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5.12.2018 A8-0375/22 

Τροπολογία  22 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 έχοντας υπόψη το έγγραφο 

προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της 

ευρωπαϊκής άμυνας, της 7ης Ιουνίου 2017, 

 έχοντας υπόψη το έγγραφο 

προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της 

ευρωπαϊκής άμυνας, της 7ης Ιουνίου 2017, 

και τις επιπτώσεις του στα ουδέτερα 

κράτη μέλη, όπως η Ιρλανδία, 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/23 

Τροπολογία  23 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 

των κρατών μελών να διαμορφώσουν 

σταδιακά μια κοινή αμυντική πολιτική 

που ενδέχεται να οδηγήσει σε μια κοινή 

άμυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 42 της ΣΕΕ, ενισχύοντας στο 

πλαίσιο αυτό την ευρωπαϊκή ταυτότητα 

και ανεξαρτησία με στόχο την προώθηση 

της ειρήνης, της ασφάλειας και της 

προόδου στην Ευρώπη και στον κόσμο· 

διαγράφεται 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/24 

Τροπολογία  24 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. σημειώνει ότι η βάσει κανόνων 

παγκόσμια τάξη πραγμάτων αποτελεί 

ολοένα και περισσότερο αντικείμενο 

αμφισβήτησης, στη γειτονία της ΕΕ αλλά 

και πέρα από αυτήν, τόσο σε πολιτικό όσο 

και σε στρατιωτικό επίπεδο, πρόσφατα δε 

και σε εμπορικό-οικονομικό επίπεδο· 
επισημαίνει ότι αυτές οι συστημικές 

προκλήσεις συνοδεύονται από συνεχή 

επιδείνωση του στρατηγικού διεθνούς 

περιβάλλοντος που δοκιμάζεται από 

συγκρούσεις μεταξύ κρατών, τρομοκρατία, 

κρατική ανεπάρκεια, υβριδικές επιθέσεις 

κατά των βασικών πυλώνων των 

κοινωνιών μας και φυσικές καταστροφές· 

αναγνωρίζει ότι η υπεράσπιση της 

βασισμένης σε κανόνες διεθνούς έννομης 

τάξης και των αξιών που υπερασπίζονται 

οι φιλελεύθερες δημοκρατίες θα πρέπει να 

είναι ύψιστης προτεραιότητας και θα 

πρέπει να προσεγγίζεται χωρίς 

συμβιβασμούς· 

1. σημειώνει ότι η βάσει κανόνων 

παγκόσμια τάξη πραγμάτων αποτελεί 

ολοένα και περισσότερο αντικείμενο 

αμφισβήτησης, στη γειτονία της ΕΕ αλλά 

και πέρα από αυτήν· επισημαίνει ότι αυτές 

οι συστημικές προκλήσεις συνοδεύονται 

από συνεχή επιδείνωση του στρατηγικού 

διεθνούς περιβάλλοντος που δοκιμάζεται 

από συγκρούσεις μεταξύ κρατών, 

τρομοκρατία, κρατική ανεπάρκεια, 

υβριδικές επιθέσεις κατά των βασικών 

πυλώνων των κοινωνιών μας και φυσικές 

καταστροφές· αναγνωρίζει ότι η 

υπεράσπιση της βασισμένης σε κανόνες 

διεθνούς έννομης τάξης και των αξιών που 

υπερασπίζονται οι φιλελεύθερες 

δημοκρατίες θα πρέπει να είναι ύψιστης 

προτεραιότητας και θα πρέπει να 

προσεγγίζεται χωρίς συμβιβασμούς· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/25 

Τροπολογία  25 

Luke Ming Flanagan, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. σημειώνει ότι οι πρόσφατες 

