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Τροπολογία 11
David McAllister
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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. χαιρετίζει τη θέσπιση ενός νέου 
παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της 
ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (νόμος 
Magnitsky της ΕΕ), το οποίο θα επιτρέπει 
στην ΕΕ να επιβάλλει στοχευμένες 
κυρώσεις σε όσους ευθύνονται για 
σοβαρές παραβιάσεις και καταπατήσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
παγκοσμίως· συνιστά να διευρυνθεί στο 
μέλλον το πεδίο εφαρμογής του 
καθεστώτος κυρώσεων ώστε να 
περιλαμβάνει πράξεις διαφθοράς·
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Τροπολογία 12
David McAllister
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί την ΕΕ να αναγνωρίσει τις 
ιδιαιτερότητες κάθε χώρας της Νοτίου 
Μεσογείου στην πολιτική της σχετικά με 
την περιοχή· καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τη συνεργασία της με 
περιφερειακούς παράγοντες όπως είναι ο 
Αραβικός Σύνδεσμος, η Αφρικανική 
Ένωση και η Ένωση για τη Μεσόγειο και 
να υποστηρίξει ενεργά την 
ενδοπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ των 
χωρών στη νότια γειτονία, ως απαραίτητο 
εργαλείο για την ασφάλεια και τη βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη· υπογραμμίζει την 
ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων της ΕΕ με 
τις χώρες της Βόρειας Αφρικής· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι, 25 έτη 
μετά την έναρξη της λεγόμενης 
διαδικασίας της Βαρκελώνης, δεν έχει 
ακόμη ολοκληρωθεί η οικοδόμηση ενός 
χώρου αμοιβαίας ευημερίας, σταθερότητας 
και ελευθερίας με τις μεσογειακές χώρες 
της νότιας γειτονίας· στηρίζει πλήρως τη 
διαδικασία του Βερολίνου και όλες τις 
πρωτοβουλίες του ΟΗΕ που αποσκοπούν 
στην εξεύρεση συνολικής πολιτικής λύσης 
στην κρίση της Λιβύης· 

25. χαιρετίζει την επικείμενη κοινή 
ανακοίνωση της Επιτροπής και του 
Ύπατου Εκπροσώπου σχετικά με μια 
ανανεωμένη εταιρική σχέση με τη Νότια 
Γειτονία· καλεί την ΕΕ να αναγνωρίσει τις 
ιδιαιτερότητες κάθε χώρας της Νοτίου 
Μεσογείου στην πολιτική της σχετικά με 
την περιοχή· καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τη συνεργασία της με 
περιφερειακούς παράγοντες όπως είναι ο 
Αραβικός Σύνδεσμος, η Αφρικανική 
Ένωση και η Ένωση για τη Μεσόγειο και 
να υποστηρίξει ενεργά την 
ενδοπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ των 
χωρών στη νότια γειτονία, ως απαραίτητο 
εργαλείο για την ασφάλεια και τη βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη· υπογραμμίζει την 
ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων της ΕΕ με 
τις χώρες της Βόρειας Αφρικής· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι, 25 έτη 
μετά την έναρξη της λεγόμενης 
διαδικασίας της Βαρκελώνης, δεν έχει 
ακόμη ολοκληρωθεί η οικοδόμηση ενός 
χώρου αμοιβαίας ευημερίας, σταθερότητας 
και ελευθερίας με τις μεσογειακές χώρες 
της νότιας γειτονίας· στηρίζει πλήρως τη 
διαδικασία του Βερολίνου και όλες τις 
πρωτοβουλίες του ΟΗΕ που αποσκοπούν 
στην εξεύρεση συνολικής πολιτικής λύσης 
στην κρίση της Λιβύης· 
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Τροπολογία 13
David McAllister
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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· χαιρετίζει τη σύναψη της 
συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας 
ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία 
παρέχει σαφήνεια και βεβαιότητα στους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις αμφότερων 
των μερών· υπογραμμίζει ότι επί του 
παρόντος εξετάζει ενδελεχώς τη 
συμφωνία και προτίθεται να 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την 
εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Ηνωμένου 
Βασιλείου ως προς όλες τις λεπτομέρειές 
της· 
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Τροπολογία 14
David McAllister
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να 
δρομολογηθεί μια στοχευμένη και 
πολυδιάστατη δραστηριοποίηση στην 
περιοχή, στη βάση των κοινών στόχων της 
ΕΕ, η οποία θα προάγει στρατηγικές που 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κοινών 
προκλήσεων, όπως είναι η προώθηση της 
ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας, 
παράλληλα με τη διασφάλιση κοινού 
μετώπου ενόψει των απειλών που 
δημιουργεί η κλιματική αλλαγή· τονίζει τη 
σημασία που έχει η Λατινική Αμερική για 
την ΕΕ και ζητεί να εξακολουθεί να 
θεωρείται περιοχή μεγάλης 
γεωστρατηγικής σημασίας για την 
ΚΕΠΠΑ, μέσω της συμβολής στην 
προώθηση της δημοκρατίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή 
και την επιδίωξη της συνεργασίας για την 
οικονομική της ανάπτυξη· επισημαίνει ότι 
ο σεβασμός του κράτους δικαίου και ένα 
σταθερό πολιτικό και νομικό πλαίσιο, 
περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της 
διαφθοράς και της ατιμωρησίας, καθώς και 
η πρόοδος προς τη δημοκρατία και ο 
σεβασμός και η προώθηση των 
θεμελιωδών ελευθεριών, αποτελούν 
ακρογωνιαίους λίθους για τη βαθύτερη 
ολοκλήρωση και τη συνεργασία με τις 
χώρες της ΛΑΚ· υπογραμμίζει τη σημασία 
της προόδου και ολοκλήρωσης της 
αναθεώρησης των παγκόσμιων συμφωνιών 

47. ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να 
δρομολογηθεί μια στοχευμένη και 
πολυδιάστατη δραστηριοποίηση στην 
περιοχή, στη βάση των κοινών στόχων της 
ΕΕ, η οποία θα προάγει στρατηγικές που 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κοινών 
προκλήσεων, όπως είναι η προώθηση της 
ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας, 
παράλληλα με τη διασφάλιση κοινού 
μετώπου ενόψει των απειλών που 
δημιουργεί η κλιματική αλλαγή· τονίζει τη 
σημασία που έχει η Λατινική Αμερική για 
την ΕΕ και ζητεί να εξακολουθεί να 
θεωρείται περιοχή μεγάλης 
γεωστρατηγικής σημασίας για την 
ΚΕΠΠΑ, μέσω της συμβολής στην 
προώθηση της δημοκρατίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή 
και την επιδίωξη της συνεργασίας για την 
οικονομική της ανάπτυξη· επισημαίνει ότι 
ο σεβασμός του κράτους δικαίου και ένα 
σταθερό πολιτικό και νομικό πλαίσιο, 
περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της 
διαφθοράς και της ατιμωρησίας, καθώς και 
η πρόοδος προς τη δημοκρατία και ο 
σεβασμός και η προώθηση των 
θεμελιωδών ελευθεριών, αποτελούν 
ακρογωνιαίους λίθους για τη βαθύτερη 
ολοκλήρωση και τη συνεργασία με τις 
χώρες της ΛΑΚ· υπογραμμίζει τη σημασία 
της προόδου και ολοκλήρωσης της 
αναθεώρησης και κύρωσης των 
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με τη Χιλή και το Μεξικό, καθώς και της 
Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Mercosur, και 
τονίζει ότι πρόκειται για βασικούς 
συμμάχους και εταίρους της ΕΕΕ· 
εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την 
έλλειψη σεβασμού της δημοκρατίας και 
του κράτους δικαίου και για τις επιθέσεις 
κατά δημοκρατικά εκλεγμένων ηγετών της 
αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων, φοιτητών 
και υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ιδίως όσων ασχολούνται με 
περιβαλλοντικά θέματα και των δικηγόρων 
τους· 

παγκόσμιων συμφωνιών με τη Χιλή και το 
Μεξικό, καθώς και της Συμφωνία 
Σύνδεσης ΕΕ-Mercosur, και τονίζει ότι 
πρόκειται για βασικούς συμμάχους και 
εταίρους της ΕΕΕ· εκφράζει τη βαθιά 
ανησυχία του για την έλλειψη σεβασμού 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 
και για τις επιθέσεις κατά δημοκρατικά 
εκλεγμένων ηγετών της αντιπολίτευσης, 
δημοσιογράφων, φοιτητών και 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ιδίως όσων ασχολούνται με 
περιβαλλοντικά θέματα και των δικηγόρων 
τους· 
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Τροπολογία 15
David McAllister
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε 
την Αρκτική στο πρόγραμμα εργασίας της 
για το 2020· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι 
έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση με 
την οποία αναζητούνται προτάσεις 
σχετικά με τα δυνατά σημεία και τις 
ελλείψεις της υπάρχουσας πολιτικής, με 
στόχο ενδεχομένως την κατάρτιση μιας 
επικαιροποιημένης προσέγγισης· θεωρεί 
ότι είναι απαραίτητο να έχει η ΕΕ μια 
στρατηγική για την Αρκτική·

56. χαιρετίζει τη συμπερίληψη κοινής 
ανακοίνωσης για την Αρκτική στο 
πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 
2021· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να έχει 
η ΕΕ μια στρατηγική για την Αρκτική·
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