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8.1.2020 A9-0054/4

Τροπολογία 4
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Anne-Sophie 
Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0054/2019
David McAllister
Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας
(2019/2136(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Ι α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξωτερική πολιτική που ακολουθούν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ιδίως 
υπό την κυβέρνηση Τραμπ, έχει 
καταλύσει τα θεμέλια της πολυμερούς 
προσέγγισης και του κράτους δικαίου και 
έχει κλιμακώσει εντάσεις που φέρνουν 
τον κόσμο και την Ευρώπη στο χείλος 
του πολέμου·

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/5

Τροπολογία 5
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0054/2019
David McAllister
Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας
(2019/2136(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα 
επιμέρους κράτος μέλος δεν είναι ικανό να 
χειριστεί μόνο του οποιαδήποτε από τις 
προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει 
σήμερα η ευρωπαϊκή ήπειρος και το στενό 
περιβάλλον της· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και να 
διασφαλίζεται η αρχή της ισότητας μεταξύ 
των κρατών μελών κατά τον σχεδιασμό της 
εξωτερικής πολιτικής, της πολιτικής 
ασφάλειας και των σχετικών δράσεων της 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
γίνονται σεβαστά τα προνόμια των εθνικών 
κοινοβουλίων στον τομέα της δικής τους 
εθνικής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι μια φιλόδοξη, αξιόπιστη και 
αποτελεσματική κοινή εξωτερική πολιτική 
πρέπει να υποστηρίζεται από επαρκείς 
οικονομικούς πόρους, καθώς και 
έγκαιρες και αποφασιστικές δράσεις από 
την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με πιο συνεκτικό και 
συνεπή τρόπο·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα 
επιμέρους κράτος μέλος δεν είναι ικανό να 
χειριστεί μόνο του οποιαδήποτε από τις 
προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει 
σήμερα η ευρωπαϊκή ήπειρος και το στενό 
περιβάλλον της· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και να 
διασφαλίζεται η αρχή της ισότητας μεταξύ 
των κρατών μελών κατά τον σχεδιασμό της 
εξωτερικής πολιτικής, της πολιτικής 
ασφάλειας και των σχετικών δράσεων της 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
γίνονται σεβαστά τα προνόμια των εθνικών 
κοινοβουλίων στον τομέα της δικής τους 
εθνικής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας· υπενθυμίζοντας ότι 
κανένα κράτος μέλος, υποψήφια χώρα ή 
χώρα εταίρος δεν μπορεί να εξαναγκαστεί 
σε θέσεις ή πράξεις εξωτερικής πολιτικής 
ενάντια στη βούλησή του, τη 
δημοκρατική συναίνεση του λαού και τις 
κοινοβουλευτικές αποφάσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι επιμένει ότι 
πρέπει να γίνεται σεβαστή και να 
διασφαλίζεται η ισότητα μεταξύ των 
κρατών μελών κατά τον σχεδιασμό της 
εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής 
ασφάλειας και των αντίστοιχων δράσεων 
της ΕΕ· υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να 
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γίνονται σεβαστά τα προνόμια των 
εθνικών κοινοβουλίων στον τομέα της 
εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής 
ασφάλειας των χωρών τους·

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/6

Τροπολογία 6
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0054/2019
David McAllister
Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας
(2019/2136(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για την 
προοδευτική αποχώρηση των ΗΠΑ από 
την πολυμερή παγκόσμια τάξη, και 
συγκεκριμένα την αποχώρησή τους από τη 
συμφωνία του Παρισιού, το κοινό 
ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ), το 
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών και την Unesco, καθώς 
και την απόφασή τους, καθώς και για την 
απόφασή τους να αναστείλουν τη 
χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Αρωγής 
και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς 
Ανατολή (UNRWA)· υποστηρίζει σθεναρά 
τη διατήρηση και πλήρη εφαρμογή του 
ΚΟΣΔ από όλες τις πλευρές, ως 
αναπόσπαστου μέρους της παγκόσμιας 
πολυμερούς τάξης και του καθεστώτος μη 
διάδοσης και συμβολής στην περιφερειακή 
ασφάλεια στη Μέση Ανατολή· απορρίπτει 
τη μονομερή, εξωεδαφική εκ νέου επιβολή 
κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες 
μετά την απόσυρσή τους από το ΚΟΣΔ, 
καθώς επηρεάζει έντονα τα νόμιμα 
οικονομικά και εξωτερικά συμφέροντα της 
ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
να ενισχύσουν την ενότητα, την αποτροπή 
και την ανθεκτικότητά τους έναντι 
δευτερευουσών κυρώσεων από τρίτες 

