
 

AM\1171280EL.docx  PE631.559v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

5.12.2018 A8-0392/1 

Τροπολογία  1 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0392/2018 

David McAllister 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας 

(2018/2097(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

παγκοσμιοποίηση έχει αυξήσει την 

αλληλεξάρτηση, με συνέπεια οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται στο Πεκίνο ή 

την Ουάσιγκτον να έχουν άμεσο 

αντίκτυπο στη ζωή μας· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, με τη σειρά της, αυτή η 

αλληλεξάρτηση είχε ως αποτέλεσμα η 

παγκόσμια κοινή γνώμη να αποκτήσει 

επίγνωση της ανάγκης για διακρατικές 

λύσεις για την αντιμετώπιση διακρατικών 

προβλημάτων και για τη βελτίωση της 

παγκόσμιας διακυβέρνησης από 

πολυμερείς οργανισμούς· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

παγκοσμιοποίηση έχει αυξήσει την 

αλληλεξάρτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

με τη σειρά της, αυτή η αλληλεξάρτηση 

είχε ως αποτέλεσμα η παγκόσμια κοινή 

γνώμη να αποκτήσει επίγνωση της 

ανάγκης για διακρατική συνεργασία για 

την αντιμετώπιση διακρατικών 

προβλημάτων· 
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5.12.2018 A8-0392/2 

Τροπολογία  2 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0392/2018 

David McAllister 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας 

(2018/2097(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 

δυτικές δημοκρατίες έχουν καταστεί 

περισσότερο ευάλωτες, προστατευτικές 

και εσωστρεφείς και στρέφονται προς τα 

άκρα, σε μια εποχή κατά την οποία η 

πολυμερής συνεργασία είναι ο μόνος 

τρόπος για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των παγκόσμιων 

προκλήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

δυνάμεις όπως η Κίνα ή η Ρωσία 

προσπαθούν να καλύψουν αυτό το κενό 

και επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν, αντί 

να υιοθετήσουν, την υφιστάμενη 

παγκόσμια διακυβέρνηση που βασίζεται 

στο διεθνές δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι τα εν λόγω κράτη έχουν διαφορετική 

προσέγγιση ως προς την αναπτυξιακή 

συνεργασία, η οποία δεν συνδέεται με τη 

βελτίωση του κράτους δικαίου ή με άλλες 

δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις·  

διαγράφεται 
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Harald Vilimsky 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0392/2018 

David McAllister 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας 

(2018/2097(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινό 

ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ) με 

το Ιράν αποτελεί σημαντικό πολυμερές 

επίτευγμα στην πορεία προς μια σταθερή 

και ειρηνική Μέση Ανατολή· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του 

προέδρου Τραμπ να αποσυρθεί από το 

ΚΟΣΔ και να επιβάλει δευτερογενείς 

κυρώσεις στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

που συναλλάσσονται νόμιμα με τη χώρα 

αυτή είναι εξαιρετικά λυπηρή και 

υπονομεύει την ευρωπαϊκή οικονομική 

κυριαρχία, τονίζοντας έτσι την 

προβληματική εξάρτηση της ΕΕ από το 

σύστημα συναλλαγών του δολαρίου· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη 

μέλη της έχουν επαναβεβαιώσει την 

προσήλωσή τους στο ΚΟΣΔ και έχουν 

λάβει μέτρα για να προστατεύσουν τα 

θεμιτά ευρωπαϊκά οικονομικά 

συμφέροντα·  

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινό 

ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ) με 

το Ιράν αποτελεί σημαντικό πολυμερές 

επίτευγμα στην πορεία προς μια σταθερή 

και ειρηνική Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της 

έχουν επαναβεβαιώσει την προσήλωσή 

τους στο ΚΟΣΔ και έχουν λάβει μέτρα για 

να προστατεύσουν τα θεμιτά ευρωπαϊκά 

οικονομικά συμφέροντα· 
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Τροπολογία  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0392/2018 

David McAllister 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας 

(2018/2097(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IB 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISIS, η 

Αλ Κάιντα και άλλες διεθνείς 

τρομοκρατικές οργανώσεις εξακολουθούν 

να συνιστούν σημαντική απειλή για την 

Ευρώπη και τα έθνη του κόσμου·  

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISIS, η 

Αλ Κάιντα και άλλες διεθνείς 

τρομοκρατικές οργανώσεις εξακολουθούν 

να συνιστούν σημαντική απειλή για την 

Ευρώπη και τα έθνη του κόσμου· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό 

Ισλάμ και οι συναφείς οργανώσεις 

αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες 

απειλές για την Ευρώπη και τις 

δημοκρατικές αξίες της· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/5 

Τροπολογία  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0392/2018 

David McAllister 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας 

(2018/2097(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ευρωπαϊκή ασφάλεια στηρίζεται στη 

φιλοδοξία μιας κοινής στρατηγικής 

αυτονομίας, όπως υπογραμμίστηκε στη 

συνολική στρατηγική της Ένωσης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη, 

