του 
ψηφίσματος του ΟΗΕ 65/276 «Η 
συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
εργασίες των Ηνωμένων Εθνών» της 3ης 
Μαΐου 2011·

Or. en
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Τροπολογία 12
Claudia Tapardel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υποστηρίζει το πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων των Ηνωμένων Εθνών για 
την επίτευξη μιας αποτελεσματικής 
πολυμερούς προσέγγισης, αναγνωρίζοντας 
ταυτόχρονα την αναβάθμιση του 
καθεστώτος της ΕΕ στη Γενική Συνέλευση 
του ΟΗΕ μετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η 
Δεκεμβρίου 2009 και την έγκριση του 
ψηφίσματος του ΟΗΕ 65/276 «Η 
συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
εργασίες των Ηνωμένων Εθνών» της 3ης 
Μαΐου 2011·

2. υποστηρίζει το πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων των Ηνωμένων Εθνών για 
την επίτευξη μιας αποτελεσματικής 
πολυμερούς προσέγγισης, αναγνωρίζοντας 
ταυτόχρονα την αναβάθμιση του 
καθεστώτος της ΕΕ στη Γενική Συνέλευση 
του ΟΗΕ μετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η 
Δεκεμβρίου 2009 και την έγκριση του 
ψηφίσματος του ΟΗΕ 65/276 «Η 
συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
εργασίες των Ηνωμένων Εθνών» της 3ης 
Μαΐου 2011· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον 
τρόπο με   τον οποίο εφαρμόστηκε το 
ψήφισμα, και σχετικά με το ποιά 
διδάγματα μπορούν να αντληθούν 
προκειμένου να εξασφαλιστεί μια πιο 
αποτελεσματική πολυμερής προσέγγιση. 

Or. en

Τροπολογία 13
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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2 α. ζητεί τη μεταρρύθμιση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας προκειμένου να 
διασφαλιστεί μία μόνιμη έδρα για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση που θα 
αντικαταστήσει τα δύο μόνιμα και τα εκ 
περιτροπής ευρωπαϊκά μέλη· προτείνει να 
διαθέτει η ΕΕ μία και μοναδική ψήφο 
στο όργανο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 14
Fabio Massimo Castaldo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. ζητεί να αρχίσουν οι απαραίτητες 
διαπραγματεύσεις και διαδικασίες 
προκειμένου να μπορέσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση να καταστεί μόνιμο μέλος του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ το 
συντομότερο δυνατό·

Or. it

Τροπολογία 15
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. προτείνει μεταρρύθμιση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας προκειμένου να 
επιτρέπεται δικαίωμα αρνησικυρίας μόνο 
εάν η απόφαση αυτή υποστηρίζεται από 
το ήμισυ τουλάχιστον των μονίμων μελών 
του· 
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Or. en

Τροπολογία 16
Claudia Tapardel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι μια ισχυρή και σταθερή 
εταιρική σχέση ΕΕ-ΟΗΕ έχει θεμελιώδη 
σημασία για το έργο του ΟΗΕ και στους 
τρεις πυλώνες – ειρήνη και ασφάλεια, 
ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη –
και, επίσης, αποφασιστική σημασία για τον 
ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα·

3. τονίζει ότι μια ισχυρή και σταθερή 
εταιρική σχέση ΕΕ-ΟΗΕ έχει θεμελιώδη 
σημασία για το έργο του ΟΗΕ και στους 
τρεις πυλώνες – ειρήνη και ασφάλεια, 
ανθρώπινα δικαιώματα και βιώσιμη 
ανάπτυξη – και, επίσης, αποφασιστική 
σημασία για τον ρόλο της ΕΕ ως 
παγκόσμιου παράγοντα·

Or. en

Τροπολογία 17
Marcus Pretzell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι μια ισχυρή και σταθερή 
εταιρική σχέση ΕΕ-ΟΗΕ έχει θεμελιώδη 
σημασία για το έργο του ΟΗΕ και στους 
τρεις πυλώνες – ειρήνη και ασφάλεια, 
ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη –
και, επίσης, αποφασιστική σημασία για τον 
ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα·

