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13.1.2021 A9-0266/16

Τροπολογία 16
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για αναθεώρηση της συνολικής 
στρατηγικής της ΕΕ προκειμένου να 
αντληθούν διδάγματα από τη νέα 
γεωπολιτική δυναμική, τις τρέχουσες 
απειλές, την πανδημία COVID-19 και τις 
αναμενόμενες μελλοντικές προκλήσεις, και 
να επανεκτιμηθούν οι στόχοι και τα μέσα 
της ΚΕΠΠΑ· επισημαίνει ότι, παράλληλα 
με την περαιτέρω ανάπτυξη της 
συνεργασίας της με διεθνείς εταίρους και 
συμμάχους, η ΕΕ πρέπει να επιταχύνει τη 
λήψη αποφάσεων στον τομέα των 
εξωτερικών υποθέσεων και την ικανότητά 
της να συνεργάζεται με ομοϊδεάτες 
εταίρους, ενισχύοντας παράλληλα την 
πολυμερή προσέγγιση, και να ενισχύσει τις 
στρατηγικές ικανότητές της να ενεργεί και 
αυτόνομα, εάν χρειαστεί· τονίζει ότι η ΕΕ 
έχει την ευθύνη να διαμορφώσει τη 
στρατηγική αυτονομία της σε θέματα 
κοινής διπλωματίας, ασφάλειας και 
άμυνας, καθώς και σε οικονομικά, 
υγειονομικά και εμπορικά ζητήματα, 
προκειμένου να αντιμετωπίσει τις 
πολυάριθμες κοινές προκλήσεις για την 
υπεράσπιση των συμφερόντων, των 
κανόνων και των αξιών της στον κόσμο 
μετά την πανδημία· τονίζει, ως εκ τούτου, 
ότι είναι αναγκαίο οι ευρωπαϊκές χώρες να 
διατηρήσουν την ικανότητά τους να 
αποφασίζουν και να ενεργούν μόνες τους· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 

9. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για αναθεώρηση της συνολικής 
στρατηγικής της ΕΕ προκειμένου να 
αντληθούν διδάγματα από τη νέα 
γεωπολιτική δυναμική, τις τρέχουσες 
απειλές, την πανδημία COVID-19 και τις 
αναμενόμενες μελλοντικές προκλήσεις, και 
να επανεκτιμηθούν οι στόχοι και τα μέσα 
της ΚΕΠΠΑ· επισημαίνει ότι, παράλληλα 
με την περαιτέρω ανάπτυξη της 
συνεργασίας της με διεθνείς εταίρους και 
συμμάχους, η ΕΕ πρέπει να επιταχύνει τη 
λήψη αποφάσεων στον τομέα των 
εξωτερικών υποθέσεων και την ικανότητά 
της να συνεργάζεται με ομοϊδεάτες 
εταίρους, ενισχύοντας παράλληλα την 
πολυμερή προσέγγιση, και να ενισχύσει τις 
στρατηγικές ικανότητές της να ενεργεί και 
αυτόνομα, εάν χρειαστεί· τονίζει ότι η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη της πρέπει να 
επικεντρωθούν σε θέματα κοινής 
διπλωματίας, ασφάλειας και άμυνας, 
καθώς και σε οικονομικά, υγειονομικά και 
εμπορικά ζητήματα, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τις πολυάριθμες κοινές 
προκλήσεις για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων, των κανόνων και των αξιών 
τους στον κόσμο μετά την πανδημία· 
τονίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι αναγκαίο οι 
ευρωπαϊκές χώρες να διατηρήσουν την 
ικανότητά τους να αποφασίζουν και να 
ενεργούν μόνες τους· παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν ταχέως τον νέο 
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ταχέως τον νέο κανονισμό για τη θέσπιση 
μηχανισμών ελέγχου των ξένων 
επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
δημιουργήσουν ένα νέο φόρουμ 
πολυμερούς συνεργασίας, βασιζόμενο 
στην κληρονομιά της συντονιστικής 
επιτροπής για τους πολυμερείς 
στρατηγικούς ελέγχους εξαγωγών, για να 
παρακολουθούν και να ελέγχουν τις 
εξαγωγές τεχνολογιών, εμπορικών ροών 
και ευαίσθητων επενδύσεων σε χώρες που 
προκαλούν ανησυχία·