δραστηριότητες και πολιτικές της 

Ρωσίας έχουν μειώσει τη σταθερότητα 

και έχουν μεταβάλει το περιβάλλον 

ασφάλειας και τονίζει ότι η ΕΕ και τα 

κράτη μέλη πρέπει να συμφωνήσουν σε 

μια πιο κοινή, στρατηγική προσέγγιση 

έναντι της Ρωσίας· 

διαγράφεται 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/26 

Τροπολογία  26 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. σημειώνει με ανησυχία ότι η 

χρήση του νευροπαραλυτικού παράγοντα 

Νόβιτσοκ στο Salisbury τον Μάρτιο του 

2018 ήταν η πρώτη επίθεση του είδους 

αυτού σε ευρωπαϊκό έδαφος από τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά και 

ότι προκάλεσε τον θάνατο ενός πολίτη 

της ΕΕ· ζητεί μετ’ επιτάσεως από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει 

περιοριστικά μέτρα κατά των υπευθύνων 

για τη χρήση και τη διάδοση χημικών 

όπλων· 

διαγράφεται 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/27 

Τροπολογία  27 

Luke Ming Flanagan, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. τονίζει ότι συνεχίζεται η ρωσική 

κατοχή της Ουκρανίας, ότι οι συμφωνίες 

του Μινσκ - χωρίς τις οποίες δεν μπορεί 

να υπάρξει λύση στη σύγκρουση - δεν 

έχουν τεθεί σε εφαρμογή και ότι 

συνεχίζονται η παράνομη προσάρτηση 

και η στρατιωτικοποίηση της Κριμαίας· 

εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το 

γεγονός ότι οι υπερβολικές στρατιωτικές 

ασκήσεις και δραστηριότητες της 

Ρωσίας, οι υβριδικές τακτικές, στις 

οποίες περιλαμβάνεται η τρομοκρατία 

στον κυβερνοχώρο, οι ψευδείς ειδήσεις 

και οι εκστρατείες παραπληροφόρησης, 

καθώς και ο οικονομικός και ενεργειακός 

εκβιασμός, αποσταθεροποιούν τις χώρες 

της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και 

των Δυτικών Βαλκανίων, και επίσης 

στοχοποιούν δυτικές δημοκρατίες και 

αυξάνουν τις εντάσεις στο εσωτερικό 

τους· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός 

ότι το περιβάλλον ασφάλειας γύρω από 

την ΕΕ θα παραμείνει πολύ ασταθές για 

τα προσεχή έτη· επαναλαμβάνει τη 

στρατηγική σημασία της περιοχής των 

Δυτικών Βαλκανίων για την ασφάλεια και 

τη σταθερότητα της ΕΕ και την ανάγκη 

να επικεντρωθεί και να ενισχυθεί η 

πολιτική δέσμευση της ΕΕ προς την 

περιοχή, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση 

διαγράφεται 
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της εντολής των αποστολών ΚΠΑΑ· είναι 

απολύτως πεπεισμένο ότι, για να πάψει η 

ΕΕ να είναι ευάλωτη, είναι αναγκαία μια 

στενότερη ενοποίηση και μεγαλύτερος 

συντονισμός· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/28 

Τροπολογία  28 

Luke Ming Flanagan, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. διαπιστώνει ότι η εν λόγω ανάγκη 

συνεργασίας αναγνωρίζεται όλο και 

περισσότερο τα τελευταία χρόνια και 

εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 

προόδους που έχουν επιτευχθεί προς αυτή 

την κατεύθυνση, όπως τη θέσπιση της 

μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας 

(PESCO) μολονότι δεν έχουν ακόμη 

αποτιμηθεί δεόντως τα συγκεκριμένα 

αποτελέσματα· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να 

εντείνει τον διάλογο και τη συνεργασία με 

τις τρίτες χώρες της περιοχής, καθώς και 

τους περιφερειακούς και 

υποπεριφερειακούς οργανισμούς· 

διαγράφεται 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/29 

Τροπολογία  29 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. τονίζει, ωστόσο, ότι μέχρι σήμερα 

