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5.12.2018 A8-0375/42 

Τροπολογία  42 

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 32 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. τονίζει ότι ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Άμυνας (EDA) θα πρέπει να 

είναι ο φορέας υλοποίησης των δράσεων 

της Ένωσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

πολιτικής δυνατοτήτων και εξοπλισμών, 

εφόσον αυτό προβλέπεται από τη Συνθήκη 

της Λισαβόνας· τονίζει ότι οι διοικητικές 

και επιχειρησιακές δαπάνες του EDA 

πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης· εκφράζει 

την ικανοποίησή του για τις ήσσονος 

σημασίας προσαρμογές που έχουν επέλθει 

στον προϋπολογισμό του EDA , 

υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι αυξημένες 

αρμοδιότητες του EDA στο πλαίσιο, 

μεταξύ άλλων, της PESCO, της CARD 

και του EDF απαιτούν επαρκή 

χρηματοδότηση· 

32. τονίζει ότι ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Άμυνας (EDA) θα πρέπει να 

είναι ο φορέας υλοποίησης των δράσεων 

της Ένωσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

πολιτικής δυνατοτήτων και εξοπλισμών, 

εφόσον αυτό προβλέπεται από τη Συνθήκη 

της Λισαβόνας· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/43 

Τροπολογία  43 

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

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Lynn Boylan  

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 36 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την εφαρμογή μιας μόνιμης διαρθρωμένης 

συνεργασίας (PESCO) χωρίς 

αποκλεισμούς ως σημαντικό βήμα προς 

μια στενότερη συνεργασία στον τομέα της 

ασφάλειας και της άμυνας μεταξύ των 

κρατών μελών· αναγνωρίζει τον 

χαρακτήρα της PESCO ως ένα νομικά 

δεσμευτικό μακροπρόθεσμο σχέδιο, στο 

οποίο συμπεριλαμβάνεται μια δέσμη 

ιδιαίτερα φιλόδοξων δεσμεύσεων καθώς 

και σειρά έργων συνεργασίας· τονίζει την 

ανάγκη πλήρους ευθυγράμμισης μεταξύ 

δραστηριοτήτων της PESCO, άλλων 

δραστηριοτήτων ΚΠΑΑ, ιδίως με τους 

στόχους της ΚΠΑΑ όπως ορίζονται στη 

ΣΕΕ, και τις δραστηριότητες με το 

ΝΑΤΟ· πιστεύει ότι η PESCO πρέπει να 

αποτελέσει κινητήρια δύναμη για τη 

δημιουργία ικανοτήτων και για τους δύο 

οργανισμούς· 

36. απορρίπτει την εφαρμογή της 

μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας 

(PESCO) ως περαιτέρω βήμα προς την 

στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και την de facto ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης· 

προειδοποιεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι με 

την PESCO θα ακυρωθεί ο υφιστάμενος 

κανόνας της ομοφωνίας στο Συμβούλιο 

κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 

ΚΕΠΠΑ και την ΚΠΑΑ· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/44 

Τροπολογία  44 

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 37 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

37. καλεί τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 

να παρουσιάσουν σχέδια με στρατηγική 

ευρωπαϊκή διάσταση, που να 

ανταποκρίνονται στα διαπιστωμένα κενά 

ικανοτήτων της ΕΕ και να ενισχύσουν το 

EDTIB· καλεί τα κράτη μέλη που 

συμμετέχουν στην PESCO να επιδείξουν 

μεγαλύτερη φιλοδοξία και να λάβουν 

πλήρως υπόψη την έκταση της 

ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας κατά 

την υποβολή προτάσεων για περαιτέρω 

έργα στον τομέα της PESCO· 

37. καλεί τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 

να παρουσιάσουν σχέδια με στρατηγική 

ευρωπαϊκή διάσταση, που να 

ανταποκρίνονται στα διαπιστωμένα κενά 

ικανοτήτων της ΕΕ και να ενισχύσουν το 

EDTIB·  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/45 

Τροπολογία  45 

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 38 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

38. τονίζει τη στενή διασύνδεση της 

PESCO με την CARD και τον EDF για 

την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων 

των κρατών μελών· 

διαγράφεται 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/46 

Τροπολογία  46 

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 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. απορρίπτει την απόφαση του 

Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινού 

συνόλου κανόνων διακυβέρνησης για 

έργα μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας 
(PESCO) 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/47 

Τροπολογία  47 

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 50 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

50. πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη 

μέλη της αντιμετωπίζουν μια άνευ 

προηγουμένου απειλή με τη μορφή 

κρατικά υποστηριζόμενων επιθέσεων στον 

κυβερνοχώρο, καθώς και εγκλημάτων και 

τρομοκρατίας στον κυβερνοχώρο· πιστεύει 

ότι η φύση των επιθέσεων στον 

κυβερνοχώρο τις καθιστά απειλή που 

απαιτεί αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ· 

ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν 

αμοιβαία συνδρομή σε περιπτώσεις 

επιθέσεων στον κυβερνοχώρο εναντίον 

άλλων κρατών μελών· 

50. πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη 

μέλη της αντιμετωπίζουν μια άνευ 

προηγουμένου απειλή με τη μορφή 

κρατικά υποστηριζόμενων επιθέσεων στον 

κυβερνοχώρο, καθώς και εγκλημάτων και 

τρομοκρατίας στον κυβερνοχώρο· πιστεύει 

ότι η φύση των επιθέσεων στον 

κυβερνοχώρο τις καθιστά απειλή που 

απαιτεί αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ·  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/48 

