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Τροπολογία 1
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το Καταστατικό 
της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου, της 17 Ιουλίου 1998,

Or. es

Τροπολογία 2
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 42/25 
του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 
27ης Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με την 
κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη Βολιβαριανή 
Δημοκρατία της Βενεζουέλας,

Or. es

Τροπολογία 3
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
15ης Σεπτεμβρίου 2020 του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με 
το ψήφισμα 42/25 του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με 
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την ανεξάρτητη διεθνή διερευνητική 
αποστολή για τη Βολιβαριανή 
Δημοκρατία της Βενεζουέλας,

Or. es

Τροπολογία 4
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα λεπτομερή 
πορίσματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, της 
15ης Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με την 
ανεξάρτητη διεθνή διερευνητική 
αποστολή για τη Βολιβαριανή 
Δημοκρατία της Βενεζουέλας,

Or. es

Τροπολογία 5
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση 1325 
(2000) του ΟΗΕ, που εγκρίθηκε στις 31 
Οκτωβρίου 2000 από το Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, 
σχετικά με τον σημαντικό ρόλο των 
γυναικών στην πρόληψη και επίλυση 
συγκρούσεων, τις ειρηνευτικές 
διαπραγματεύσεις, την οικοδόμηση της 
ειρήνης, τη διατήρηση της ειρήνης, την 
ανταπόκριση σε ανθρωπιστικές κρίσεις 
και την ανοικοδόμηση μετά την επίλυση 
συγκρούσεων,
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Or. en

Τροπολογία 6
David McAllister

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την 20ή επέτειο 
της απόφασης 1325 του ΣΑΗΕ και το 
σχέδιο δράσης της ΕΕ για τις γυναίκες, 
την ειρήνη και την ασφάλεια 2019-2024 
και τονίζοντας τη σημασία της πλήρους 
εφαρμογής του θεματολογίου για τις 
γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια ως 
οριζόντιου θέματος σε όλα τα ζητήματα 
ειρήνης και ασφάλειας,

Or. en

Τροπολογία 7
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ομιλία του 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
Charles Michel, στις 25 Σεπτεμβρίου 
2020, στη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Μια πιο 
ισχυρή και αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση 
που τροφοδοτεί έναν δικαιότερο κόσμο»,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 8
Hermann Tertsch
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 
του Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με 
τίτλο «Η ΕΕ στο πλευρό του ΟΗΕ», της 
22ας Σεπτεμβρίου 2020,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 9
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 
Μοντεβιδέο του 1933 σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
κρατών,

Or. es

Τροπολογία 10
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2758 
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 
25ης Οκτωβρίου 1971,

Or. es
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Τροπολογία 11
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Dietmar Köster, Liesje Schreinemacher, 
Frédérique Ries, Fabio Massimo Castaldo, Isabel Wiseler-Lima, Michal Šimečka, 
Nicolae Ştefănuță, Robert Biedroń, Evin Incir, Andreas Schieder, Hilde Vautmans, 
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του 
ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα των 
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την 
προστασία από τη βία και τις διακρίσεις 
λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και 
ταυτότητας φύλου,

Or. en

Τροπολογία 12
Isabel Santos, Δημήτρης Παπαδάκης, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2532 
(2020) του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την παύση 
των εχθροπραξιών στο πλαίσιο της 
πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19) 
και την υποστήριξη της έκκλησης του 
Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών, Antonio Guterres, για παγκόσμια 
κατάπαυση του πυρός,

Or. en

Τροπολογία 13
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την παγκόσμια 
στρατηγική των Ηνωμένων Εθνών για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η 
οποία εγκρίθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση τον Σεπτέμβριο του 2006, και 
της οποίας η έβδομη επικαιροποίηση 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί σύντομα·

Or. es

Τροπολογία 14
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη 
εμπορίας όπλων (ΑΤΤ),

Or. en

Τροπολογία 15
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για 
την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων 
(TPNW),

Or. en

Τροπολογία 16
Salima Yenbou
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με 
τα αυτόνομα οπλικά συστήματα (PA-
TA(2018)0341),

Or. en

Τροπολογία 17
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 7ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τις 
επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - 
συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την 
Αφρικανική Ένωση (P8-TA(2016)0249),