4. εκφράζει τη λύπη του για την 
προοδευτική αποχώρηση των ΗΠΑ από 
την πολυμερή παγκόσμια τάξη, και 
συγκεκριμένα την αποχώρησή τους από τη 
συμφωνία του Παρισιού, το κοινό 
ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ), το 
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών και την Unesco, καθώς 
και την απόφασή τους, καθώς και για την 
απόφασή τους να αναστείλουν τη 
χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Αρωγής 
και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς 
Ανατολή (UNRWA)· υποστηρίζει σθεναρά 
τη διατήρηση και πλήρη εφαρμογή του 
ΚΟΣΔ από όλες τις πλευρές, ως 
αναπόσπαστου μέρους της παγκόσμιας 
πολυμερούς τάξης και του καθεστώτος μη 
διάδοσης και συμβολής στην περιφερειακή 
ασφάλεια στη Μέση Ανατολή· απορρίπτει 
τη μονομερή, εξωεδαφική εκ νέου επιβολή 
κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες 
μετά την απόσυρσή τους από το ΚΟΣΔ, 
καθώς επηρεάζει έντονα τα νόμιμα 
οικονομικά και εξωτερικά συμφέροντα της 
ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
να ενισχύσουν την ενότητα, την αποτροπή 
και την ανθεκτικότητά τους έναντι 
δευτερευουσών κυρώσεων από τρίτες 
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χώρες, και να προετοιμαστούν να λάβουν 
αντίμετρα εναντίον οποιασδήποτε χώρας 
που βλάπτει τα νόμιμα συμφέροντα της ΕΕ 
μέσω του μέτρου των δευτερευουσών 
κυρώσεων·

χώρες, και να προετοιμαστούν να λάβουν 
αντίμετρα εναντίον οποιασδήποτε χώρας 
που βλάπτει τα νόμιμα συμφέροντα της ΕΕ 
μέσω του μέτρου των δευτερευουσών 
κυρώσεων· καταδικάζει απερίφραστα την 
παράνομη επίθεση που εξαπέλυσε ο 
στρατός των ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 
2020 στο Ιράκ, κατ’εντολή του Πρόεδρου 
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία είχε 
ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του Ιρανού 
Στρατηγού Qasem Soleimani γεγονός που 
οδήγησε σε σημαντική κλιμάκωση των 
εντάσεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και 
της Τεχεράνης· εκφράζει τη βαθιά 
ανησυχία του για το γεγονός ότι η 
κλιμάκωση αυτή θα μπορούσε να θέσει σε 
μεγαλύτερο κίνδυνο και να διασαλεύσει 
την πολυμερή προσέγγιση, το διεθνές 
δίκαιο, το κράτος δικαίου, τη 
δημοκρατία, τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες, το ελεύθερο και 
δίκαιο εμπόριο, την ειρηνική επίλυση των 
συγκρούσεων· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει 
να διαθέτει ανεξάρτητη πολιτική για το 
Ιράν με βάση τον διάλογο, το εμπόριο, 
τον αφοπλισμό και τη συνεργασία·

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/7

Τροπολογία 7
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0054/2019
David McAllister
Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας
(2019/2136(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 4α. τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της χρειάζονται να οικοδομήσουν 
μια νέα στρατηγική που θα ξεπερνά τα 
οράματα του «ατλαντισμού» που 
διαμορφώνονται στο πλαίσιο του κοινού 
συμφέροντος και των παραδοσιακών 
συμμάχων, και να εξασφαλίσουν τη 
«στρατηγική αυτονομία της ΕΕ»· τονίζει, 
επιπλέον, ότι η συζήτηση για τη 
στρατηγική αυτονομία δεν θα πρέπει να 
επικεντρώνεται και να περιορίζεται στις 
στρατιωτικές πτυχές, αλλά θα πρέπει 
πρώτα να εγείρει ζητήματα σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της μπορούν να βελτιώσουν 
την ικανότητά τους να δρουν στη διεθνή 
σκηνή με κυρίαρχο τρόπο, να αντέχουν 
στις οικονομικές και πολιτικές πιέσεις 
τρίτων χωρών, και να συνεργάζονται με 
εταίρους της επιλογής τους·