3. τονίζει ότι μια ισχυρή και σταθερή 
εταιρική σχέση ΕΕ-ΟΗΕ έχει θεμελιώδη 
σημασία για το έργο του ΟΗΕ και στους 
τρεις πυλώνες – ειρήνη και ασφάλεια, 
ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη –
και, επίσης, αποφασιστική σημασία για τον 
ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα 
συνεισφέροντας στη μεμονωμένη δράση 
των επιμέρους κρατών μελών της ΕΕ 
όπως θεσπίζεται στις συνθήκες της 
Λισαβόνας και του Μάαστριχτ, οι οποίες 
ορίζουν ειδικά ότι η επικουρικότητα είναι 
απαραίτητη και σημαντική για μια 
ομοσπονδιακή ένωση κρατών όπως η ΕΕ 
και αποτελεί ένα καίριας σημασίας και 
βασικό στοιχείο του κανονιστικού της 
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πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 18
Eva Paunova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι μια ισχυρή και σταθερή 
εταιρική σχέση ΕΕ-ΟΗΕ έχει θεμελιώδη 
σημασία για το έργο του ΟΗΕ και στους 
τρεις πυλώνες – ειρήνη και ασφάλεια, 
ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη –
και, επίσης, αποφασιστική σημασία για τον 
ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα·

3. τονίζει ότι μια ισχυρή και σταθερή 
εταιρική σχέση ΕΕ-ΟΗΕ έχει θεμελιώδη 
σημασία για το έργο του ΟΗΕ και στους 
τρεις πυλώνες – ειρήνη και ασφάλεια,
ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη –
και, επίσης, αποφασιστική σημασία για τον 
ρόλο της ΕΕ ως ενεργού παγκόσμιου 
παράγοντα·

Or. en

Τροπολογία 19
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι μια ισχυρή και σταθερή 
εταιρική σχέση ΕΕ-ΟΗΕ έχει θεμελιώδη 
σημασία για το έργο του ΟΗΕ και στους 
τρεις πυλώνες – ειρήνη και ασφάλεια, 
ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη –
και, επίσης, αποφασιστική σημασία για τον 
ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα·

3. υπενθυμίζει ότι και οι δύο διεθνείς 
οντότητες ασπάζονται τις ίδιες βασικές 
αρχές και τονίζει ότι οι κοινές αυτές αξίες 
και συμβιβασμοί θα πρέπει να αποτελούν 
το βασικό πεδίο της συνεργασίας· τονίζει 
ότι μια ισχυρή και σταθερή εταιρική σχέση 
ΕΕ-ΟΗΕ έχει θεμελιώδη σημασία για το 
έργο του ΟΗΕ και στους τρεις πυλώνες –
ειρήνη και ασφάλεια, ανθρώπινα 
δικαιώματα και ανάπτυξη – και, επίσης, 
αποφασιστική σημασία για τον ρόλο της 
ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα·

Or. en
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Τροπολογία 20
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι μια ισχυρή και σταθερή 
εταιρική σχέση ΕΕ-ΟΗΕ έχει θεμελιώδη 
σημασία για το έργο του ΟΗΕ και στους 
τρεις πυλώνες – ειρήνη και ασφάλεια, 
ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη –
και, επίσης, αποφασιστική σημασία για τον 
ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα·

3. τονίζει ότι μια ισχυρή και σταθερή 
εταιρική σχέση ΕΕ-ΟΗΕ έχει θεμελιώδη 
σημασία για το έργο του ΟΗΕ και στους 
τρεις πυλώνες – ειρήνη και ασφάλεια, 
ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη –
και, επίσης, αποφασιστική σημασία για τον 
ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα· 
επιβεβαιώνει τον κεντρικό ρόλο της 
πρόληψης και της καταπολέμησης των 
αιτιών με στόχο την αντιμετώπιση των 
βίαιων συγκρούσεων και των νέων 
πολιτισμικών προκλήσεων· 