Or. en

Τροπολογία 18
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος είναι 
ο εορτασμός της 75ης επετείου των 
Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο ΟΗΕ έχει αναδειχθεί σε βασικό φόρουμ 
για την επίτευξη διεθνούς συναίνεσης όσον 
αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος είναι 
ο εορτασμός της 75ης επετείου των 
Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο ΟΗΕ έχει αναδειχθεί σε βασικό φόρουμ 
για την επίτευξη διεθνούς συναίνεσης όσον 
αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς 
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δικαίου, καθώς και σε βασικό πάροχο 
στήριξης για τα ευάλωτα κράτη και τις 
ευπαθείς κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, σε ένα πλαίσιο όπου τα επιτεύγματα 
και ο απαραίτητος ρόλος του ΟΗΕ συχνά 
παραβλέπονται από ορισμένες χώρες που 
αποπειρώνται να προωθήσουν μονομερείς 
αποφάσεις, είναι σημαντικό για την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι ο 
ΟΗΕ παραμένει ένα αποδοτικό και 
αποτελεσματικό φόρουμ προς όφελος της 
διεθνούς κοινότητας και μπορεί να 
συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις 
σημερινές και μελλοντικές παγκόσμιες 
προκλήσεις, οι οποίες μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω πολυμερών 
λύσεων·

δικαίου, καθώς και σε βασικό πάροχο 
στήριξης για τα ευάλωτα κράτη και τις 
ευπαθείς κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι αυξανόμενες πολιτικές εντάσεις 
διαταράσσουν το θεματολόγιο των 
Ηνωμένων Εθνών, ενώ ο κόσμος βιώνει 
πρωτοφανείς παγκόσμιες μετατοπίσεις 
δυνάμεων και τα επιτεύγματα και ο 
απαραίτητος ρόλος του ΟΗΕ συχνά 
παραβλέπονται από ορισμένες χώρες που 
αποπειρώνται να προωθήσουν μονομερείς 
αποφάσεις, είναι σημαντικό για την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι ο 
ΟΗΕ παραμένει ένα αποδοτικό και 
αποτελεσματικό φόρουμ προς όφελος της 
διεθνούς κοινότητας και μπορεί να 
συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις 
σημερινές και μελλοντικές παγκόσμιες 
προκλήσεις, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι 
είναι εφικτές μόνο μέσω πολυμερών 
λύσεων·

Or. en

Τροπολογία 19
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος είναι 
ο εορτασμός της 75ης επετείου των 
Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο ΟΗΕ έχει αναδειχθεί σε βασικό φόρουμ 
για την επίτευξη διεθνούς συναίνεσης όσον 
αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς 
δικαίου, καθώς και σε βασικό πάροχο 
στήριξης για τα ευάλωτα κράτη και τις 
ευπαθείς κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, σε ένα πλαίσιο όπου τα επιτεύγματα 
και ο απαραίτητος ρόλος του ΟΗΕ συχνά 
παραβλέπονται από ορισμένες χώρες που 
αποπειρώνται να προωθήσουν μονομερείς 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος είναι 
ο εορτασμός της 75ης επετείου των 
Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο ΟΗΕ έχει αναδειχθεί σε βασικό φόρουμ 
για την επίτευξη διεθνούς συναίνεσης όσον 
αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς 
δικαίου, καθώς και σε βασικό πάροχο 
στήριξης για τα ευάλωτα κράτη και τις 
ευπαθείς κοινότητες που βρίσκονται σε 
φάση δημιουργίας κρατικού μηχανισμού 
και επίλυσης συγκρούσεων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σε ένα πλαίσιο όπου τα 
επιτεύγματα και ο απαραίτητος ρόλος του 
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αποφάσεις, είναι σημαντικό για την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι ο 
ΟΗΕ παραμένει ένα αποδοτικό και 
αποτελεσματικό φόρουμ προς όφελος της 
διεθνούς κοινότητας και μπορεί να 
συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις 
σημερινές και μελλοντικές παγκόσμιες 
προκλήσεις, οι οποίες μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω πολυμερών 
λύσεων·

