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Τροπολογία 7
Isabel Santos, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A9-0266/2020
David McAllister
Εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας – ετήσια έκθεση 2020
(2020/2206(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εμμένει στην ταχεία θέσπιση και 
εφαρμογή ενός ισχυρού μηχανισμού 
στοχευμένων κυρώσεων της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα (νόμος Magnitsky 
της ΕΕ), ο οποίος θα περιλαμβάνει 
απαγορεύσεις θεωρήσεων και δεσμεύσεις 
περιουσιακών στοιχείων· επισημαίνει ότι 
ένας τέτοιος μηχανισμός κυρώσεων θα 
πρέπει επίσης να στοχεύει πράξεις 
διαφθοράς, καθώς και την εμπορία 
ανθρώπων και τη σεξουαλική και έμφυλη 
βία· υπογραμμίζει ότι το καθεστώς 
κυρώσεων πρέπει να περιλαμβάνει έναν 
αποτελεσματικό μηχανισμό εφαρμογής 
που διασφαλίζει τη συμμόρφωση όλων των 
κρατών μελών·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη θέσπιση και εμμένει στην ταχεία 
εφαρμογή του παγκόσμιου καθεστώτος 
κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που περιλαμβάνει 
απαγορεύσεις θεωρήσεων και δεσμεύσεις 
περιουσιακών στοιχείων· επισημαίνει ότι 
ένας τέτοιος μηχανισμός κυρώσεων θα 
πρέπει επίσης να στοχεύει πράξεις 
διαφθοράς, καθώς και την εμπορία 
ανθρώπων και τη σεξουαλική και έμφυλη 
βία· υπογραμμίζει ότι το καθεστώς 
κυρώσεων πρέπει να περιλαμβάνει έναν 
αποτελεσματικό μηχανισμό εφαρμογής 
που διασφαλίζει τη συμμόρφωση όλων των 
κρατών μελών·
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Τροπολογία 8
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A9-0266/2020
David McAllister
Εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας – ετήσια έκθεση 2020
(2020/2206(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο 
και προς το αμοιβαίο συμφέρον της ΕΕ και 
του Ηνωμένου Βασιλείου, που ενισχύεται 
από τις κοινές αρχές και τις κοινές αξίες 
τους, καθώς και από τη γεωγραφική 
εγγύτητα και τη μακροχρόνια κοινή 
στρατηγική συνεργασία τους, να 
συμφωνηθούν κοινές απαντήσεις για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής 
ασφάλειας και άμυνας με βάση τις αρχές 
της πολυμέρειας, της επίλυσης 
συγκρούσεων μέσω του διαλόγου και της 
διπλωματίας και το διεθνές δίκαιο, έχοντας 
υπόψη ότι οι περισσότερες διεθνείς απειλές 
επηρεάζουν και τις δύο πλευρές με την ίδια 
ένταση· υπογραμμίζει τη σημασία της 
επίτευξης μιας καλής συμφωνίας για τις 
μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου 
Βασιλείου, η οποία θα προστατεύει τα 
συμφέροντα της ΕΕ·

38. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο 
και προς το αμοιβαίο συμφέρον της ΕΕ και 
του Ηνωμένου Βασιλείου, που ενισχύεται 
από τις κοινές αρχές και τις κοινές αξίες 
τους, καθώς και από τη γεωγραφική 
εγγύτητα και τη μακροχρόνια κοινή 
στρατηγική συνεργασία τους, να 
συμφωνηθούν κοινές απαντήσεις για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής 
ασφάλειας και άμυνας με βάση τις αρχές 
της πολυμέρειας, της επίλυσης 
συγκρούσεων μέσω του διαλόγου και της 
διπλωματίας και το διεθνές δίκαιο, έχοντας 
υπόψη ότι οι περισσότερες διεθνείς απειλές 
επηρεάζουν και τις δύο πλευρές με την ίδια 
ένταση·
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Τροπολογία 9
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A9-0266/2020
David McAllister
Εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας – ετήσια έκθεση 2020
(2020/2206(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41α. καταδικάζει απερίφραστα την 
επίθεση του όχλου στο Κογκρέσο των 
ΗΠΑ από ταραχοποιούς που 
υποκινήθηκαν από τις θεωρίες 
συνωμοσίας του Προέδρου Donald 
Trump και από ανυπόστατους 
ισχυρισμούς βάσει των οποίων οι 
προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 
2020 υπήρξαν αποτέλεσμα νοθείας· 
ευελπιστεί ότι οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν 
μια ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας 
στον εκλεγέντα πρόεδρο Joseph Biden και 
στην εκλεγείσα αντιπρόεδρο Kamala 
Harris· εκφράζει την ανησυχία του για 
την άνοδο του λαϊκισμού και του 
εξτρεμισμού και στις δύο πλευρές του 
Ατλαντικού και τονίζει ότι είναι 
επειγόντως ανάγκη να υπερασπιστούμε τη 
δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και το κράτος δικαίου σε παγκόσμιο 
επίπεδο·
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Τροπολογία 10
Raphaël Glucksmann, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A9-0266/2020
David McAllister
Εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας – ετήσια έκθεση 2020
(2020/2206(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο 
και τον ΑΠ/ΥΕ να συνεχίσουν να 
επιβεβαιώνουν στη ΛΔΚ ότι η ΕΕ δεν θα 
ανεχθεί τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Χονγκ 
Κονγκ, το Θιβέτ και το Σιντάνγκ, ούτε την 
κακή μεταχείριση των ατόμων που 
ανήκουν σε μειονότητες, και να 
διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στη 
διεθνή σκηνή για να διασφαλίσουν την 
αυτονομία του Χονγκ Κονγκ· καταδικάζει 
την παραβίαση του μοντέλου «μία χώρα, 
δύο συστήματα» από τη θέσπιση του 
εθνικού νόμου για την ασφάλεια στην 
Κίνα, ο οποίος υπονομεύει σοβαρά τον 
υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ 
Κονγκ και έχει συντριπτικές συνέπειες για 
την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την 
ελευθερία της έκφρασης στο Χονγκ 
Κονγκ· εκφράζει ανησυχία για τις 
επιπτώσεις της επιβολής του εθνικού 
νόμου για την ασφάλεια στο Χονγκ Κονγκ 
όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ Κίνας και 
Ταϊβάν· υπογραμμίζει ότι η συνεχιζόμενη 
υπονόμευση της αυτονομίας του Χονγκ 
Κονγκ από το Πεκίνο δεν αντίκειται απλώς 
στις υποχρεώσεις της Κίνας στο πλαίσιο 
διμερών συνθηκών και του διεθνούς 
δικαίου, αλλά επίσης θέτει σε 
αμφισβήτηση τον ρόλο του Πεκίνου ως 
αξιόπιστου εταίρου· σημειώνει ότι το 
Κοινοβούλιο θα λάβει υπόψη τις 

52. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο 
και τον ΑΠ/ΥΕ να συνεχίσουν να 
επιβεβαιώνουν στη ΛΔΚ ότι η ΕΕ δεν θα 
ανεχθεί τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Χονγκ 
Κονγκ, το Θιβέτ και το Σιντάνγκ, ούτε την 
κακή μεταχείριση των ατόμων που 
ανήκουν σε μειονότητες, και να 
διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στη 
διεθνή σκηνή για να διασφαλίσουν την 
αυτονομία του Χονγκ Κονγκ· καταδικάζει 
την παραβίαση του μοντέλου «μία χώρα, 
δύο συστήματα» από τη θέσπιση του 
εθνικού νόμου για την ασφάλεια στην 
Κίνα, ο οποίος υπονομεύει σοβαρά τον 
υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ 
Κονγκ και έχει συντριπτικές συνέπειες για 
την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την 
ελευθερία της έκφρασης στο Χονγκ 
Κονγκ· εκφράζει ανησυχία για τις 
επιπτώσεις της επιβολής του εθνικού 
νόμου για την ασφάλεια στο Χονγκ Κονγκ 
όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ Κίνας και 
Ταϊβάν· υπογραμμίζει ότι η συνεχιζόμενη 
υπονόμευση της αυτονομίας του Χονγκ 
Κονγκ από το Πεκίνο δεν αντίκειται απλώς 
στις υποχρεώσεις της Κίνας στο πλαίσιο 
διμερών συνθηκών και του διεθνούς 
δικαίου, αλλά επίσης θέτει σε 
αμφισβήτηση τον ρόλο του Πεκίνου ως 
αξιόπιστου εταίρου· σημειώνει ότι το 
Κοινοβούλιο θα λάβει υπόψη τις 
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καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην ηπειρωτική Κίνα και στο Χονγκ 
Κονγκ όταν της ζητηθεί να επικυρώσει 
ολοκληρωμένη συμφωνία για τις 
επενδύσεις και οποιαδήποτε μελλοντική 
εμπορική συμφωνία με την Κίνα· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
τη δέσμη μέτρων που συμφωνήθηκε από 
το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων 
στις 28 Ιουλίου 2020, καθώς και το 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 
19ης Ιουνίου 20201· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιταχθούν ενεργά στις βάναυσες διώξεις 
των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ, καθώς και 
άλλων εθνοτικών και θρησκευτικών 
μειονοτήτων, ιδίως των Χριστιανών και 
των Θιβετιανών·

_______________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0174.

καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην ηπειρωτική Κίνα και στο Χονγκ 
Κονγκ όταν της ζητηθεί να επικυρώσει 
ολοκληρωμένη συμφωνία για τις 
επενδύσεις και οποιαδήποτε μελλοντική 
εμπορική συμφωνία με την Κίνα· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
τη δέσμη μέτρων που συμφωνήθηκε από 
το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων 
στις 28 Ιουλίου 2020, καθώς και το 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 
19ης Ιουνίου 20201· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιταχθούν ενεργά στις βάναυσες διώξεις 
των Ουιγούρων στο Σινγιάνγκ, καθώς και 
άλλων εθνοτικών και θρησκευτικών 
μειονοτήτων, ιδίως των Χριστιανών και 
των Θιβετιανών· καλεί τα κράτη μέλη και 
τον ΑΠ/ΥΕ να εγκρίνουν κυρώσεις στο 
πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος 
κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα κατά των Κινέζων 
αξιωματούχων και των κρατικών 
οντοτήτων που ευθύνονται για την 
οργάνωση της πολιτικής μαζικών 
φυλακίσεων Ουιγούρων και 
καταναγκαστικών έργων στην Κίνα·

_______________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0174.
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