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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 39 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

39. επικροτεί την απόφαση του 

Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 

κανόνων διαχείρισης για τα έργα PESCO 

με τους οποίους διευκρινίζονται πολλά 

εκκρεμή ζητήματα σε συνάρτηση με τις 

λεπτομέρειες εφαρμογής της PESCO· 

επισημαίνει, ωστόσο, ότι θα απαιτηθούν 

ενδεχόμενες πρόσθετες πιστώσεις του 

προϋπολογισμού για την κάλυψη των 

διοικητικών δαπανών της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) 

και του EDA για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους ως γραμματείας της 

PESCO· 

39. επικροτεί την απόφαση του 

Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 

κανόνων διαχείρισης για τα έργα PESCO 

με τους οποίους διευκρινίζονται πολλά 

εκκρεμή ζητήματα σε συνάρτηση με τις 

λεπτομέρειες εφαρμογής της PESCO· 
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 41α. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 

σχετικά με τις περιπτώσεις που 

διερευνήθηκαν και καταγγέλθηκαν από 

την πολυδιάστατη ολοκληρωμένη 

αποστολή σταθεροποίησης των 

Ηνωμένων Εθνών στο Μάλι (MINUSΜA) 

για δεκάδες πολύ σοβαρές παραβιάσεις 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

διαπράχθηκαν από τις δυνάμεις 

ασφαλείας του Μάλι, οι οποίες ενδέχεται 

να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου 

δυνάμει του ανθρωπιστικού δικαίου· 

ζητεί επιτακτικά από την ΑΠ/ΥΕ να 

διασφαλίσει την αυστηρή συμμόρφωση 

των εταίρων της ΕΕ με το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και με 

τις νομικά δεσμευτικές διατάξεις της ΕΕ, 

και την άμεση παραπομπή αυτών των 

υποθέσεων στη δικαιοσύνη· καλεί την 

ΕΥΕΔ να αναστείλει τη συνδρομή  και να 

υποβάλει άμεσα στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τις 

περιπτώσεις αυτές· 
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Παράγραφος 46 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

46. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τη δημιουργία και την πλήρη 

επιχειρησιακή ικανότητα του στρατιωτικού 

επιτελείου σχεδιασμού και διεξαγωγής 

επιχειρήσεων (MPCC) όσον αφορά τις μη 

εκτελεστικές αποστολές και επιχειρήσεις 

της ΕΕ (αποστολές εκπαίδευσης)· 

υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί 

σύντομα στο (MPCC) η εντολή να 

σχεδιάσει και να διεξάγει όλες τις 

στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ στο 

μέλλον καθώς και την ανάγκη να αρθούν 

ορισμένα εμπόδια για την ανάπτυξη 

μάχιμων μονάδων της ΕΕ· ζητεί την 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ MPCC 

και της μη στρατιωτικής ικανότητας 

σχεδιασμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων 

(CPCC) στο πλαίσιο της κοινής μονάδας 

συντονισμού της στήριξης (JSCC), 

προκειμένου να μεγιστοποιηθούν ο 

συντονισμός των στρατιωτικών και των μη 

στρατιωτικών συνεργιών και η ανταλλαγή 

εμπειριών ως μέρος μιας πιο 

ολοκληρωμένης και συνεκτικής 

προσέγγισης για την αντιμετώπιση 

κρίσεων και συγκρούσεων· ζητεί την 

ενδυνάμωση του MPCC με στόχο να 

ενισχυθούν οι ικανότητες διοίκησης και 

ελέγχου για επιχειρήσεις εκτέλεσης και την 

αύξηση των συνεργειών με μη 

στρατιωτικές αποστολές· 

46. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τη δημιουργία και την πλήρη 

επιχειρησιακή ικανότητα του στρατιωτικού 

επιτελείου σχεδιασμού και διεξαγωγής 

επιχειρήσεων (MPCC) όσον αφορά τις μη 

εκτελεστικές αποστολές και επιχειρήσεις 

της ΕΕ (αποστολές εκπαίδευσης)· 

υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί 

σύντομα στο (MPCC) η εντολή να 

σχεδιάσει και να διεξάγει όλες τις 

στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ στο 

μέλλον καθώς και την ανάγκη να αρθούν 

ορισμένα εμπόδια για την ανάπτυξη 

μάχιμων μονάδων της ΕΕ· ζητεί την 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ MPCC 