η συνεργασία βρίσκεται ακόμη σε 

εμβρυϊκό στάδιο και ότι πρέπει να γίνουν 

πολύ περισσότερα για να εξασφαλιστεί ότι 

η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα αποκομίσουν 

οφέλη από μια στενή, σταθερή, και 

μακράς πνοής συνεργασία στον τομέα της 

άμυνας· 

διαγράφεται 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/30 

Τροπολογία  30 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. τονίζει τα πρακτικά και 

οικονομικά οφέλη της περαιτέρω 

ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών 

αμυντικών ικανοτήτων· υπογραμμίζει ότι, 

με την καταβολή ολοκληρωμένων και 

αξιόπιστων προσπαθειών από όλους τους 

ενδιαφερομένους, μπορεί να αυξηθεί το 

εύρος και η αποτελεσματικότητα των 

αμυντικών δαπανών χωρίς να αυξηθούν οι 

ίδιες οι αμυντικές δαπάνες· 

10. υπογραμμίζει ότι, με την καταβολή 

ολοκληρωμένων και αξιόπιστων 

προσπαθειών από όλους τους 

ενδιαφερομένους, μπορεί να αυξηθεί το 

εύρος και η αποτελεσματικότητα των 

αμυντικών δαπανών χωρίς να αυξηθούν οι 

ίδιες οι αμυντικές δαπάνες· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/31 

Τροπολογία  31 

Luke Ming Flanagan, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. σημειώνει ότι η άμυνα των κρατών 

μελών της Ένωσης εξαρτάται πρωτίστως 

από την πολιτική βούληση και τη 

στρατιωτική ικανότητά τους να 

επωμιστούν τις ευθύνες τους σε ένα 

αβέβαιο στρατηγικό περιβάλλον· 

υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των 

διατλαντικών δεσμών για την ασφάλεια 

και την άμυνα των δημοκρατιών της 

Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής· 

εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για 

την τρέχουσα κατάσταση αυτής της σχέσης 

και καλεί όλες τις υπεύθυνες πολιτικές και 

κοινωνικές δυνάμεις και στις δύο πλευρές 

του Ατλαντικού να ενισχύσουν περαιτέρω 

και όχι να υπονομεύσουν την κρίσιμη αυτή 

σχέση· τονίζει την ανάγκη να αποφευχθούν 

δευτερογενείς επιπτώσεις στους 

διατλαντικούς δεσμούς ασφάλειας εξ 

αφορμής των πρόσφατων δυσκολιών στον 

τομέα των εμπορικών σχέσεων· τονίζει ότι 

μια καλά καθορισμένη στρατηγική 

αυτονομία θα προωθήσει την ευρωπαϊκή 

ασφάλεια, καθώς και τις σχέσεις ΕΕ-

ΝΑΤΟ· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, 

ότι επιβάλλεται να υπάρξει αμυντική 

συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να 

κατευθυνθούν οι πόροι σε βασικές 

προτεραιότητες· 

11. σημειώνει ότι η άμυνα των κρατών 

μελών της Ένωσης εξαρτάται πρωτίστως 

από την πολιτική βούληση και τη 

στρατιωτική ικανότητά τους να 

επωμιστούν τις ευθύνες τους σε ένα 

αβέβαιο στρατηγικό περιβάλλον· 

υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των 

διατλαντικών δεσμών για την ασφάλεια 

και την άμυνα των δημοκρατιών της 

Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής· 

εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για 

την τρέχουσα κατάσταση αυτής της σχέσης 

και καλεί όλες τις υπεύθυνες πολιτικές και 

κοινωνικές δυνάμεις και στις δύο πλευρές 

του Ατλαντικού να ενισχύσουν περαιτέρω 

και όχι να υπονομεύσουν την κρίσιμη αυτή 

σχέση· τονίζει την ανάγκη να αποφευχθούν 

δευτερογενείς επιπτώσεις στους 

διατλαντικούς δεσμούς ασφάλειας εξ 

αφορμής των πρόσφατων δυσκολιών στον 

τομέα των εμπορικών σχέσεων· 
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