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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προωθεί και υπερασπίζεται τον 
ρόλο της ΕΕ ως αξιόπιστου εταίρου 
παγκοσμίως, ενός προτιμώμενου 
«εταίρου επιλογής» για τρίτα μέρη, ενός 
βασικού, αλλά όχι δογματικού, έντιμου 
διαμεσολαβητή και παράγοντα αναφοράς 
για την επίλυση των συγκρούσεων, που 
προωθεί τη διπλωματία και τον διάλογο 
ως προτιμώμενο τρόπο για να 
διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στις 
παγκόσμιες συγκρούσεις, ως κορυφαίου 
υποστηρικτή της αειφόρου ανάπτυξης 
και σημαντικού παράγοντα στο 
πολυμερές πλαίσιο, αλλά και ως 
παγκόσμιου παράγοντα έτοιμου να 
ενεργήσει αυτόνομα και αποφασιστικά 
όταν είναι απαραίτητο για την 
υπεράσπιση των αξιών και συμφερόντων 
της ΕΕ, που αναλαμβάνει ευθύνες για τη 
δική του ασφάλεια και την προώθηση της 
διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας, βάσει 
των αρχών και των αξιών του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών και όπως 
κατοχυρώνονται στο διεθνές δίκαιο, με 
σεβασμό της διεθνούς τάξης βάσει 
κανόνων· είναι της άποψης ότι η 
δημιουργικότητα, μια πιο προορατική 
στάση και μεγαλύτερη ενότητα και 
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, 
καθώς και η δέσμευση και η παροχή 
πόρων από τα κράτη μέλη, είναι 
απαραίτητα για να αυξηθεί η επιρροή της 

2. υπενθυμίζει ότι δεν εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της ΕΕ η εξασφάλιση της 
διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας, αλλά 
συνιστά μάλλον εντολή η οποία δόθηκε 
από τις χώρες στον ΟΗΕ σύμφωνα με τον 
χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· είναι της 
άποψης ότι δεν υφίσταται νομική βάση  
για να αυξηθεί η επιρροή της ΕΕ σε 
παγκόσμιο επίπεδο ή για να προωθηθεί το 
μοντέλο «θετικής» ισχύος· 
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ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο και να 
προωθηθεί το μοντέλο θετικής ισχύος και 
ο υπεύθυνος ρόλος της στην παγκόσμια 
διακυβέρνηση, και προκειμένου να 
μπορέσει να αναλάβει τη στρατηγική της 
ευθύνη στην άμεση γειτονία της·
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η αυξανόμενη αστάθεια 
στον κόσμο, το όλο και πιο συγκρουσιακό 
περιβάλλον, η διάβρωση της πολυμερούς 
προσέγγισης και η άνοδος του 
αυταρχισμού, καθώς και οι πολύπλευρες 
παγκόσμιες προκλήσεις, ιδίως το 
αυξανόμενο κλίμα συγκρούσεων που 
μεταφράζεται στη συνέχιση και ενίοτε 
την αναζωπύρωση ένοπλων 
συγκρούσεων, μεταξύ άλλων στα 
ανατολικά και νότια σύνορα της 
ευρωπαϊκής ηπείρου, η τρομοκρατία, η 
κλιματική αλλαγή και οι αυξανόμενες 
απειλές κατά των φυσικών πόρων, οι 
ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές, οι 
κίνδυνοι για την υγεία, οι υβριδικές 
απειλές, όπως οι εκστρατείες 
παραπληροφόρησης, τα ενεργά μέτρα και 
οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, θα πρέπει 
να οδηγήσουν, μεταξύ άλλων, σε 
ανάπτυξη της στρατηγικής αυτονομίας της 
ΕΕ και στην ενίσχυση της συνεργασίας με 
τους συμμάχους της· υπογραμμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό η 
Ένωση να καθιερώσει μια καλύτερη 
στρατηγική συνεργασία με τρίτες χώρες 
με βάση την εμπιστοσύνη και το αμοιβαίο 
όφελος, και να οικοδομήσει συμμαχίες με 
ομόφρονες δημοκρατίες, μεταξύ άλλων 
από το νότιο ημισφαίριο, καθώς και ad 
hoc συνασπισμούς με άλλους ομοϊδεάτες 