Or. en

Τροπολογία 21
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. υπογραμμίζει το ρόλο του Ύπατου 
Εκπρόσωπου, σύμφωνα με το άρθρο 18 
ΣΕΕ, στην άσκηση της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής 
ασφαλείας της Ένωσης· επαναλαμβάνει 
την έκκλησή του να καταστεί ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος ο κυριότερος εξωτερικός 
αντιπρόσωπος της ΕΕ στα διεθνή φόρα, 
και μάλιστα στα Ηνωμένα Έθνη· 

Or. en
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Τροπολογία 22
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. υπογραμμίζει ότι η κοινοβουλευτική 
συνέλευση του ΟΗΕ (UNPA), που 
θεσπίστηκε με το άρθρο 22 του Χάρτη 
του ΟΗΕ, θα μπορούσε να αποτελέσει 
αφετηρία για τον εκδημοκρατισμό των 
Ηνωμένων Εθνών·

Or. en

Τροπολογία 23
Marcus Pretzell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. είναι αποφασισμένο να καταστήσει το 
σύστημα των Ηνωμένων Εθνών 
συμβατότερο με την νέα παγκόσμια 
διάρθρωση ισχύος και να αυξήσει τη 
διαφάνεια, τη λογοδοσία και την 
αποτελεσματικότητά του, με την αποφυγή 
επικαλύψεων και χρησιμοποιώντας τις 
διάφορες δομές των Ηνωμένων Εθνών πιο 
ορθολογικά·

4. είναι αποφασισμένο να καταστήσει το 
σύστημα των Ηνωμένων Εθνών 
συμβατότερο με την νέα παγκόσμια 
διάρθρωση ισχύος, μεταξύ άλλων, 
προσθέτοντας τη Γερμανία ως μόνιμο 
μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών, και να αυξήσει τη 
διαφάνεια, τη λογοδοσία και την 
αποτελεσματικότητά του, με την αποφυγή 
επικαλύψεων και χρησιμοποιώντας τις 
διάφορες δομές των Ηνωμένων Εθνών πιο 
ορθολογικά, αλλά χωρίς να περιορίζει την 
αρχή της επικουρικότητας και, συνεπώς, 
σεβόμενο τον έλεγχο της επικουρικότητας 
και τα προληπτικά μέτρα, όπως η 
αποδοκιμασία και η καταγγελία, που 
διαθέτουν τα εθνικά κοινοβούλια των 
κρατών μελών της ΕΕ βάσει της 
Συνθήκης της Λισαβόνας·

Or. en
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Τροπολογία 24
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. είναι αποφασισμένο να καταστήσει το 
σύστημα των Ηνωμένων Εθνών 
συμβατότερο με την νέα παγκόσμια 
διάρθρωση ισχύος και να αυξήσει τη 
διαφάνεια, τη λογοδοσία και την 
αποτελεσματικότητά του, με την αποφυγή 
επικαλύψεων και χρησιμοποιώντας τις 
διάφορες δομές των Ηνωμένων Εθνών πιο 
ορθολογικά·

4. είναι αποφασισμένο να καταστήσει το 
σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και τους 
πολυάριθμους οργανισμούς του και δομές
συμβατότερα με τις νέες παγκόσμιες 
προκλήσεις και εξελίξεις και να αυξήσει 
τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την 
αποτελεσματικότητά του, με την αποφυγή 
επικαλύψεων και χρησιμοποιώντας τις 
διάφορες δομές των Ηνωμένων Εθνών πιο 
ορθολογικά· επαναλαμβάνει ότι 
υποστηρίζει τη χορήγηση δικαιώματος 
εκπροσώπησης σε κοινοβουλευτικούς και 
κοινωνικούς παράγοντες κατά τη 
συζήτηση θεμάτων στον ΟΗΕ, που τους 
αφορούν άμεσα·

Or. en

Τροπολογία 25
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. είναι αποφασισμένο να καταστήσει το 
σύστημα των Ηνωμένων Εθνών 
συμβατότερο με την νέα παγκόσμια 
διάρθρωση ισχύος και να αυξήσει τη 
διαφάνεια, τη λογοδοσία και την 
αποτελεσματικότητά του, με την αποφυγή 
επικαλύψεων και χρησιμοποιώντας τις 
διάφορες δομές των Ηνωμένων Εθνών πιο 
ορθολογικά·