και της μη στρατιωτικής ικανότητας 

σχεδιασμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων 

(CPCC) στο πλαίσιο της κοινής μονάδας 

συντονισμού της στήριξης (JSCC), 

προκειμένου να μεγιστοποιηθούν ο 

συντονισμός των στρατιωτικών και των μη 

στρατιωτικών συνεργιών και η ανταλλαγή 

εμπειριών ως μέρος μιας πιο 

ολοκληρωμένης και συνεκτικής 

προσέγγισης για την αντιμετώπιση 

κρίσεων και συγκρούσεων, αλλά επιμένει 

στην ανάγκη διαχωρισμού των μη 

στρατιωτικών και στρατιωτικών 

ιεραρχικών δομών· ζητεί την ενδυνάμωση 

του MPCC με στόχο να ενισχυθούν οι 

ικανότητες διοίκησης και ελέγχου για 
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επιχειρήσεις εκτέλεσης και την αύξηση 

των συνεργειών με μη στρατιωτικές 

αποστολές· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

48. ζητεί την ταχεία εφαρμογή της 

πρωτοβουλίας ανάπτυξης ικανοτήτων για 

τη στήριξη της ασφάλειας και της 

ανάπτυξης (CBSD) προκειμένου να 

βελτιωθούν η αποτελεσματικότητα και η 

βιωσιμότητα των αποστολών και των 

επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ και να δοθεί η 

δυνατότητα στην ΕΕ να ενισχύσει τις 

ικανότητες ασφάλειας και άμυνας των 

χωρών εταίρων της· 

διαγράφεται 
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Παράγραφος 53 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

53. τονίζει ότι οι προσπάθειες για τη 

στρατιωτική κινητικότητα θα πρέπει να 

αποτελούν προτεραιότητα και να 

συμβάλλουν στην αποτελεσματική 

υλοποίηση των αποστολών και 

επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ και στην 

αμυντική στρατηγική της συμμαχίας· 

προτρέπει συνεπώς και τους δύο 

οργανισμούς να συνεχίσουν να 

συνεργάζονται όσο το δυνατόν στενότερα 

για τη στρατιωτική κινητικότητα, όπως, 

μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης 

κοινών απαιτήσεων ώστε να διευκολυνθεί 

η ταχεία μεταφορά δυνάμεων και 

εξοπλισμού στην Ευρώπη, συνεκτιμώντας 

τις πολύπλευρες προκλήσεις που 

προέρχονται κυρίως από το Νότο και την 

Ανατολή· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει 

τις προσπάθειες αυτές με τα απαραίτητα 

κονδύλια και, ενδεχομένως, με τις 

αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις· τονίζει 

την ανάγκη απλοποίησης των 

διοικητικών διαδικασιών για τη 

διασυνοριακή μετακίνηση των δυνάμεων 

ταχείας επέμβασης εντός της ΕΕ· 

53. τονίζει ότι οι προσπάθειες για τη 

στρατιωτική κινητικότητα θα πρέπει να 

αποτελούν προτεραιότητα και να 

συμβάλλουν στην αποτελεσματική 

υλοποίηση των αποστολών και 

επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ και στην 

αμυντική στρατηγική της συμμαχίας· 

προτρέπει συνεπώς και τους δύο 

οργανισμούς να συνεχίσουν να 

συνεργάζονται όσο το δυνατόν στενότερα 

για τη στρατιωτική κινητικότητα, όπως, 

μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης 

κοινών απαιτήσεων ώστε να διευκολυνθεί 

η ταχεία μεταφορά δυνάμεων και 

εξοπλισμού στην Ευρώπη, συνεκτιμώντας 

τις πολύπλευρες προκλήσεις που 

προέρχονται κυρίως από το Νότο και την 

Ανατολή· 
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