3. τονίζει ότι η αυξανόμενη αστάθεια 
στον κόσμο και η άνοδος η οποία 
σημειώνεται στις άνευ προηγούμενου 
πολύπλευρες παγκόσμιες προκλήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ένοπλων 
συγκρούσεων τις οποίες υποθάλπουν 
χώρες όπως η Τουρκία, η τρομοκρατία, οι 
ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές, οι 
κίνδυνοι για την υγεία και οι επιθέσεις 
στον κυβερνοχώρο, δεν θα πρέπει να 
οδηγήσουν την ΕΕ σε ανάπτυξη της 
στρατηγικής αυτονομίας της, αλλά θα 
πρέπει να οδηγήσουν τα κράτη μέλη της 
ΕΕ να θεσπίσουν περισσότερες 
στρατηγικές συμμαχίες με ομόφρονες 
δημοκρατίες και κατά περίπτωση να 
θεσπίζουν ad hoc συνασπισμούς με άλλους 
εταίρους, όπου απαιτείται· 
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5. εκφράζει ανησυχίες για την 
πρωτοφανή κλίμακα των εκστρατειών 
παραπληροφόρησης και προπαγάνδας 
κρατικής και μη-κρατικής προέλευσης, οι 
οποίες έχουν καταστροφικές επιπτώσεις 
στις κοινωνίες, μεταξύ άλλων στην 
ανατολική γειτονία και ιδίως στα Δυτικά 
Βαλκάνια· καταδικάζει τη χειραγώγηση 
και την οπλοποίηση των πληροφοριών, 
μεταξύ άλλων από κρατικούς, 
υποκρατικούς και μη κρατικούς φορείς 
με κακόβουλες προθέσεις, και 
πλατφόρμες και οργανώσεις που 
χρησιμοποιούνται από αυταρχικές τρίτες 
χώρες για την άμεση και έμμεση 
χρηματοδότηση και επιρροή των 
πολιτικών κομμάτων και παραγόντων της 
Ευρώπης· χαιρετίζει την εξαιρετικά 
αναγκαία ανταπόκριση των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ σε αυτή τη νέα 
πρόκληση, όπως η σύσταση νέας ειδικής 
επιτροπής στο Κοινοβούλιο που θα 
επικεντρώνεται στις ξένες παρεμβάσεις 
στις δημοκρατικές διαδικασίες στην ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της 
παραπληροφόρησης, και η έγκριση από 
το Συμβούλιο απόφασης σχετικά με 
περιοριστικά μέτρα κατά των επιθέσεων 
στον κυβερνοχώρο που απειλούν την 
Ένωση ή τα κράτη μέλη της5· τονίζει ότι 
είναι απαραίτητο η απόκριση αυτή να 

5. εκφράζει ανησυχίες σχετικά με την 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε για την 
καταπολέμηση της εικαζόμενης ξένης 
παρέμβασης και παραπληροφόρησης· 
θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει 
σεβασμός προς την ελευθερία της 
έκφρασης και προειδοποιεί ότι, στο 
πλαίσιο της καταπολέμησης της 
εικαζόμενης παραπληροφόρησης, η ΕΕ 
θα πρέπει να προφυλάσσεται προκειμένου 
να μη μετατραπεί σε μηχανή 
αντιπροπαγάνδας ή σε ένα 
αυτοανακηρυγμένο «υπουργείο 
Αλήθειας»·
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μην περιορίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τις ελευθερίες· επισημαίνει τη 
σημασία μιας αποτελεσματικής 
στρατηγικής επικοινωνίας της ΕΕ και 
επικροτεί την ενίσχυση της Stratcom στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τις 
προσπάθειές της να εντοπίσει και να 
εξαφανίσει τις εκστρατείες 
παραπληροφόρησης· τονίζει ότι η ΕΕ 
πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τις 
ικανότητές της για την προορατική 
καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και 
της παραπληροφόρησης που αποτελούν 
απειλή για τη δημοκρατία, και να 
βελτιώσει την κουλτούρα ασφάλειάς της 
προκειμένου να προστατεύσει καλύτερα 
τα δίκτυα πληροφοριών και επικοινωνιών 
της· καλεί την ΕΕ να πρωτοστατήσει 
στην προώθηση ενός συλλογικού πλαισίου 
αυτοάμυνας και συνεργασίας κατά των 
υβριδικών απειλών και της αθέμιτης 
επιρροής των αυταρχικών καθεστώτων, 
ιδίως στη δημοκρατική διακυβέρνηση 
και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 
παγκοσμίως· τονίζει, ως εκ τούτου, την 
ανάγκη να ενισχύσει η ΕΕ τις συμμαχίες 
της με άλλους παγκόσμιους 
δημοκρατικούς φορείς για την 
αντιμετώπιση αυτών των απειλών σε 
παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω 
μεταρρυθμισμένων και ανθεκτικότερων 
πολυμερών θεσμών·
___________________
5 Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/797 του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2019, 
σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά 
κυβερνοεπιθέσεων που απειλούν την 
Ένωση ή τα κράτη μέλη της. ΕΕ L 129I 
της 17.5.2019, σ. 13.