ΟΗΕ συχνά παραβλέπονται από ορισμένες 
χώρες που αποπειρώνται να προωθήσουν 
μονομερείς αποφάσεις, είναι σημαντικό για 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
διασφαλίσουν ότι ο ΟΗΕ παραμένει ένα 
αποδοτικό και αποτελεσματικό φόρουμ 
προς όφελος της διεθνούς κοινότητας και 
μπορεί να συνεχίσει να ανταποκρίνεται 
στις σημερινές και μελλοντικές παγκόσμιες 
προκλήσεις, οι οποίες μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω πολυμερών 
λύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις 
πυλώνες του ΟΗΕ: η ειρήνη και η 
ασφάλεια, η ανάπτυξη και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα αποτελούν έννοιες αδιαίρετες 
και αλληλοενισχυόμενες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο αρχικός στόχος του ΟΗΕ για 
διατήρηση της ειρήνης έχει τεθεί υπό 
αμφισβήτηση, εξαιτίας των συνεχών 
πολυσύνθετων κρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 20
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος είναι 
ο εορτασμός της 75ης επετείου των 
Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο ΟΗΕ έχει αναδειχθεί σε βασικό φόρουμ 
για την επίτευξη διεθνούς συναίνεσης όσον 
αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς 
δικαίου, καθώς και σε βασικό πάροχο 
στήριξης για τα ευάλωτα κράτη και τις 
ευπαθείς κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, σε ένα πλαίσιο όπου τα επιτεύγματα 
και ο απαραίτητος ρόλος του ΟΗΕ συχνά 
παραβλέπονται από ορισμένες χώρες που 
αποπειρώνται να προωθήσουν μονομερείς 
αποφάσεις, είναι σημαντικό για την ΕΕ και 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος είναι 
ο εορτασμός της 75ης επετείου των 
Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο ΟΗΕ έχει αναδειχθεί σε βασικό φόρουμ 
για την επίτευξη διεθνούς συναίνεσης όσον 
αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς 
δικαίου, καθώς και σε βασικό πάροχο 
στήριξης για τα ευάλωτα κράτη και τις 
ευπαθείς κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, σε ένα πλαίσιο όπου τα επιτεύγματα 
και ο απαραίτητος ρόλος του ΟΗΕ συχνά 
παραβλέπονται από ορισμένες χώρες που 
αποπειρώνται να προωθήσουν μονομερείς 
αποφάσεις, είναι σημαντικό για την ΕΕ και 
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τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι ο 
ΟΗΕ παραμένει ένα αποδοτικό και 
αποτελεσματικό φόρουμ προς όφελος της 
διεθνούς κοινότητας και μπορεί να 
συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις 
σημερινές και μελλοντικές παγκόσμιες 
προκλήσεις, οι οποίες μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω πολυμερών 
λύσεων·

τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι ο 
ΟΗΕ παραμένει ένα αποδοτικό και 
αποτελεσματικό φόρουμ προς όφελος της 
διεθνούς κοινότητας και μπορεί να 
συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις 
σημερινές και μελλοντικές παγκόσμιες 
προκλήσεις, βάσει των τριών πυλώνων 
του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών: 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη 
και ασφάλεια και την ανάπτυξη, οι οποίες 
μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω 
πολυμερών λύσεων·

Or. en

Τροπολογία 21
Ilhan Kyuchyuk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος είναι 
ο εορτασμός της 75ης επετείου των 
Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο ΟΗΕ έχει αναδειχθεί σε βασικό φόρουμ 
για την επίτευξη διεθνούς συναίνεσης όσον 
αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς 
δικαίου, καθώς και σε βασικό πάροχο 
στήριξης για τα ευάλωτα κράτη και τις 
ευπαθείς κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, σε ένα πλαίσιο όπου τα επιτεύγματα 
και ο απαραίτητος ρόλος του ΟΗΕ συχνά 
παραβλέπονται από ορισμένες χώρες που 
αποπειρώνται να προωθήσουν μονομερείς 
αποφάσεις, είναι σημαντικό για την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι ο 
ΟΗΕ παραμένει ένα αποδοτικό και 
αποτελεσματικό φόρουμ προς όφελος της 
διεθνούς κοινότητας και μπορεί να 
συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις 
σημερινές και μελλοντικές παγκόσμιες 
προκλήσεις, οι οποίες μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω πολυμερών 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος είναι 
ο εορτασμός της 75ης επετείου των 
Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο ΟΗΕ έχει αναδειχθεί σε βασικό φόρουμ 
για την επίτευξη διεθνούς συναίνεσης όσον 
αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς 
δικαίου, καθώς και σε βασικό πάροχο 
στήριξης για τα ευάλωτα κράτη και τις 
ευπαθείς κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, σε ένα πλαίσιο όπου τα επιτεύγματα 
και ο απαραίτητος ρόλος του ΟΗΕ συχνά 
παραβλέπονται από ορισμένες χώρες που 
αποπειρώνται να προωθήσουν μονομερείς 
αποφάσεις, είναι σημαντικό για την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι ο 
ΟΗΕ παραμένει ένα αποδοτικό και 
αποτελεσματικό φόρουμ προς όφελος της 
διεθνούς κοινότητας και μπορεί να 
συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις 
σημερινές και μελλοντικές παγκόσμιες 
προκλήσεις, οι οποίες μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω της εφαρμογής 
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λύσεων· ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης και 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών και πολυμερών 
λύσεων·

