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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.12.2017 A8-0351/1 

Τροπολογία  1 

Michael Gahler 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

2017/2123(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 25 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 

σχετικά με τη μόνιμη διαρθρωμένη 

συνεργασία (PESCO), της 13ης 

Νοεμβρίου 2017, 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/2 

Τροπολογία  2 

Michael Gahler 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

2017/2123(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 25 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη την κοινή 

ανακοίνωση της Επιτροπής και της 

Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου, της 

10ης Νοεμβρίου 2017, προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με την ενίσχυση της 

στρατιωτικής κινητικότητας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (JOIN(2017)0041), 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/3 

Τροπολογία  3 

Michael Gahler 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

2017/2123(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την επιθυμία των κρατών μελών να 

αναλάβουν δεσμευτικές υποχρεώσεις στο 

πλαίσιο της ΚΠΑΑ, καθιερώνοντας με τον 

τρόπο αυτό τη φιλόδοξη και χωρίς 

αποκλεισμούς μόνιμη διαρθρωμένη 

συνεργασία (PESCO) και ζητεί την ταχεία 

θέσπισή της από το Συμβούλιο· 

υπογραμμίζει ότι η επιδιωκόμενη 

καθολικότητα της συμμετοχής δεν πρέπει 

να θέτει σε κίνδυνο την απόλυτη 

προσήλωση στην ΚΠΑΑ ή το υψηλό 

επίπεδο φιλοδοξιών των συμμετεχόντων 

κρατών μελών· επισημαίνει την ανάγκη να 

καθοριστούν σαφή κριτήρια συμμετοχής, 

παρέχοντας σε άλλα κράτη μέλη τη 

δυνατότητα να συμμετάσχουν σε 

μεταγενέστερο στάδιο· επισημαίνει ότι οι 

δραστηριότητες στο πλαίσιο της PESCO 

πρέπει πάντα να ευθυγραμμίζονται πλήρως 

με την ΚΠΑΑ· 

31. εκφράζει την ικανοποίησή του 

σχετικά με την κοινοποίηση όσον αφορά 

τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία 

(PESCO) και την προβλεπόμενη 

δραστηριοποίησής της που βασίζεται 

στην επιθυμία των κρατών μελών να 

αναλάβουν δεσμευτικές υποχρεώσεις στο 

πλαίσιο της ΚΠΑΑ, καθιερώνοντας με τον 

τρόπο αυτό τη φιλόδοξη και χωρίς 

αποκλεισμούς μόνιμη διαρθρωμένη 

συνεργασία (PESCO) και ζητεί την ταχεία 

θέσπισή της από το Συμβούλιο· 

υπογραμμίζει ότι η επιδιωκόμενη 

καθολικότητα της συμμετοχής δεν πρέπει 

να θέτει σε κίνδυνο την απόλυτη 

προσήλωση στην ΚΠΑΑ ή το υψηλό 

επίπεδο φιλοδοξιών των συμμετεχόντων 

κρατών μελών· επισημαίνει την ανάγκη να 

καθοριστούν σαφή κριτήρια συμμετοχής, 

παρέχοντας σε άλλα κράτη μέλη τη 

δυνατότητα να συμμετάσχουν σε 

μεταγενέστερο στάδιο· επισημαίνει ότι οι 

δραστηριότητες στο πλαίσιο της PESCO 

πρέπει πάντα να ευθυγραμμίζονται πλήρως 

με την ΚΠΑΑ· 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/4 

Τροπολογία  4 

Michael Gahler 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

2017/2123(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να 

διευκολυνθούν οι διοικητικές διαδικασίες 

που καθυστερούν άνευ λόγου τη 

συγκέντρωση δυνάμεων για τις αποστολές 

της ΚΠΑΑ και τη διασυνοριακή 

κυκλοφορία των δυνάμεων ταχείας 

αντίδρασης εντός της ΕΕ· καλεί τα κράτη 

μέλη να δημιουργήσουν ένα πανευρωπαϊκό 

σύστημα για τον συντονισμό της ταχείας 

κίνησης του προσωπικού των αμυντικών 

δυνάμεων, του εξοπλισμού και των 

προμηθειών για τους σκοπούς της ΚΠΑΑ, 

όπου γίνεται επίκληση της ρήτρας 

αλληλεγγύης και όπου όλα τα κράτη μέλη 

έχουν υποχρέωση παροχής βοήθειας και 

συνδρομής με όλα τα μέσα που έχουν στη 

διάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 

του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ· 

33. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να 

διευκολυνθούν οι διοικητικές διαδικασίες 

που καθυστερούν άνευ λόγου τη 

συγκέντρωση δυνάμεων για τις αποστολές 

της ΚΠΑΑ και τη διασυνοριακή 

κυκλοφορία των δυνάμεων ταχείας 

αντίδρασης εντός της ΕΕ· καλεί τα κράτη 

μέλη να δημιουργήσουν ένα πανευρωπαϊκό 

σύστημα για τον συντονισμό της ταχείας 

κίνησης του προσωπικού των αμυντικών 

δυνάμεων, του εξοπλισμού και των 

προμηθειών για τους σκοπούς της ΚΠΑΑ, 

όπου γίνεται επίκληση της ρήτρας 

αλληλεγγύης και όπου όλα τα κράτη μέλη 

έχουν υποχρέωση παροχής βοήθειας και 

συνδρομής με όλα τα μέσα που έχουν στη 

διάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 

του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ· 

χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την κοινή 

ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση της 

στρατιωτικής κινητικότητας· καλεί την 

Επιτροπή να παρουσιάσει ένα ουσιαστικό 

σχέδιο δράσης στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη έως τα 

τέλη του Μαρτίου 2018, το οποίο θα 

συνάδει πλήρως με τις εν εξελίξει 

προσπάθειες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ· 

Or. en 
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