αξιόπιστη και αποτελεσματική κοινή 

εξωτερική πολιτική πρέπει να 

υποστηρίζεται από επαρκείς 

οικονομικούς πόρους και μέσα και πρέπει 

να βασίζεται στη συνεκτική, έγκαιρη και 

συνεπή προσέγγιση των κρατών μελών 

της ΕΕ·  

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ευρωπαϊκή ασφάλεια στηρίζεται στη 

φιλοδοξία μιας κοινής στρατηγικής 

αυτονομίας, όπως υπογραμμίστηκε στη 

συνολική στρατηγική της Ένωσης· 

Or. en 
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Τροπολογία  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0392/2018 

David McAllister 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας 

(2018/2097(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. τονίζει ότι ήρθε η ώρα να πάρει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση την τύχη της στα 

χέρια της· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να 

ενστερνιστεί τον ρόλο της ως 

ολοκληρωμένης, κυρίαρχης πολιτικής και 

οικονομικής δύναμης στις διεθνείς σχέσεις, 

που συμβάλλει στην επίλυση 

συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και 

διαμορφώνει την παγκόσμια 

διακυβέρνηση· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι 

μια πραγματικά κοινή ευρωπαϊκή 

εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφάλειας, με βάση τη στρατηγική 

αυτονομία και την ενσωμάτωσή της, 

μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις 

ικανότητες, στα πεδία της βιομηχανίας 

και των επιχειρήσεων, είναι αναγκαία για 

την προώθηση των κοινών μας 

συμφερόντων, καθώς και των αρχών και 

αξιών μας·  

1. θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να 

ενστερνιστεί τον ρόλο της ως 

ολοκληρωμένης, κυρίαρχης πολιτικής και 

οικονομικής δύναμης στις διεθνείς 

σχέσεις· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι μια 

πραγματικά κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική 

πολιτική και πολιτική ασφάλειας είναι 

αναγκαία για την προώθηση των κοινών 

συμφερόντων των κρατών μελών· 

υπογραμμίζει ότι ο ηγετικός ρόλος της 

Ευρώπης στο παγκόσμιο περιβάλλον 

μπορεί να εδραιωθεί μόνο μέσω του 

καθορισμού κοινών στόχων μεταξύ των 

κρατών μελών, με σεβασμό του συνόλου 
των διαφορετικών κοινωνικών και 

οικονομικών αναγκών· 

Or. en 
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Τροπολογία  7 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0392/2018 

David McAllister 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας 

(2018/2097(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

2. είναι πεπεισμένο ότι κανένα κράτος 

μέλος της ΕΕ δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

αποτελεσματικά στις σημερινές 

παγκόσμιες προκλήσεις μόνο του· πιστεύει 

ότι τα κράτη μέλη, αν συγκεντρώσουν τη 

δύναμή τους στο πλαίσιο της ΕΕ, μπορούν 

να ασκήσουν μια επιρροή στη διεθνή 

σκηνή την οποία διαφορετικά δεν θα είχαν· 

είναι πεπεισμένο ότι 28 κράτη μέλη που 

εργάζονται μαζί στην κατεύθυνση 

συνεκτικών και ενιαίων θέσεων και που 

αντιπροσωπεύουν 500 εκατομμύρια 

πολίτες, έχουν μεγαλύτερη επιρροή στις 

διεθνείς διαπραγματεύσεις, στην 

προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και της λογοδοσίας και στον καθορισμό 

διεθνών κανόνων και πολιτικών, 

δημοκρατικών, περιβαλλοντικών, 

κοινωνικών και οικονομικών προτύπων· 

πιστεύει, εξάλλου, ότι υπό την προστασία 

του κοινωνικού μοντέλου της ΕΕ, η 

παγκοσμιοποίηση μπορεί να αποτελέσει 

ευκαιρία, και όχι απειλή, για τους πολίτες 

της ΕΕ, μια ευκαιρία που πρέπει να 

προβάλλεται θετικά και με σαφήνεια από 

τους ευρωπαίους και τους εθνικούς 

ηγέτες· 

2. είναι πεπεισμένο ότι κανένα κράτος 

μέλος της ΕΕ δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

αποτελεσματικά στις σημερινές 

παγκόσμιες προκλήσεις μόνο του· πιστεύει 

ότι τα κράτη μέλη, αν συγκεντρώσουν τη 

δύναμή τους στο πλαίσιο της ΕΕ, μπορούν 

να ασκήσουν μια επιρροή στη διεθνή 

σκηνή την οποία διαφορετικά δεν θα είχαν· 

είναι πεπεισμένο ότι 28 κράτη μέλη που 

εργάζονται μαζί στην κατεύθυνση 

συνεκτικών και ενιαίων θέσεων και που 

αντιπροσωπεύουν 500 εκατομμύρια 

πολίτες, έχουν μεγαλύτερη επιρροή στις 

διεθνείς διαπραγματεύσεις, στην 

προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και της λογοδοσίας και στον καθορισμό 