Or. en

Τροπολογία 22
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος είναι 
ο εορτασμός της 75ης επετείου των 
Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο ΟΗΕ έχει αναδειχθεί σε βασικό φόρουμ 
για την επίτευξη διεθνούς συναίνεσης όσον 
αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς 
δικαίου, καθώς και σε βασικό πάροχο 
στήριξης για τα ευάλωτα κράτη και τις 
ευπαθείς κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, σε ένα πλαίσιο όπου τα επιτεύγματα 
και ο απαραίτητος ρόλος του ΟΗΕ συχνά 
παραβλέπονται από ορισμένες χώρες που 
αποπειρώνται να προωθήσουν μονομερείς 
αποφάσεις, είναι σημαντικό για την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι ο 
ΟΗΕ παραμένει ένα αποδοτικό και 
αποτελεσματικό φόρουμ προς όφελος της 
διεθνούς κοινότητας και μπορεί να 
συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις 
σημερινές και μελλοντικές παγκόσμιες 
προκλήσεις, οι οποίες μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω πολυμερών 
λύσεων·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος είναι 
ο εορτασμός της 75ης επετείου των 
Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο ΟΗΕ έχει αναδειχθεί σε βασικό φόρουμ 
για την επίτευξη διεθνούς συναίνεσης όσον 
αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς 
δικαίου, καθώς και σε βασικό πάροχο 
στήριξης για τα ευάλωτα κράτη και τις 
ευπαθείς κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, σε ένα πλαίσιο όπου τα επιτεύγματα 
και ο απαραίτητος ρόλος του ΟΗΕ συχνά 
παραβλέπονται από ορισμένες χώρες που 
αποπειρώνται να προωθήσουν μονομερείς 
αποφάσεις, είναι σημαντικό για την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της —ως κύριοι 
χρηματοδότες του ΟΗΕ— να 
διασφαλίσουν ότι ο ΟΗΕ παραμένει ένα 
αποδοτικό και αποτελεσματικό φόρουμ 
προς όφελος της διεθνούς κοινότητας και 
μπορεί να συνεχίσει να ανταποκρίνεται 
στις σημερινές και μελλοντικές παγκόσμιες 
προκλήσεις, οι οποίες μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω πολυμερών 
λύσεων·

Or. es

Τροπολογία 23
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Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος είναι 
ο εορτασμός της 75ης επετείου των 
Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο ΟΗΕ έχει αναδειχθεί σε βασικό φόρουμ 
για την επίτευξη διεθνούς συναίνεσης όσον 
αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς 
δικαίου, καθώς και σε βασικό πάροχο 
στήριξης για τα ευάλωτα κράτη και τις 
ευπαθείς κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, σε ένα πλαίσιο όπου τα επιτεύγματα 
και ο απαραίτητος ρόλος του ΟΗΕ συχνά 
παραβλέπονται από ορισμένες χώρες που 
αποπειρώνται να προωθήσουν μονομερείς 
αποφάσεις, είναι σημαντικό για την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι ο 
ΟΗΕ παραμένει ένα αποδοτικό και 
αποτελεσματικό φόρουμ προς όφελος της 
διεθνούς κοινότητας και μπορεί να 
συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις 
σημερινές και μελλοντικές παγκόσμιες 
προκλήσεις, οι οποίες μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω πολυμερών 
λύσεων·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος είναι 
ο εορτασμός της 75ης επετείου των 
Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο ΟΗΕ έχει αναδειχθεί σε ένα φόρουμ με 
στόχο την επίτευξη διεθνούς συναίνεσης 
όσον αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς 
δικαίου, καθώς και σε πάροχο στήριξης για 
τα ευάλωτα κράτη και τις ευπαθείς 
κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
ένα πλαίσιο όπου οι συχνά 
αναποτελεσματικές, καλοπροαίρετες ή 
μη, προσπάθειες και εργασίες του ΟΗΕ 
έχουν δημιουργήσει σε ορισμένες χώρες 
την ανάγκη να τείνουν προς διμερείς 
αποφάσεις, είναι σημαντικό για την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της να καταβάλουν 
προσπάθειες για να καταστεί ο ΟΗΕ ένα 
αποδοτικό και αποτελεσματικό φόρουμ 
προς όφελος των κοινοτήτων και να 
μπορεί να ανταποκρίνεται στις σημερινές 
και μελλοντικές παγκόσμιες προκλήσεις·