Or. en
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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. καλεί με επίταση τα κράτη μέλη να 
αντιτεθούν σε οιαδήποτε μετάβαση από 
την ομοφωνία στην ψηφοφορία με ειδική 
πλειοψηφία τουλάχιστον σε όλους τους 
τομείς της ΚΕΠΠΑ, καθώς ένα τέτοιο 
γεγονός θα υπονόμευε ανεπανόρθωτα και 
ανεπιστρεπτί την κυριαρχία των κρατών 
μελών·

Or. en
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16. υποστηρίζει μια συζήτηση σε 
ολόκληρη την ΕΕ για την εξέταση νέων 
μορφών συνεργασίας, όπως το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς 
είναι καιρός να θεσπιστούν επίσημα 
αποτελεσματικά σχήματα και θεσμοί για 
τη βελτίωση της συνοχής και της 
επιρροής της εξωτερικής πολιτικής και 
της πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ· πιστεύει 
ότι αυτή η ιδέα θα πρέπει να συζητηθεί 
στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον 
της Ευρώπης, και επαναλαμβάνει επίσης 
το αίτημά του για σύσταση Συμβουλίου 
Υπουργών Άμυνας· 

διαγράφεται

Or. en
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17. τονίζει ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να 
ενισχύσει τον ρόλο του ΟΗΕ στη διεθνή 
σκηνή και υπογραμμίζει, εν προκειμένω, 
την ανάγκη μεταρρύθμισης του 
συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, ώστε 
να βελτιωθεί η συνοχή των δράσεων όλων 
των οργανισμών, οργανώσεων και 
προγραμμάτων προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της 
Ατζέντας 2030· ζητεί εκ νέου από τα 
κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις 
μεταρρυθμίσεις στη σύνθεση και τη 
λειτουργία του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
ώστε να καταστεί αυτό πιο 
αποτελεσματικό και λειτουργικό, ζωτικής 
σημασίας για την περιφρούρηση της 
παγκόσμιας ειρήνης, με ένα θεματολόγιο 
που βαίνει πέραν της στρατιωτικής 
ασφάλειας και περιλαμβάνει τις ροές 
προσφύγων και εκτοπισθέντων, την 
επισιτιστική ασφάλεια, την κλιματική 
αλλαγή και την καταπολέμηση των 
πανδημιών·

17. τονίζει ότι η υφιστάμενη σύνθεση 
και η λειτουργία του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, ιδίως των μόνιμων μελών 
του, συνιστά τη βέλτιστη εγγύηση 
σταθερότητας και ισορροπίας εντός 
αυτού του διεθνούς οργανισμού· 
αντιτίθεται στην ανάθεση θέσης στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

Or. en
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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 σταματήσει επειγόντως και δια παντός 
όλες τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης 
με την Τουρκία και θα πρέπει, αμελλητί, 
να σταματήσει κάθε χρηματοδότηση 
προς την Τουρκία, καθώς δεν αποτελεί 
ευρωπαϊκή χώρα και έχει επανειλημμένα 
υπονομεύσει τις ευρωπαϊκές αρχές και 
αξίες, 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·

Or. en
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64. επισημαίνει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί μια συνεκτική διάσταση σε 
σχέση με την κλιματική πολιτική στο 
πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, δεδομένου 
ότι η κλιματική αλλαγή διαδραματίζει 
ολοένα μεγαλύτερο ρόλο ως οικονομικός, 
κοινωνικός και πολιτικός 
αποσταθεροποιητής και 
πολλαπλασιαστής κινδύνων·

διαγράφεται
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