4. είναι αποφασισμένο να καταστήσει το 
σύστημα των Ηνωμένων Εθνών 
συμβατότερο με την νέα παγκόσμια 
διάρθρωση ισχύος και να αυξήσει τη 
διαφάνεια, τη λογοδοσία και την 
αποτελεσματικότητά του, με την αποφυγή 
επικαλύψεων και χρησιμοποιώντας τις 
διάφορες δομές των Ηνωμένων Εθνών πιο 
ορθολογικά· υποστηρίζει ότι η πείρα της 
ΕΕ στη λήψη αποφάσεων διεθνικού 
χαρακτήρα θα μπορούσε να βοηθήσει τη 
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διαδικασία μεταρρύθμισης του ΟΗΕ, 
ιδίως όσον αφορά το Συμβούλιο 
Ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία 26
Claudia Tapardel, Mercedes Bresso

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 – σημείο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1) υπενθυμίζει ότι η μεταρρύθμιση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
αποτελεί ένα από τα στοιχεία ενός 
γενικότερου προγράμματος 
μεταρρύθμισης του συστήματος του 
ΟΗΕ, και ένα κεντρικό, μακροπρόθεσμο 
στόχο της ΕΕ· ως εκ τούτου, ζητεί να 
υποστηριχθεί ενεργά μια συνολική 
μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ προκειμένου να αποκτήσει η 
ΕΕ μόνιμη έδρα.

Or. en

Τροπολογία 27
Claudia Tapardel, Mercedes Bresso

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 – σημείο 2 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(2) ζητεί να υποστηριχθεί η 
υποψηφιότητα μιας ευρωπαίας γυναίκας 
για το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα 
του ΟΗΕ στις επικείμενες εκλογές.

Or. en
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Τροπολογία 28
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. ζητεί, ενόψει της επικείμενης εκλογής 
του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ 
που έχει προγραμματιστεί για το 2017, 
μια τροποποιημένη διαδικασία επιλογής 
που να είναι διαφανής, όσον αφορά τα 
κριτήρια και τις διαδικασίες της, για τα 
κράτη μέλη του ΟΗΕ και τις εκτελεστικές 
και κοινοβουλευτικές δομές τους, για την 
κοινωνία των πολιτών, το κοινό, και τα 
μέσα ενημέρωσης, και ταυτόχρονα να 
προωθεί την ισότητα των φύλων·   

Or. en

Τροπολογία 29
Jo Leinen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
υποστηριχθεί η σύσταση μιας 
κοινοβουλευτικής συνέλευσης  (UNPA) 
συμπληρωματικής προς τη Γενική 
Συνέλευση εντός του συστήματος του 
ΟΗΕ προκειμένου να αυξηθεί η 
δημοκρατική λογοδοσία και η διαφάνεια 
της παγκόσμιας διακυβέρνησης και να 
καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη 
συμμετοχή των πολιτών στις 
δραστηριότητες του ΟΗΕ·

Or. en
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Τροπολογία 30
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
είναι συλλογικά ο μεγαλύτερος 
χρηματοδότης στον προϋπολογισμό του 
ΟΗΕ· επιμένει, ως εκ τούτου, σύμφωνα με 
το πνεύμα της πρωτοβουλίας «Ενωμένοι 
στη δράση» (ένας ηγέτης, ένας 
προϋπολογισμός, ένα πρόγραμμα, μια 
υπηρεσία), στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ο 
υψηλότερος βαθμός διαφάνειας ως προς 
την χρηματοδότηση της ΕΕ που 
διοχετεύεται μέσω των Ηνωμένων Εθνών, 
καθώς και στην αποδοτική χρήση των εν 
λόγω πόρων· ζητεί ο ΟΗΕ και η Επιτροπή
να ενημερώνουν πλήρως το Κοινοβούλιο 
σχετικά με την χρησιμοποίηση από τα 
Ηνωμένα Έθνη των εισφορών της ΕΕ·

5. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
είναι συλλογικά ο μεγαλύτερος 
χρηματοδότης στον προϋπολογισμό του 
ΟΗΕ· επιμένει, ως εκ τούτου, σύμφωνα με 
το πνεύμα της πρωτοβουλίας «Ενωμένοι 
στη δράση» (ένας ηγέτης, ένας 
προϋπολογισμός, ένα πρόγραμμα, μια 
υπηρεσία), στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ο 
υψηλότερος βαθμός διαφάνειας ως προς 
την χρηματοδότηση της ΕΕ που 
διοχετεύεται μέσω των Ηνωμένων Εθνών, 
καθώς και στην αποδοτική χρήση των εν 
λόγω πόρων· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη της ΕΕ να ασκούν πίεση στον 
ΟΗΕ για τη συνεπή εφαρμογή της 
πρωτοβουλίας του ΟΗΕ για τη διαφάνεια 
και τη λογοδοσία, και να ενημερώνουν 
πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με την χρησιμοποίηση από τα 
Ηνωμένα Έθνη των εισφορών της ΕΕ

Or. en

Τροπολογία 31
Claudia Tapardel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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5. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
είναι συλλογικά ο μεγαλύτερος 
χρηματοδότης στον προϋπολογισμό του 
ΟΗΕ· επιμένει, ως εκ τούτου, σύμφωνα με 
το πνεύμα της πρωτοβουλίας «Ενωμένοι 
στη δράση» (ένας ηγέτης, ένας 
προϋπολογισμός, ένα πρόγραμμα, μια 
υπηρεσία), στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ο 
υψηλότερος βαθμός διαφάνειας ως προς 
την χρηματοδότηση της ΕΕ που 
διοχετεύεται μέσω των Ηνωμένων Εθνών, 
καθώς και στην αποδοτική χρήση των εν 
λόγω πόρων· ζητεί ο ΟΗΕ και η Επιτροπή 
να ενημερώνουν πλήρως το Κοινοβούλιο 
σχετικά με την χρησιμοποίηση από τα 
Ηνωμένα Έθνη των εισφορών της ΕΕ·

5. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
είναι συλλογικά ο μεγαλύτερος 
χρηματοδότης στον προϋπολογισμό του 
ΟΗΕ· επιμένει, ως εκ τούτου, σύμφωνα με 
το πνεύμα της πρωτοβουλίας «Ενωμένοι 
στη δράση» (ένας ηγέτης, ένας 
προϋπολογισμός, ένα πρόγραμμα, μια 
υπηρεσία), στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ο 
υψηλότερος βαθμός διαφάνειας ως προς 
την χρηματοδότηση της ΕΕ που 
διοχετεύεται μέσω των Ηνωμένων Εθνών, 
καθώς και στην αποδοτική χρήση των εν 
λόγω πόρων· καλεί την Ύπατη 
Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο (ΥΕ/ΑΕ) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναπτύξει μια 
κοινή θέση των κρατών μελών για τον 
σκοπό αυτό· ζητεί ο ΟΗΕ και η Επιτροπή 
να ενημερώνουν πλήρως το Κοινοβούλιο 
σχετικά με την χρησιμοποίηση από τα 
Ηνωμένα Έθνη των εισφορών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 32
Marcus Pretzell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
είναι συλλογικά ο μεγαλύτερος 
χρηματοδότης στον προϋπολογισμό του 
ΟΗΕ· επιμένει, ως εκ τούτου, σύμφωνα με 
το πνεύμα της πρωτοβουλίας «Ενωμένοι 
στη δράση» (ένας ηγέτης, ένας 
προϋπολογισμός, ένα πρόγραμμα, μια 
υπηρεσία), στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ο 
υψηλότερος βαθμός διαφάνειας ως προς 
την χρηματοδότηση της ΕΕ που 
διοχετεύεται μέσω των Ηνωμένων Εθνών, 
καθώς και στην αποδοτική χρήση των εν 
λόγω πόρων· ζητεί ο ΟΗΕ και η Επιτροπή 
να ενημερώνουν πλήρως το Κοινοβούλιο 
σχετικά με την χρησιμοποίηση από τα 

5. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και, 
επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη είναι 
συλλογικά ο μεγαλύτερος χρηματοδότης 
στον προϋπολογισμό του ΟΗΕ· επιμένει, 
ως εκ τούτου, σύμφωνα με το πνεύμα της 
πρωτοβουλίας «Ενωμένοι στη δράση» 
(ένας ηγέτης, ένας προϋπολογισμός, ένα 
πρόγραμμα, μια υπηρεσία), στην ανάγκη 
να εξασφαλιστεί ο υψηλότερος βαθμός 
διαφάνειας ως προς την χρηματοδότηση 
της ΕΕ που διοχετεύεται μέσω των 
Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στην 
αποδοτική χρήση των εν λόγω πόρων· 
ζητεί ο ΟΗΕ και η Επιτροπή να 
ενημερώνουν πλήρως το Κοινοβούλιο 
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Ηνωμένα Έθνη των εισφορών της ΕΕ· σχετικά με την χρησιμοποίηση από τα 
Ηνωμένα Έθνη των εισφορών της ΕΕ και 
απαιτεί περαιτέρω καλύτερη 
ενσωμάτωση των κρατών μελών της ΕΕ 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του 
ΟΗΕ μέσω της εκπροσώπησής τους στις 
αντίστοιχες επιτροπές σε όλα τα επίπεδα· 

Or. en

Τροπολογία 33
Eva Paunova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
είναι συλλογικά ο μεγαλύτερος 
χρηματοδότης στον προϋπολογισμό του 
ΟΗΕ· επιμένει, ως εκ τούτου, σύμφωνα με 
το πνεύμα της πρωτοβουλίας «Ενωμένοι 
στη δράση» (ένας ηγέτης, ένας 
προϋπολογισμός, ένα πρόγραμμα, μια 
υπηρεσία), στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ο 
υψηλότερος βαθμός διαφάνειας ως προς 
την χρηματοδότηση της ΕΕ που 
διοχετεύεται μέσω των Ηνωμένων Εθνών, 
καθώς και στην αποδοτική χρήση των εν 
λόγω πόρων· ζητεί ο ΟΗΕ και η Επιτροπή 
να ενημερώνουν πλήρως το Κοινοβούλιο 
σχετικά με την χρησιμοποίηση από τα 
Ηνωμένα Έθνη των εισφορών της ΕΕ·

5. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
είναι συλλογικά ο μεγαλύτερος 
χρηματοδότης στον προϋπολογισμό του 
ΟΗΕ· επιμένει, ως εκ τούτου, σύμφωνα με 
το πνεύμα της πρωτοβουλίας «Ενωμένοι 
στη δράση» (ένας ηγέτης, ένας 
προϋπολογισμός, ένα πρόγραμμα, μια 
υπηρεσία), στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ο 
υψηλότερος βαθμός διαφάνειας ως προς 
την χρηματοδότηση της ΕΕ που 
διοχετεύεται μέσω των Ηνωμένων Εθνών, 
καθώς και στην αποδοτική χρήση των εν 
λόγω πόρων· ζητεί ο ΟΗΕ και η Επιτροπή 
να ενημερώνουν πλήρως και εγκαίρως το 
Κοινοβούλιο σχετικά με την 
χρησιμοποίηση από τα Ηνωμένα Έθνη των 
εισφορών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 34
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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5. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
είναι συλλογικά ο μεγαλύτερος 
χρηματοδότης στον προϋπολογισμό του 
ΟΗΕ· επιμένει, ως εκ τούτου, σύμφωνα με 
το πνεύμα της πρωτοβουλίας «Ενωμένοι 
στη δράση» (ένας ηγέτης, ένας 
προϋπολογισμός, ένα πρόγραμμα, μια 
υπηρεσία), στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ο 
υψηλότερος βαθμός διαφάνειας ως προς 
την χρηματοδότηση της ΕΕ που 
διοχετεύεται μέσω των Ηνωμένων Εθνών, 
καθώς και στην αποδοτική χρήση των εν 
λόγω πόρων· ζητεί ο ΟΗΕ και η Επιτροπή 
να ενημερώνουν πλήρως το Κοινοβούλιο 
σχετικά με την χρησιμοποίηση από τα 
Ηνωμένα Έθνη των εισφορών της ΕΕ·

5. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
είναι συλλογικά ο μεγαλύτερος 
χρηματοδότης στον προϋπολογισμό του 
ΟΗΕ· υπενθυμίζει ότι η προσήλωση της 
ΕΕ στην κατεύθυνση αυτή 
αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στο 
χρηματικό ποσό, αλλά και στη συμβολή 
με ανθρώπινο κεφάλαιο και τεχνογνωσία·
επιμένει, ως εκ τούτου, σύμφωνα με το 
πνεύμα της πρωτοβουλίας «Ενωμένοι στη 
δράση» (ένας ηγέτης, ένας 
προϋπολογισμός, ένα πρόγραμμα, μια 
υπηρεσία), στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ο 
υψηλότερος βαθμός διαφάνειας ως προς 
την χρηματοδότηση της ΕΕ που 
διοχετεύεται μέσω των Ηνωμένων Εθνών, 
καθώς και στην αποδοτική χρήση των εν 
λόγω πόρων· ζητεί ο ΟΗΕ και η Επιτροπή 
να ενημερώνουν πλήρως το Κοινοβούλια 
σχετικά με την χρησιμοποίηση από τα 
Ηνωμένα Έθνη των εισφορών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 35
David McAllister

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. εκτιμά το γεγονός ότι η διοχέτευση 
ενωσιακής βοήθειας μέσω του ΟΗΕ 
επιτρέπει στην ΕΕ να υποστηρίζει 
περιοχές του πλανήτη που ενδεχομένως 
δεν θα μπορούσε μόνη της να 
προσεγγίσει· έχει επίγνωση του υψηλού 
εγγενούς κινδύνου κατά τη χορήγηση 
βοήθειας σε περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη 
του για το γεγονός ότι οι εκθέσεις, που 
υποβάλλουν στην Επιτροπή οι 
οργανώσεις-εταίροι της στις οποίες έχει 
ανατεθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού 
της Ένωσης υπό έμμεση διαχείριση, 
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συχνά καθυστερούν, είναι ελλιπείς και μη 
επαρκώς προσανατολισμένες στα 
αποτελέσματα, παρεμποδίζοντας με τον 
τρόπο αυτό την Επιτροπή να ασκήσει 
ορθά την ελεγκτική της λειτουργία·

Or. en

Τροπολογία 36
Eva Paunova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι η συνεργασία ΕΕ-ΟΗΕ για τη 
στήριξη της ειρήνης είναι ζωτικής 
σημασίας, τόσο όσον αφορά τις πολιτικές 
αποστολές όσο και για τις δραστηριότητες 
διαμεσολάβησης, καθώς και για την 
ορθολογική οργάνωση των διαδικασιών 
σχεδιασμού.

6. θεωρεί ότι η συνεργασία ΕΕ-ΟΗΕ για τη 
στήριξη της ειρήνης είναι ζωτικής 
σημασίας, τόσο όσον αφορά τις πολιτικές 
αποστολές όσο και για τις δραστηριότητες 
διαμεσολάβησης, καθώς και για την 
ορθολογική οργάνωση των διαδικασιών 
σχεδιασμού, και από την άποψη αυτή 
υποστηρίζει πλήρως την αναθεώρηση 
των ειρηνευτικών επιχειρήσεων των 
Ηνωμένων Εθνών.

Or. en

Τροπολογία 37
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι η συνεργασία ΕΕ-ΟΗΕ για τη 
στήριξη της ειρήνης είναι ζωτικής 
σημασίας, τόσο όσον αφορά τις πολιτικές 
αποστολές όσο και για τις δραστηριότητες 
διαμεσολάβησης, καθώς και για την 
ορθολογική οργάνωση των διαδικασιών 
σχεδιασμού.

