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Εναλλακτική ψηφίσματος (άρθρο 181 παράγραφος 3 του Κανονισμού)  για τη μη 
νομοθετική πρόταση ψηφίσματος A9-0054/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας,

– έχοντας υπόψη τον Τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την Τελική Πράξη του Ελσίνκι, 
του 1975, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ),

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού του 1949 και την κοινή δήλωση 
για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ, της 10ης Ιουλίου 2018,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) για την 
πολιτική λογοδοσία1,

– έχοντας υπόψη τη  συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ασφάλειας του 2016,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 7ης Ιουνίου 
2017, με τίτλο «Μια στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά την ανθεκτικότητα στην 
εξωτερική δράση της ΕΕ» (JOIN(2017)0021),

– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Σόφιας, της 17ης Μαΐου 2018, και τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου για τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, της 
26ης Ιουνίου 2018 και της 18ης Ιουνίου 2019,

1 ΕΕ C 210 της 3.8.2010, σ. 1.



AM\1196064EL.docx PE643.453v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 70/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,της 
25ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda for 
Sustainable Development» (Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη),

– έχοντας υπόψη την απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, 
το οποίο καθόρισε το 2000το θεματολόγιο σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την 
ασφάλεια (WPS),

– έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 15ης Νοεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με την 
Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου του 20172,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0054/2019),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει καθήκον και ευθύνη να εκφράζει τον 
προβληματισμό του για την αποτελεσματικότητα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας 
(ΚΠΑΑ)·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα παρατηρείται μια υποχώρηση των παραδοσιακών 
εταίρων από την παγκόσμια σκηνή, μια αυξανόμενη πίεση στην πολυμερή συνεργασία 
και στους αντίστοιχους οργανισμούς, καθώς και μια ολοένα δυναμικότερη παρουσία 
των περιφερειακών δυνάμεων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισλαμισμός αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες 
προκλήσεις που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια στην Ευρώπη και ότι θα πρέπει να 
αναληφθεί ταχεία, αποφασιστική και συντονισμένη δράση τόσο στο εσωτερικό όσο και 
στο εξωτερικό·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να είναι κεφαλαιώδους σημασίας και να γίνονται 
σεβαστά τα προνόμια των εθνικών κοινοβουλίων στον τομέα της δικής τους εθνικής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
υπερβολικά φιλόδοξη κοινή εξωτερική πολιτική υπονομεύει δυνητικά την ευρωπαϊκή 
ασφάλεια·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας παγκόσμιας μετατόπισης δυνάμεων 
στο πλαίσιο της οποίας ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός αποτελεί κυρίαρχη τάση στην 
εξωτερική πολιτική, γεγονός που απαιτεί μηχανισμούς ανταπόκρισης και δυνατότητες 
ταχείας και κατάλληλης αντίδρασης που μπορούν να παρέχονται κατά βέλτιστο τρόπο 
μέσω των υφιστάμενων δομών·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπίεση και η μαζική και ανεξέλεγκτη μετανάστευση 
συγκαταλέγονται μεταξύ των κυριώτερων αιτίων των συγκρούσεων παγκοσμίως·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ συμβάλλει αιτιωδώς στην 

2 ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 130.
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αστάθεια·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενόψει της κατάρρευσης σημαντικών συμφωνιών ελέγχου των 
όπλων και αφοπλισμού –  καθώς επίσης λόγω «της ανάδειξης νέων τεχνολογιών» 
όπως η τεχνολογία του κυβερνοχώρου και ο αφοπλισμός των αυτόνομων όπλων– ο 
έλεγχος των όπλων και η μη διάδοση  θα πρέπει να αποτελούν μείζονα προτεραιότητα 
της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας των κρατών μελών της ΕΕ·

1. φρονεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να βασίζονται περισσότερο σε μέσα που 
αφορούν το εμπόριο και την ανάπτυξη·

2. τονίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να στραφούν από μια προσέγγιση απόκρισης 
σε μια προληπτική προσέγγιση και τονίζει τη σημασία της συνεργασίας με 
στρατηγικούς εταίρους οι οποίοι εμφορούνται από τις ίδιες ιδέες με την ΕΕ, με σκοπό 
την προάσπιση των δυτικών αξιών·

3. επισημαίνει ότι οι μη στρατιωτικές αποστολές υπό την ηγεσία της ΕΕ δεν είναι 
αποτελεσματικές και καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει έναν ανεξάρτητο διαφανή 
έλεγχο σε όλες τις προηγούμενες και τρέχουσες διεθνείς μη στρατιωτικές και 
αστυνομικές επιχειρήσεις/αποστολές·

4. πιστεύει ότι η πρόληψη των συγκρούσεων, η οικοδόμηση της ειρήνης, καθώς και η 
ειρηνική επίλυση των παρατεταμένων συγκρούσεων, ιδίως στις άμεσα γειτονικές χώρες 
της ΕΕ, θα πρέπει να αποτελέσουν, κατά τα προσεχή έτη, προτεραιότητα  για τα κράτη 
μέλη της ΕΕ·

5. υπενθυμίζει ότι στις σύγχρονες δημοκρατίες πρέπει να υφίστανται πλήρως λειτουργικά 
νομοθετικά όργανα και, στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της 
υποστήριξης του έργου των κοινοβουλίων τόσο στα Δυτικά Βαλκάνια όσο και στις 
γειτονικές χώρες·

6. υπενθυμίζει τον κυρίαρχο χαρακτήρα των κρατών μελών και τονίζει την ανάγκη για 
συνεργασία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας που δεν έχουν 
εγγενώς χαρακτήρα εξαναγκασμού·

7. ζητεί να υπάρξει μια αξιόπιστη στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια, στο πλαίσιο της 
οποίας θα πρέπει να αποκλείεται κάθε περαιτέρω διεύρυνση προς χώρες όπως η 
Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο·

8. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις ικανότητές τους και να ενθαρρύνουν τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών ούτως ώστε να μη μπορούν κρατικοί και 
μη κρατικοί παράγοντες τρίτων χωρών να παρεμβαίνουν εχθρικά στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ και των κρατών μελών·

9. αναγνωρίζει ότι μία από τις μείζονες απειλές για την ευρωπαϊκή ασφάλεια προέρχεται 
από τη μαζική και ανεξέλεγκτη μετανάστευση και πιστεύει ότι το ζήτημα αυτό θα 
πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής 
ασφάλειας των κρατών μελών·

10. υπογραμμίζει την απειλή που συνιστά ο ισλαμισμός για την Ευρώπη και ζητεί να 
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καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, 
σε συνεργασία με εταίρους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία·

11. τονίζει ότι πρέπει να σταματήσουν η εταιρική σχέση και οι διαδικασίες διεύρυνσης με 
την Τουρκία, ιδίως λόγω των συνεχιζόμενων παράνομων δραστηριοτήτων της χώρας, 
όπως η εισβολή στη Συρία και τη Λιβύη, και η παράνομη γεώτρηση σε νησιωτικές 
περιοχές των κυρίαρχων κρατών, όπως η Κύπρος και η Ελλάδα·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφάλειας, και στα κράτη μέλη.

Or. en