Τροπολογία  48 

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 51 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

51. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 

εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ έχει 

θεμελιώδη σημασία για την αντιμετώπιση 

των προκλήσεων ασφάλειας που 

αντιμετωπίζουν η Ευρώπη και οι 

γειτονικές της χώρες· υπογραμμίζει ότι η 

συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι 

συμπληρωματική και να λαμβάνει υπόψη 

τις ιδιαιτερότητες και τους ρόλους των 

δύο αυτών οργανισμών, λαμβανομένου 

υπόψη ότι 22 από τα 28 κράτη μέλη της 

ΕΕ είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ· τονίζει 

ότι οι δύο οργανισμοί έχουν σαφώς 

διακριτά χαρακτηριστικά και ότι θα πρέπει 

να συνεργάζονται με πλήρη σεβασμό της 

αυτονομίας και των διαδικασιών λήψης 

αποφάσεων του άλλου, βάσει των αρχών 

της αμοιβαιότητας, με την επιφύλαξη των 

ειδικών χαρακτηριστικών της πολιτικής 

ασφάλειας και άμυνας οποιουδήποτε 

κράτους μέλους· είναι πεπεισμένο ότι με 

τη σύσφιγξη των σχέσεών τους ΕΕ και 

ΝΑΤΟ αλληλο-ενισχύονται, 

δημιουργούνται περισσότερες συνέργειες 

και καθίσταται αποτελεσματικότερη η 

ασφάλεια και η άμυνα όλων των εταίρων· 

τονίζει ότι η στρατηγική εταιρική σχέση 

ΕΕ-ΝΑΤΟ έχει επίσης θεμελιώδη 

σημασία για την υπό εξέλιξη ΚΠΑΑ της 

ΕΕ και για το μέλλον της Συμμαχίας, 

51. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 

εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ δεν 

έχει θεμελιώδη σημασία για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας 

που αντιμετωπίζουν η Ευρώπη και οι 

γειτονικές της χώρες· επισημαίνοντας ότι 

ενώ 22 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ είναι 

και μέλη του ΝΑΤΟ, έξι δεν είναι,  τονίζει 

ότι οι δύο οργανισμοί έχουν σαφώς 

διακριτά χαρακτηριστικά και ότι θα πρέπει 

να συνεργάζονται με πλήρη σεβασμό της 

αυτονομίας και των διαδικασιών λήψης 

αποφάσεων του άλλου, βάσει των αρχών 

της αμοιβαιότητας, με την επιφύλαξη των 

ειδικών χαρακτηριστικών της πολιτικής 

ασφάλειας και άμυνας οποιουδήποτε 

κράτους μέλους· είναι πεπεισμένο ότι με 

τη σύσφιγξη των σχέσεών τους ΕΕ και 

ΝΑΤΟ αλληλο-ενισχύονται· 
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καθώς και για τις σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου 

Βασιλείου μετά το Brexit· 
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5.12.2018 A8-0375/49 

Τροπολογία  49 

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 52 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

52. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τους βασικούς πυλώνες της νέας 

διακήρυξης ΕΕ-ΝΑΤΟ που εγκρίθηκε 

στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 

Βρυξέλλες στις 12 Ιουλίου 2018 και 

υπογραμμίζει ότι η επιτυχής υλοποίηση 

της κοινής δήλωσης εξαρτάται από την 

πολιτική βούληση όλων των κρατών 

μελών καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας· αναγνωρίζει τα απτά 

αποτελέσματα από την εφαρμογή 74 

κοινών δράσεων και, ταυτόχρονα όμως 

πιστεύει ότι απαιτούνται περαιτέρω 

προσπάθειες όσον αφορά την πρακτική 

εφαρμογή των πολλαπλών δεσμεύσεων 

που έχουν ήδη αναληφθεί, ιδίως στον 

τομέα της καταπολέμησης των υβριδικών 

απειλών, της ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο και των κοινών ασκήσεων· 

επισημαίνει ειδικότερα τη συμμετοχή του 

EDA στην υλοποίηση 30 δράσεων· 

διαγράφεται 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/50 

Τροπολογία  50 

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 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 δεν θα πρέπει να 

αποτελούν προτεραιότητα και να 

συμβάλλουν στην αποτελεσματική 

υλοποίηση των αποστολών και 

επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ και στην 

αμυντική στρατηγική της συμμαχίας· 

τονίζει επίσης ότι πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα στη διατήρηση της 

ειρήνης· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/51 

Τροπολογία  51 

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 54 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

54. υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, 

τη συμπληρωματική σχέση της ΕΕ και 

του ΝΑΤΟ και την ανάγκη να 

εξασφαλιστεί ότι οι πολυεθνικές 

πρωτοβουλίες όσον αφορά την ανάπτυξη 

ικανοτήτων τόσο της ΕΕ όσο και του 

ΝΑΤΟ είναι συμπληρωματικές και 

αλληλοενισχυόμενες· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