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/8

Τροπολογία 8
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Emmanuel 
Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0054/2019
David McAllister
Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας
(2019/2136(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να ισχυροποιηθεί η ανθεκτικότητα 
και η ανεξαρτησία της ΕΕ με την ενίσχυση 
μιας ΚΕΠΠΑ που θα είναι προσηλωμένη 
στην ειρήνη, την περιφερειακή και διεθνή 
ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
κοινωνική δικαιοσύνη, τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες και το κράτος δικαίου στην ΕΕ, 
στις γειτονικές της χώρες και σε ολόκληρο 
τον κόσμο· τονίζει ότι η αξιοπιστία της ΕΕ 
στον κόσμο εξαρτάται από την προστασία 
και την τήρηση αυτών των αρχών· πιστεύει 
ότι αυτή η ενισχυμένη ΚΕΠΠΑ θα πρέπει 
να είναι πιο συνεκτικήκαι να μην 
περιλαμβάνει μόνο την παραδοσιακή 
ήπια ισχύ, αλλά και μια εύρωστη ΚΠΠΑ, 
αποτελεσματική πολιτική κυρώσεων και 
διασυνοριακή αντιτρομοκρατική 
συνεργασία· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του για ταχεία θέσπιση ενωσιακού 
μηχανισμού κυρώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα (δηλαδή, την ενωσιακή 
εκδοχή του νόμου Magnitsky), ο οποίος 
θα επιτρέπει στοχευμένες κυρώσεις κατά 
ατόμων τα οποία συνεργούν σε σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

8. επαναλαμβάνει ότι είναι επείγουσα 
ανάγκη να ισχυροποιηθεί η ανθεκτικότητα 
και η ανεξαρτησία της ΕΕ με τη θέσπιση 
μια νέας ΚΕΠΠΑ που θα είναι 
προσηλωμένη στην ειρήνη, την 
περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική 
δικαιοσύνη, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και 
το κράτος δικαίου στην ΕΕ, στις γειτονικές 
της χώρες και σε ολόκληρο τον κόσμο· 
τονίζει ότι η αξιοπιστία της ΕΕ στον κόσμο 
εξαρτάται από την προστασία και την 
τήρηση αυτών των αρχών· πιστεύει ότι η 
πολιτική των κυρώσεων έχει αποδειχθεί 
αναποτελεσματική και αντιπαραγωγική 
και ότι επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τους 
αμάχους και τον γενικό πληθυσμό·

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/9

Τροπολογία 9
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0054/2019
David McAllister
Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας
(2019/2136(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 28α. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 41 
παράγραφος 2 της ΣΕΕ απαγορεύει να 
καταλογίζονται στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης οι λειτουργικές δαπάνες που 
οφείλονται σε ενέργειες που έχουν 
στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην 
άμυνα·

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/10

Τροπολογία 10
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0054/2019
David McAllister
Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας
(2019/2136(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 30α. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για το γεγονός ότι οι προτεινόμενοι 
μηχανισμοί χρηματοδότησης για το 2021-
2027 δεν ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για ισχυρό δημοκρατικό και 
διαφανή έλεγχο από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, 
όπως αυτός διατυπώθηκε στο ψήφισμά 
του, της 18ης Απριλίου 2018, σχετικά με 
την εφαρμογή των μηχανισμών 
χρηματοδότησης της εξωτερικής 
δράσης: ενδιάμεση επανεξέταση του 2017 
και αρχιτεκτονική της μελλοντικής 
πολιτικής μετά το 2020· επιμένει ότι 
πρέπει να ενισχυθούν οι διαδικασίες 
κοινοβουλευτικού ελέγχου και 
εμπεριστατωμένου ελέγχου για όλα τα 
εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα· ζητεί να 
βελτιωθεί η διαφάνεια στην εφαρμογή 
των μηχανισμών χρηματοδότησης μέσω 
της δημιουργίας μιας ενιαίας κοινής 
διαφανούς δημόσιας βάσης δεδομένων 
για τα έργα και τις δράσεις·
______________________________
1 ΕΕ C 390, της 18.11.2019, σ. 76.

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/11

Τροπολογία 11
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Emmanuel Maurel, 
Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, 
Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0054/2019
David McAllister
Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας
(2019/2136(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 57α. τονίζει ότι η ΚΕΠΠΑ της ΕΕ θα 
πρέπει να επικεντρωθεί στην 
αντιμετώπιση των πρωταρχικών αιτίων 
της διεθνούς αστάθειας και των 
αποσταθεροποιητικών συγκρούσεων, 
όπως η φτώχεια, η ανισότητα, η έλλειψη 
οικονομικών ευκαιριών και η πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, ο κοινωνικός 
αποκλεισμός, οι ένοπλες συγκρούσεις, η 
αντιδημοκρατική και αναποτελεσματική 
διακυβέρνηση, η διαφθορά και η 
κλιματική αλλαγή·
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 57β. προτρέπει την ΕΕ και όλα τα 
κράτη μέλη της να υπογράψουν τη 
Συνθήκη για την απαγόρευση των 
πυρηνικών όπλων (Συνθήκη για την 
απαγόρευση των πυρηνικών όπλων) και 
να αναλάβουν ηγετικό πολιτικό ρόλο στον 
πολυμερή πυρηνικό αφοπλισμό· τονίζει 
ότι η στρατιωτική αποκλιμάκωση και ο 
αφοπλισμός αποτελούν βασικούς 
ακρογωνιαίους λίθους για την παγκόσμια 
και ευρωπαϊκή ασφάλεια·
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