Or. es

Τροπολογία 24
David McAllister

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος είναι 
ο εορτασμός της 75ης επετείου των 
Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο ΟΗΕ έχει αναδειχθεί σε βασικό φόρουμ 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος είναι 
ο εορτασμός της 75ης επετείου των 
Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο ΟΗΕ έχει αναδειχθεί στο παγκόσμιο 
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για την επίτευξη διεθνούς συναίνεσης όσον 
αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς 
δικαίου, καθώς και σε βασικό πάροχο 
στήριξης για τα ευάλωτα κράτη και τις 
ευπαθείς κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, σε ένα πλαίσιο όπου τα επιτεύγματα 
και ο απαραίτητος ρόλος του ΟΗΕ συχνά 
παραβλέπονται από ορισμένες χώρες που 
αποπειρώνται να προωθήσουν μονομερείς 
αποφάσεις, είναι σημαντικό για την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι ο 
ΟΗΕ παραμένει ένα αποδοτικό και 
αποτελεσματικό φόρουμ προς όφελος της 
διεθνούς κοινότητας και μπορεί να 
συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις 
σημερινές και μελλοντικές παγκόσμιες 
προκλήσεις, οι οποίες μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω πολυμερών 
λύσεων·

φόρουμ για την επίτευξη διεθνούς 
συναίνεσης όσον αφορά την ειρήνη και την 
ασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του διεθνούς δικαίου, καθώς και σε 
βασικό πάροχο στήριξης για τα ευάλωτα 
κράτη και τις ευπαθείς κοινότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ένα πλαίσιο 
όπου τα επιτεύγματα και ο απαραίτητος 
ρόλος του ΟΗΕ συχνά παραβλέπονται από 
ορισμένες χώρες που αποπειρώνται να 
προωθήσουν μονομερείς αποφάσεις, είναι 
σημαντικό για την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να διασφαλίσουν ότι ο ΟΗΕ παραμένει 
ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό 
φόρουμ προς όφελος της διεθνούς 
κοινότητας και μπορεί να συνεχίσει να 
ανταποκρίνεται στις σημερινές και 
μελλοντικές παγκόσμιες προκλήσεις, οι 
οποίες μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω 
πολυμερών λύσεων·

Or. en

Τροπολογία 25
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και το κράτος δικαίου απειλούνται 
διαρκώς περισσότερο στις διάφορες 
περιοχές του κόσμου· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι 
ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών 
αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερες 
απειλές και κινδύνους κατά την άσκηση 
του νόμιμου έργου τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερα 
αντίποινα λόγω της συνεργασίας τους με 
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τους οργανισμούς και τους μηχανισμούς 
των Ηνωμένων Εθνών·

Or. en

Τροπολογία 26
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη 
συνεργασία με χώρες που σέβονται το 
κράτος δικαίου και μεταξύ αυτών είναι ο 
αποτελεσματικότερος τρόπος για τη 
διαφύλαξη και την προαγωγή της ειρήνης 
και της ασφάλειας, τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. es

Τροπολογία 27
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κλιματική αλλαγή και η απώλεια 
βιοποικιλότητας είναι μεταξύ των 
σημαντικότερων προκλήσεων του αιώνα 
μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
συνέπειές τους δεν είναι ακόμη γνωστές 
σε εμάς και μπορούν να βρεθούν 
παγκόσμιες λύσεις μόνο μέσω πολυμερών 
πρωτοβουλιών·

Or. en
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Τροπολογία 28
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα 
άτομα, οι τοπικές κοινότητες και οι 
πληθυσμιακές ομάδες έχουν δικαίωμα να 
ασκούν πλήρως τα ανθρώπινα 
δικαιώματά τους, όπως αυτά 
κατοχυρώνονται στην Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου του ΟΗΕ·