6. θεωρεί ότι η συνεργασία ΕΕ-ΟΗΕ για τη 
στήριξη της ειρήνης πρέπει να είναι 
ζωτικής σημασίας, τόσο όσον αφορά τις 
πολιτικές αποστολές όσο και για τις 
δραστηριότητες διαμεσολάβησης, καθώς 
και για την ορθολογική οργάνωση των 
διαδικασιών σχεδιασμού, ιδίως όσον 
αφορά τη συνεπή εφαρμογή των ΑΣΧ 
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μετά το 2015 μέσω αυξημένης συνοχής 
των πολιτικών μεταξύ άλλων και στις 
δραστηριότητες της ΕΕ στους τομείς της 
εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής 
ασφαλείας, του διεθνούς εμπορίου και 
της παγκόσμιας οικονομικής πολιτικής, 
της αναπτυξιακής πολιτικής και της 
διεθνούς πολιτικής για το κλίμα, των 
πολιτικών για τα πολιτικά και κοινωνικά 
δικαιώματα του ανθρώπου· 

Or. en

Τροπολογία 38
David McAllister

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαίο για 
την ΕΕ να καταστεί το σύστημα των 
Ηνωμένων Εθνών συμβατότερο με την 
νέα παγκόσμια διάρθρωση ισχύος, αλλά 
διαπιστώνει ότι η από μέρους της 
επιδίωξη αυτών των μεταρρυθμίσεων 
παρεμποδίστηκε από την έλλειψη κοινής 
θέσης μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως 
όσον αφορά τη διεθνή ειρήνη και την 
αρχιτεκτονική της ασφάλειας, η οποία 
συνέβαλε - ή τουλάχιστον δεν προσέφερε 
λύση- στο σημερινό αδιέξοδο σχετικά με 
τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 39
David McAllister

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)



PE565.180v01-00 26/27 AM\1071115EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. υπογραμμίζει τις τρέχουσες 
προτεραιότητες της ΕΕ, για την 69η 
σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του 
ΟΗΕ, που επαναλαμβάνουν το από 
μακρού αίτημα της Ένωσης να 
οργανώσει ο ΟΗΕ ορθολογικά τις δομές, 
τον προϋπολογισμό και τις μεθόδους 
εργασίας του, χωρίς να αποφύγει δύσκολα 
θέματα όπως η μεταρρύθμιση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας. 

Or. en

Τροπολογία 40
David McAllister

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 γ. τονίζει ότι η Γενική Συνέλευση που 
εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις όλων των 
κρατών μελών πρέπει να διαθέτει 
τρόπους και μέσα ώστε να δίνει 
κατευθύνσεις στο σύστημα των 
Ηνωμένων Εθνών και να συντονίζει όλες 
τις δραστηριότητές του·

Or. en

Τροπολογία 41
David McAllister

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 δ. συνιστά στο Συμβούλιο να 
υποστηρίξει ενεργά μια ολοκληρωμένη 
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αναθεώρηση του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, προκειμένου να 
ενισχυθούν η νομιμοποίηση, η 
περιφερειακή εκπροσώπηση, η ευθύνη 
λογοδοσίας και η αποτελεσματικότητά 
του· να καταβάλει προσπάθειες για τον 
μακροπρόθεσμο στόχο να αποκτήσει η 
ΕΕ μια έδρα σε ένα διευρυμένο 
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ· να 
διασφαλίσει τη συνεκτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα της ΕΕ ως 
παγκόσμιου παράγοντα, με στόχο να 
ενεργεί με ταχύ και ολοκληρωμένο τρόπο 
και να  και να εκφράζει ενιαία άποψη, 
βελτιώνοντας τον συντονισμό των θέσεων 
των κρατών μελών και τη συνεργασία 
μεταξύ της ΕΥΕΔ και των κρατών 
μελών·   στο πλαίσιο αυτό, να ενθαρρύνει 
την ΕΥΕΔ, ιδίως μέσω των 
αντιπροσωπειών στη Νέα Υόρκη και τη 
Γενεύη, να εργασθούν για τη μεγαλύτερη 
συνεκτικότητα της ΕΕ· 

Or. en