κανονισμό για τη θέσπιση μηχανισμών 
ελέγχου των ξένων επενδύσεων σε 
κρίσιμους τομείς· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να δημιουργήσουν ένα νέο 
φόρουμ πολυμερούς συνεργασίας, 
βασιζόμενο στην κληρονομιά της 
συντονιστικής επιτροπής για τους 
πολυμερείς στρατηγικούς ελέγχους 
εξαγωγών, για να παρακολουθούν και να 
ελέγχουν τις εξαγωγές τεχνολογιών, 
εμπορικών ροών και ευαίσθητων 
επενδύσεων σε χώρες που προκαλούν 
ανησυχία·

Or. en
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Τροπολογία 17
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη προόδου όσον αφορά τη βελτίωση 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε 
θέματα ΚΕΠΠΑ, γεγονός που επηρεάζει 
την αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα και 
την αξιοπιστία της δράσης και της λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ στη διεθνή σκηνή· 
καλεί τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν 
επειγόντως συζήτηση σχετικά με τη 
δυνατότητα μετάβασης από την 
ομοφωνία στην ψηφοφορία με ειδική 
πλειοψηφία τουλάχιστον σε επιλεγμένους 
τομείς της ΚΕΠΠΑ, όπως αποφάσεις για 
θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
κυρώσεις, ως συγκεκριμένο μέσο για την 
ενίσχυση της επιρροής της ΕΕ στην 
παγκόσμια σκηνή·

13. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη προόδου όσον αφορά τη βελτίωση 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε 
θέματα ΚΕΠΠΑ, γεγονός που επηρεάζει 
την αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα και 
την αξιοπιστία της δράσης και της λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ στη διεθνή σκηνή· 
υπογραμμίζει ότι η ομοφωνία σε θέματα 
ΚΕΠΠΑ ενισχύει την αλληλεγγύη εντός 
της ΕΕ και προσδίδει ισχυρότερη εντολή 
στις ενέργειές της Ένωσης σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/18

Τροπολογία 18
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει τη σημασία της δέσμευσης 
της ΕΕ να στηρίξει την κυριαρχία, την 
ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα 
των εταίρων της εντός των διεθνώς 
αναγνωρισμένων συνόρων τους· εκφράζει 
την ανησυχία του για τον πολλαπλασιασμό 
των ζωνών συγκρούσεων στις 
πλησιέστερες γειτονικές χώρες της ΕΕ, 
καθώς και για την ύπαρξη παγωμένων 
συγκρούσεων και τη συνεχιζόμενη ντε 
φάκτο κατοχή από τη Ρωσική Ομοσπονδία 
εδαφών που ανήκουν σε κυρίαρχα κράτη· 
καταδικάζει εκ νέου τις επιθετικές 
πολιτικές της Ρωσίας έναντι της 
Ουκρανίας, τον αρνητικό της ρόλο σε 
πολλές «παγωμένες συγκρούσεις» και την 
πίεση που ασκεί σε ορισμένους από τους 
άμεσους γείτονές της στην ΕΕ, επιπλέον 
των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των 
Τατάρων της Κριμαίας, του αποκλεισμού 
της Αζοφικής Θάλασσας, της 
συνεχιζόμενης κατάσχεσης των 
κοιτασμάτων φυσικού αερίου της 
Ουκρανίας στον Εύξεινο Πόντο και της 
παραβίασης της εδαφικής ακεραιότητας 
της Γεωργίας και της Μολδαβίας· 
εξακολουθεί να δεσμεύεται πλήρως στην 
πολιτική μη αναγνώρισης της παράνομης 
προσάρτησης της Κριμαίας· καλεί τη 
Ρωσία να αναλάβει τις ευθύνες της, να 
χρησιμοποιήσει την επιρροή που ασκεί 