Or. es

Τροπολογία 29
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
έχουν την ηθική και διαγενεακή ευθύνη 
να λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίζουν 
ότι οι σημερινές και οι μελλοντικές γενιές 
ασκούν πλήρως όλα τα ανθρώπινα 
δικαιώματά τους τα οποία παραβιάζονται 
ακόμη και όταν, μέσω του ΟΗΕ, 
εκχωρείται εξουσία σε χώρες με 
αντιδημοκρατικά και/ή ολοκληρωτικά 
καθεστώτα των οποίων τα πολιτικά 
συμφέροντα δεν συνάδουν πλήρως με την 
προαγωγή και την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
θεμελιωδών στόχων και των 
κατευθυντήριων αρχών του οργανισμού 
όπως κατοχυρώνονται στον Καταστατικό 
Χάρτη του 1945·

Or. es
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Τροπολογία 30
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
πρόσφατες εκθέσεις του ΟΗΕ αναφέρεται 
ότι σε χώρες μέλη του οργανισμού με 
ολοκληρωτικά καθεστώτα, όπως είναι η 
Κούβα, η Βενεζουέλα, η Κίνα, η Ρωσία, η 
Νικαράγουα, η Βολιβία, η Σαουδική 
Αραβία, το Ιράν, η Συρία, η Βόρεια 
Κορέα, το Σουδάν κ.ά., παραβιάζονται 
και υποτιμώνται συστηματικά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, μέχρι το σημείο 
οι συμπεριφορές αυτές να 
χαρακτηρίζονται σε ορισμένες 
περιπτώσεις ως «εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας»·

Or. es

Τροπολογία 31
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει αναδείξει την επείγουσα 
ανάγκη για ανάπτυξη ανθεκτικών 
ικανοτήτων σε ολόκληρη τη διεθνή 
κοινότητα και την ανάγκη για στενό 
πολυμερή διάλογο και συνεργασία, ιδίως 
όσον αφορά την πρόσβαση σε δημόσια 
αγαθά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Θεματολόγιο 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αποτελούν βασικό 
χάρτη πορείας για την ανάκαμψη και την 
ανάληψη δράσης, ο οποίος έχει ήδη 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει αναδείξει την επείγουσα 
ανάγκη για ανάπτυξη ανθεκτικών 
ικανοτήτων σε ολόκληρη τη διεθνή 
κοινότητα και την ανάγκη για στενό 
πολυμερή διάλογο και συνεργασία, ιδίως 
όσον αφορά την πρόσβαση σε δημόσια 
αγαθά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος, η 
εμπειρογνωμοσύνη και η ακεραιότητα 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(ΠΟΥ) έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον 
παγκόσμιο συντονισμό και τις 
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εγκριθεί από τη διεθνή κοινότητα στο 
σύνολό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
νόσος COVID-19 θα επιταχύνει τις 
αρνητικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των απειλών εναντίον της δημοκρατίας, 
του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εκτός εάν αναληφθεί ταχεία, 
σημαντική και ουσιαστική πολιτική δράση 
σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πανδημία έχει υπογραμμίσει 
αφενός το γεγονός ότι οι υγιείς πληθυσμοί 
δεν αποτελούν μόνο ηθική επιταγή, αλλά 
και προϋπόθεση για την οικονομική 
ευημερία και ανάπτυξη, και αφετέρου ότι 
είναι σημαντικό να γίνουν περισσότερες 
και καλύτερες επενδύσεις όσον αφορά την 
αντιμετώπιση κρίσιμων αναγκών υγείας σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

προσπάθειες για την καταπολέμηση της 
πανδημίας Covid-19· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το Θεματολόγιο 2030 και οι Στόχοι 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αποτελούν 
βασικό χάρτη πορείας για την ανάκαμψη 
και την ανάληψη δράσης, ο οποίος έχει 
ήδη εγκριθεί από τη διεθνή κοινότητα στο 
σύνολό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
νόσος COVID-19 θα επιταχύνει τις 
αρνητικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των απειλών εναντίον της δημοκρατίας, 
του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εκτός εάν αναληφθεί ταχεία, 
σημαντική και ουσιαστική πολιτική δράση 
σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η συνεργασία της ΕΕ και του 
ΟΗΕ είναι καίριας σημασίας για την 
καταπολέμηση αυτών των τάσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία έχει 
υπογραμμίσει αφενός το γεγονός ότι οι 
υγιείς πληθυσμοί δεν αποτελούν μόνο 
ηθική επιταγή, αλλά και προϋπόθεση για 
την οικονομική ευημερία και ανάπτυξη, 
και αφετέρου ότι είναι σημαντικό να 
γίνουν περισσότερες και καλύτερες 
επενδύσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση 
κρίσιμων αναγκών υγείας σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 32
David McAllister