διεθνών κανόνων και πολιτικών, 

δημοκρατικών, περιβαλλοντικών, 

κοινωνικών και οικονομικών προτύπων·  
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Τροπολογία  8 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0392/2018 

David McAllister 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας 

(2018/2097(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι τα κράτη μέλη πολύ συχνά 

δίνουν προτεραιότητα στα εθνικά τους 

συμφέροντα, ανεξάρτητα από τις πιθανές 

συνέπειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

υπονομεύοντας έτσι την ενότητα, τη 

συνοχή και την αποτελεσματικότητα της 

ΕΕ και, ως αποτέλεσμα, την αξιοπιστία 

της ως παγκόσμιου παράγοντα· ζητεί 

καλύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων, 

περισσότερη αλληλεγγύη και μεγαλύτερο 

συντονισμό μεταξύ της ΕΕ και των κρατών 

μελών της· υπενθυμίζει την ανάγκη 

συνοχής των εξωτερικών πολιτικών της 

ΕΕ, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις άλλες 

πολιτικές που χαρακτηρίζονται από 

εξωτερική διάσταση, καθώς και ότι πρέπει 

να συντονίζονται με διεθνείς εταίρους· 

πιστεύει ότι η καλή συνεργασία μεταξύ 

των κρατών μελών έχει ουσιαστική 

σημασία για τη διαφύλαξη της 

δημοκρατίας, των κοινών αξιών μας, της 

ελευθερίας μας και των κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών μας προτύπων· 

υπογραμμίζει την ανάγκη επέκτασης της 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, 

των χωρών εταίρων και των διεθνών 

οργανισμών·  

3. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα 

κράτη μέλη είναι σε θέση να καθορίζουν 

τη δική τους εξωτερική πολιτική και ότι 

αυτό δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως 

απειλή, αλλά ως ευκαιρία για την επίλυση 

των διπλωματικών κρίσεων και τη 

βελτίωση των διπλωματικών και 

οικονομικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και 

τρίτων χωρών· ζητεί καλύτερη κατανομή 

αρμοδιοτήτων, περισσότερη αλληλεγγύη 

και μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ της ΕΕ 

και των κρατών μελών της· υπενθυμίζει 

την ανάγκη συνοχής των εξωτερικών 

πολιτικών της ΕΕ, τόσο μεταξύ τους όσο 

και με τις άλλες πολιτικές που 

χαρακτηρίζονται από εξωτερική διάσταση, 

καθώς και ότι πρέπει να συντονίζονται με 

διεθνείς εταίρους· πιστεύει ότι η καλή 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών έχει 

ουσιαστική σημασία για τη διαφύλαξη της 

δημοκρατίας, της ελευθερίας μας και των 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών μας 

προτύπων· υπογραμμίζει την ανάγκη 

επέκτασης της συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών, των χωρών εταίρων και 

των διεθνών οργανισμών· 

Or. en 
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Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0392/2018 

David McAllister 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας 

(2018/2097(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 – περίπτωση 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 – δέσμευση υπέρ της πολυμερούς 

προσέγγισης και μιας διεθνούς τάξης 

βασισμένης σε κανόνες, με τη στήριξη 

του συστήματος του ΟΗΕ και 

περιφερειακών οργανισμών όπως ο 

ΟΑΣΕ· 

– καλή συνεργασία με το σύστημα 

του ΟΗΕ και με περιφερειακούς 

οργανισμούς όπως ο ΟΑΣΕ· 

Or. en 
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Τροπολογία  10 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0392/2018 

David McAllister 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφάλειας 

(2018/2097(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. ζητεί να διατεθούν επαρκείς 

χρηματοδοτικοί πόροι για την εξωτερική 

δράση της ΕΕ στο πλαίσιο του επόμενου 

πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

(ΠΔΠ) (2021-2027) και να εστιαστούν οι 

πόροι της ΕΕ στις στρατηγικές 

προτεραιότητές της· υπενθυμίζει τον 

σημαντικό ρόλο των εξωτερικών 

χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ στην 

προώθηση των συμφερόντων εξωτερικής 

πολιτικής της ΕΕ· υπογραμμίζει τη 

σημασία της ενίσχυσης της συνοχής, της 

αποτελεσματικότητας, της ικανότητας 

ανταπόκρισης και της ευελιξίας των 

εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων· 

τονίζει την ανάγκη επαρκούς συμμετοχής 

του Κοινοβουλίου στον έλεγχο και τη 

στρατηγική καθοδήγηση αυτών των 

μέσων· θεωρεί ότι οι αυξανόμενες 

προκλήσεις στις γειτονικές χώρες της ΕΕ 

και πέραν αυτής απαιτούν σημαντικά 

υψηλότερες πιστώσεις για την εξωτερική 

δράση και σημαντική ενίσχυση των μη 

στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ·  

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