23. τονίζει τη σημασία της δέσμευσης 
της ΕΕ να στηρίξει την κυριαρχία, την 
ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα 
των εταίρων της εντός των διεθνώς 
αναγνωρισμένων συνόρων τους· εκφράζει 
την ανησυχία του για τον πολλαπλασιασμό 
των ζωνών συγκρούσεων στις 
πλησιέστερες γειτονικές χώρες της ΕΕ, 
καθώς και για την ύπαρξη παγωμένων 
συγκρούσεων και τη συνεχιζόμενη ντε 
φάκτο κατοχή από τη Ρωσική Ομοσπονδία 
εδαφών που ανήκουν σε κυρίαρχα κράτη· 
καταδικάζει εκ νέου τις επιθετικές 
πολιτικές της Ρωσίας έναντι της 
Ουκρανίας, τον αρνητικό της ρόλο σε 
πολλές «παγωμένες συγκρούσεις» και την 
πίεση που ασκεί σε ορισμένους από τους 
άμεσους γείτονές της στην ΕΕ, επιπλέον 
των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των 
Τατάρων της Κριμαίας, του αποκλεισμού 
της Αζοφικής Θάλασσας, της 
συνεχιζόμενης κατάσχεσης των 
κοιτασμάτων φυσικού αερίου της 
Ουκρανίας στον Εύξεινο Πόντο και της 
παραβίασης της εδαφικής ακεραιότητας 
της Γεωργίας και της Μολδαβίας· 
εξακολουθεί να δεσμεύεται πλήρως στην 
πολιτική μη αναγνώρισης της παράνομης 
προσάρτησης της Κριμαίας· καλεί τη 
Ρωσία να αναλάβει τις ευθύνες της, να 
χρησιμοποιήσει την επιρροή που ασκεί 
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στους αυτονομιστές που υποστηρίζονται 
από τη Ρωσία και να υλοποιήσει πλήρως 
τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο των 
συμφωνιών του Μινσκ· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να εντείνει η ΕΕ τη δράση της για 
την ειρηνική επίλυση των λεγόμενων 
«παγωμένων συγκρούσεων», μεταξύ 
άλλων σε διάλογο με τις εμπλεκόμενες 
τρίτες χώρες, να προωθήσει ενεργά λύσεις 
με βάση τους κανόνες και τις αρχές του 
διεθνούς δικαίου, τον Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών και την Τελική Πράξη 
του Ελσίνκι του ΟΑΣΕ του 1975, και να 
αυξήσει τη στήριξη προς τους πολίτες που 
πλήττονται από συγκρούσεις, τα 
εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και τους 
πρόσφυγες· 

στους αυτονομιστές που υποστηρίζονται 
από τη Ρωσία και να υλοποιήσει πλήρως 
τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο των 
συμφωνιών του Μινσκ· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να εντείνει η ΕΕ τη δράση της για 
την ειρηνική επίλυση των λεγόμενων 
«παγωμένων συγκρούσεων», μεταξύ 
άλλων σε διάλογο με τις εμπλεκόμενες 
τρίτες χώρες, να προωθήσει ενεργά λύσεις 
με βάση τους κανόνες και τις αρχές του 
διεθνούς δικαίου, τον Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών και την Τελική Πράξη 
του Ελσίνκι του ΟΑΣΕ του 1975, και να 
αυξήσει τη στήριξη προς τους πολίτες που 
πλήττονται από συγκρούσεις, τα 
εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και τους 
πρόσφυγες· απαιτεί, ομοίως, από τη 
Ρωσική Ομοσπονδία να παύσει την 
κατοχή των γεωργιανών εδαφών της 
Αμπχαζίας και της Νότιας Οσσετίας, και 
να σταματήσει την de facto ενσωμάτωση 
αμφότερων των περιοχών στη ρωσική 
διοίκηση·

Or. en
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Τροπολογία 19
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 25α. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 
παρακολουθεί στενότερα τις 
συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Συρία και 
να εργαστεί προκειμένου να οδηγήσει 
ενώπιον της δικαιοσύνης το συριακό 
καθεστώς και τους συμμάχους του, ιδίως 
όσους προέρχονται από τη Ρωσία και το 
Ιράν, που ευθύνονται για πολυάριθμα 
εγκλήματα πολέμου από το 2011 και 
έπειτα· 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/20

Τροπολογία 20
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει 
να καθορίσει επειγόντως μια καλύτερη 
γεωπολιτική και συνολική στρατηγική για 
τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες σχέσεις της με την 
Τουρκία, ιδίως υπό το πρίσμα της 
συνεχιζόμενης δημοκρατικής 
οπισθοδρόμησης και της αυξανόμενης 
επιθετικότητας της εξωτερικής πολιτικής 
της Τουρκίας, η οποία συμβάλλει στην 
κλιμάκωση των εντάσεων και έχει 
αποσταθεροποιητικό αντίκτυπο που 
απειλεί την περιφερειακή ειρήνη και 
σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, 
τη Μέση Ανατολή και τον Νότιο 
Καύκασο, καθώς και στις συγκρούσεις 
στη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη και το 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ·

32. είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει 
να καθορίσει επειγόντως μια καλύτερη 
γεωπολιτική και συνολική στρατηγική για 
τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες σχέσεις της με την 
Τουρκία, ιδίως υπό το πρίσμα της 
συνεχιζόμενης δημοκρατικής 
οπισθοδρόμησης και της αυξανόμενης 
επιθετικότητας της εξωτερικής πολιτικής 
της Τουρκίας, η οποία ενίοτε συμβάλλει 
στην κλιμάκωση των εντάσεων και έχει 
αποσταθεροποιητικό αντίκτυπο που 
απειλεί την περιφερειακή ειρήνη και 
σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, 
τη Μέση Ανατολή και τον Νότιο 
Καύκασο, καθώς και στις συγκρούσεις 
στη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη και το 
Ναγκόρνο-Καραμπάχ, λαμβάνοντας 
υπόψη αφενός το γεγονός ότι η Τουρκία 
είναι σημαντικός εταίρος της ΕΕ στην εν 
λόγω περιοχή και σύμμαχος του ΝΑΤΟ 
και αφετέρου την όξυνση των σχέσεων 
μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας στην 
περιοχή·

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/21

Τροπολογία 21
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί τη Γαλλία, τη Γερμανία και 
το Ηνωμένο Βασίλειο ως υπογράφοντα 
μέρη του ΚΟΣΔ, την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της να αναπτύξουν την ενότητα, τα 
αποτρεπτικά μέτρα και την ανθεκτικότητά 
τους έναντι δευτερευουσών κυρώσεων από 
τρίτες χώρες και να εφαρμόσουν μέτρα για 
τη διασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων 
της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους 
επιχειρησιακής λειτουργίας του Μέσου 
Υποστήριξης των Εμπορικών Ανταλλαγών 
(INSTEX)· απορρίπτει τη μονομερή, 
εξωεδαφική εκ νέου επιβολή κυρώσεων 
από τις ΗΠΑ μετά την απόσυρσή τους από 
το ΚΟΣΔ, καθώς υπονομεύει τα νόμιμα 
οικονομικά συμφέροντα και συμφέροντα 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως μέσω 
της παρεμπόδισης του εμπορίου για 
ανθρωπιστικούς σκοπούς με το Ιράν, την 
εποχή της πανδημίας COVID-19· καλεί τις 
ΗΠΑ να προσχωρήσουν εκ νέου στο 
ΚΟΣΔ χωρίς προϋποθέσεις, και 
ταυτόχρονα το Ιράν να επιστρέψει στην 
πλήρη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις του 
δυνάμει της συμφωνίας·

30. καλεί τη Γαλλία, τη Γερμανία και 
το Ηνωμένο Βασίλειο ως υπογράφοντα 
μέρη του ΚΟΣΔ, την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της να αναπτύξουν την ενότητα, τα 
αποτρεπτικά μέτρα και την ανθεκτικότητά 
τους έναντι δευτερευουσών κυρώσεων από 
τρίτες χώρες και να εφαρμόσουν μέτρα για 
τη διασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων 
της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους 
επιχειρησιακής λειτουργίας του Μέσου 
Υποστήριξης των Εμπορικών Ανταλλαγών 
(INSTEX)· απορρίπτει τη μονομερή, 
εξωεδαφική εκ νέου επιβολή κυρώσεων 
από τις ΗΠΑ μετά την απόσυρσή τους από 
το ΚΟΣΔ, καθώς υπονομεύει τα νόμιμα 
οικονομικά συμφέροντα και συμφέροντα 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως μέσω 
της παρεμπόδισης του εμπορίου για 
ανθρωπιστικούς σκοπούς με το Ιράν, την 
εποχή της πανδημίας COVID-19· καλεί τις 
ΗΠΑ να προσχωρήσουν εκ νέου στο 
ΚΟΣΔ χωρίς προϋποθέσεις, και 
ταυτόχρονα το Ιράν να επιστρέψει στην 
πλήρη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις του 
δυνάμει της συμφωνίας· καταδικάζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την απόφαση του Ιράν να 
ξεκινήσει τη διαδικασία παραγωγής 
ουρανίου με εμπλουτισμό 20%, γεγονός 
που συνιστά άμεση και σοβαρή 
παραβίαση της συμφωνίας για τα 
πυρηνικά·
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