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει αναδείξει την επείγουσα 
ανάγκη για ανάπτυξη ανθεκτικών 
ικανοτήτων σε ολόκληρη τη διεθνή 
κοινότητα και την ανάγκη για στενό 
πολυμερή διάλογο και συνεργασία, ιδίως 
όσον αφορά την πρόσβαση σε δημόσια 
αγαθά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει αναδείξει την επείγουσα 
ανάγκη για ανάπτυξη ανθεκτικών 
ικανοτήτων σε ολόκληρη τη διεθνή 
κοινότητα και την ανάγκη για στενό 
πολυμερή διάλογο και συνεργασία, ιδίως 
όσον αφορά την πρόσβαση σε δημόσια 
αγαθά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
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Θεματολόγιο 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αποτελούν βασικό 
χάρτη πορείας για την ανάκαμψη και την 
ανάληψη δράσης, ο οποίος έχει ήδη 
εγκριθεί από τη διεθνή κοινότητα στο 
σύνολό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
νόσος COVID-19 θα επιταχύνει τις 
αρνητικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των απειλών εναντίον της δημοκρατίας, 
του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εκτός εάν αναληφθεί ταχεία, 
σημαντική και ουσιαστική πολιτική δράση 
σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πανδημία έχει υπογραμμίσει 
αφενός το γεγονός ότι οι υγιείς πληθυσμοί 
δεν αποτελούν μόνο ηθική επιταγή, αλλά 
και προϋπόθεση για την οικονομική 
ευημερία και ανάπτυξη, και αφετέρου ότι 
είναι σημαντικό να γίνουν περισσότερες 
και καλύτερες επενδύσεις όσον αφορά την 
αντιμετώπιση κρίσιμων αναγκών υγείας σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

Θεματολόγιο 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αποτελούν βασικό 
χάρτη πορείας για την ανάκαμψη και την 
ανάληψη δράσης, ο οποίος έχει ήδη 
εγκριθεί από τη διεθνή κοινότητα στο 
σύνολό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
νόσος COVID-19 θα επιταχύνει τις 
αρνητικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των απειλών εναντίον της δημοκρατίας, 
του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων 
των γυναικών και των παιδιών, εκτός εάν 
αναληφθεί ταχεία, σημαντική και 
ουσιαστική πολιτική δράση σε παγκόσμιο 
επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πανδημία έχει υπογραμμίσει αφενός το 
γεγονός ότι η προώθηση της καθολικής 
υγείας δεν αποτελεί μόνο ηθική επιταγή, 
αλλά και προϋπόθεση για την οικονομική 
ευημερία και ανάπτυξη, και αφετέρου ότι 
είναι σημαντικό να γίνουν περισσότερες 
και καλύτερες επενδύσεις όσον αφορά την 
αντιμετώπιση κρίσιμων αναγκών υγείας σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 33
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει αναδείξει την επείγουσα 
ανάγκη για ανάπτυξη ανθεκτικών 
ικανοτήτων σε ολόκληρη τη διεθνή 
κοινότητα και την ανάγκη για στενό 
πολυμερή διάλογο και συνεργασία, ιδίως 
όσον αφορά την πρόσβαση σε δημόσια 
αγαθά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Θεματολόγιο 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αποτελούν βασικό 
χάρτη πορείας για την ανάκαμψη και την 
ανάληψη δράσης, ο οποίος έχει ήδη 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει αναδείξει την επείγουσα 
ανάγκη για ανάπτυξη ανθεκτικών 
ικανοτήτων σε ολόκληρη τη διεθνή 
κοινότητα και την ανάγκη για στενό 
πολυμερή διάλογο και συνεργασία, ιδίως 
όσον αφορά την πρόσβαση σε καθολική 
κάλυψη υγείας και δημόσια αγαθά· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Θεματολόγιο 
2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΣΒΑ) αποτελούν βασικό χάρτη πορείας 
για την ανάκαμψη και την ανάληψη 
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εγκριθεί από τη διεθνή κοινότητα στο 
σύνολό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
νόσος COVID-19 θα επιταχύνει τις 
αρνητικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των απειλών εναντίον της δημοκρατίας, 
του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εκτός εάν αναληφθεί ταχεία, 
σημαντική και ουσιαστική πολιτική δράση 
σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πανδημία έχει υπογραμμίσει 
αφενός το γεγονός ότι οι υγιείς πληθυσμοί 
δεν αποτελούν μόνο ηθική επιταγή, αλλά 
και προϋπόθεση για την οικονομική 
ευημερία και ανάπτυξη, και αφετέρου ότι 
είναι σημαντικό να γίνουν περισσότερες 
και καλύτερες επενδύσεις όσον αφορά την 
αντιμετώπιση κρίσιμων αναγκών υγείας σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

