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Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 55 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

55. τονίζει τη σημασία της 

συνεργασίας και της ενοποίησης όσον 

αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, 

όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών της 

ΕΕ, των βασικών εταίρων της και του 

ΝΑΤΟ, αλλά και μεταξύ διαφόρων 

παραγόντων της κοινωνίας· 

διαγράφεται 
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Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(2018/2099(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 57 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

57. θεωρεί ζωτικής σημασίας την 

περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με 

τους θεσμικούς εταίρους, 

συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ, του 

ΝΑΤΟ, της Αφρικανικής Ένωσης και του 

ΟΑΣΕ, καθώς και με τους στρατηγικούς 

εταίρους σε διμερές επίπεδο, όπως οι 

ΗΠΑ· συνιστά την προώθηση των 

εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ 

στους τομείς της ενίσχυσης της 

ανθεκτικότητας των εταίρων και της 

μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας· 

57. θεωρεί ζωτικής σημασίας την 

περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με 

τους θεσμικούς εταίρους, 

συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ, της 

Αφρικανικής Ένωσης και του ΟΑΣΕ, 

καθώς και με τους στρατηγικούς εταίρους 

σε διμερές επίπεδο, όπως οι ΗΠΑ· συνιστά 

την προώθηση των εταιρικών σχέσεων στο 

πλαίσιο της ΚΠΑΑ στους τομείς της 

ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των εταίρων 

και της μεταρρύθμισης του τομέα της 

ασφάλειας· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 61 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

61. επιδοκιμάζει τη γενικότερη πρόοδο 

που έχει σημειωθεί σε συνάρτηση με την 

ΚΠΑΑ μετά την παρουσίαση της 

συνολικής στρατηγικής, ωστόσο 

επισημαίνει ότι οι κοινοβουλευτικές δομές 

σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες εγκαθιδρύθηκαν 

σε μια εποχή όπου οι φιλοδοξίες και οι 

δραστηριότητες της ΕΕ σε ζητήματα 

ασφάλειας και άμυνας ήταν μάλλον 

περιορισμένες, δεν επαρκούν πλέον για την 

άσκηση της δέουσας κοινοβουλευτικής 

εποπτείας σε ένα ταχέως εξελισσόμενο 

τομέα πολιτικής όπου απαιτείται ικανότητα 

ταχείας ανταπόκρισης· επαναλαμβάνει ως 

εκ τούτου την παλαιότερη έκκλησή του για 

αναβάθμιση της υποεπιτροπής ασφάλειας 

και άμυνας σε ολοκληρωμένη επιτροπή και 

για την ανάθεση σε αυτήν των αναγκαίων 

αρμοδιοτήτων προκειμένου να συμβάλει 

σε έναν ενδελεχή κοινοβουλευτικό έλεγχο 

της ΚΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένων της 

PESCO, του EDA και όλων των άλλων 

δράσεων της ΚΠΑΑ που προβλέπονται 

από τις Συνθήκες· φρονεί ότι η 

αναβάθμιση από υποεπιτροπή σε επιτροπή 

θα πρέπει να αποτελεί συνέπεια της 

αντικατάστασης της ad hoc διαχείρισης της 

άμυνας και της ασφάλειας σε επίπεδο 

Επιτροπής από ένα πιο εξειδικευμένο 

μοντέλο που λαμβάνει υπόψη την 

61. επιδοκιμάζει τη γενικότερη πρόοδο 

που έχει σημειωθεί σε συνάρτηση με την 

ΚΠΑΑ μετά την παρουσίαση της 

συνολικής στρατηγικής, ωστόσο 

επισημαίνει ότι οι κοινοβουλευτικές δομές 

σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες εγκαθιδρύθηκαν 

σε μια εποχή όπου οι φιλοδοξίες και οι 

δραστηριότητες της ΕΕ σε ζητήματα 

ασφάλειας και άμυνας ήταν μάλλον 

περιορισμένες, δεν επαρκούν πλέον για την 

άσκηση της δέουσας κοινοβουλευτικής 

εποπτείας σε ένα ταχέως εξελισσόμενο 

τομέα πολιτικής όπου απαιτείται ικανότητα 

ταχείας ανταπόκρισης· επαναλαμβάνει, ως 

εκ τούτου, την παλαιότερη έκκλησή του 

για αναβάθμιση της υποεπιτροπής 

ασφάλειας και άμυνας σε ολοκληρωμένη 

επιτροπή και για την ανάθεση σε αυτήν 

των αναγκαίων αρμοδιοτήτων προκειμένου 

να συμβάλει σε έναν ενδελεχή έλεγχο της 

ΚΠΑΑ· φρονεί ότι η αναβάθμιση από 

υποεπιτροπή σε επιτροπή θα πρέπει να 

αποτελεί συνέπεια της αντικατάστασης της 

ad hoc διαχείρισης της άμυνας και της 

ασφάλειας σε επίπεδο Επιτροπής από ένα 

πιο εξειδικευμένο μοντέλο που λαμβάνει 

υπόψη την αυξανόμενη πολυπλοκότητα 

της προσπάθειας που πρέπει να 

καταβληθεί· 
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αυξανόμενη πολυπλοκότητα της 

προσπάθειας που πρέπει να καταβληθεί· 

Or. en 

 

 