δράσης, ο οποίος έχει ήδη εγκριθεί από τη 
διεθνή κοινότητα στο σύνολό της· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος COVID-
19 θα επιταχύνει τις αρνητικές τάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των απειλών 
εναντίον της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
εκτός εάν αναληφθεί ταχεία, σημαντική 
και ουσιαστική πολιτική δράση σε 
παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η πανδημία έχει υπογραμμίσει αφενός 
το γεγονός ότι οι υγιείς πληθυσμοί δεν 
αποτελούν μόνο ηθική επιταγή, αλλά και 
προϋπόθεση για την οικονομική και 
κοινωνική ευημερία και ανάπτυξη, προς 
την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού και ότι αυτό συμβάλλει 
σημαντικά στην προώθηση και 
προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, καθώς και την 
ενδυνάμωση όλων των ανθρώπων, ιδίως 
των πιο ευάλωτων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η πανδημία έχει επισημάνει τη 
σημασία να γίνουν περισσότερες και 
καλύτερες επενδύσεις όσον αφορά την 
αντιμετώπιση κρίσιμων αναγκών υγείας σε 
παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η πανδημία COVID-19 κατέδειξε τη 
σημασία του έργου του ΠΟΥ, ενώ 
επεσήμανε ξανά τον τρωτό χαρακτήρα 
του όσον αφορά τις απόπειρες 
παρεμβολής και χειραγώγησης·

Or. en

Τροπολογία 34
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει αναδείξει την επείγουσα 
ανάγκη για ανάπτυξη ανθεκτικών 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει αναδείξει την επείγουσα 
ανάγκη για ανάπτυξη ισχυρών ικανοτήτων 
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ικανοτήτων σε ολόκληρη τη διεθνή 
κοινότητα και την ανάγκη για στενό 
πολυμερή διάλογο και συνεργασία, ιδίως 
όσον αφορά την πρόσβαση σε δημόσια 
αγαθά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Θεματολόγιο 2030 και οι Στόχοι 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αποτελούν 
βασικό χάρτη πορείας για την ανάκαμψη 
και την ανάληψη δράσης, ο οποίος έχει 
ήδη εγκριθεί από τη διεθνή κοινότητα 
στο σύνολό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η νόσος COVID-19 θα επιταχύνει τις 
αρνητικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των απειλών εναντίον της δημοκρατίας, 
του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εκτός εάν αναληφθεί ταχεία, 
σημαντική και ουσιαστική πολιτική δράση 
σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πανδημία έχει υπογραμμίσει 
αφενός το γεγονός ότι οι υγιείς πληθυσμοί 
δεν αποτελούν μόνο ηθική επιταγή, αλλά 
και προϋπόθεση για την οικονομική 
ευημερία και ανάπτυξη, και αφετέρου ότι 
είναι σημαντικό να γίνουν περισσότερες 
και καλύτερες επενδύσεις όσον αφορά την 
αντιμετώπιση κρίσιμων αναγκών υγείας σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα και την 
ανάγκη για στενό διεθνή διάλογο και 
συνεργασία, ιδίως όσον αφορά την 
πρόσβαση σε δημόσια αγαθά· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος COVID-
19 ενισχύει και επιταχύνει τις αρνητικές 
τάσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
απειλών εναντίον της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και για τον λόγο αυτόν 
πρέπει να αναληφθεί ταχεία, σημαντική 
και ουσιαστική δράση ώστε να 
διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός 
κοινοβουλευτικός έλεγχος των 
αποφάσεων στελεχών και ο αυστηρός 
σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών των πολιτών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία έχει 
υπογραμμίσει αφενός το γεγονός ότι οι 
υγιείς πληθυσμοί δεν αποτελούν μόνο 
ηθική επιταγή, αλλά και προϋπόθεση για 
την οικονομική ευημερία και ανάπτυξη, 
και αφετέρου ότι είναι σημαντικό να 
γίνουν περισσότερες και καλύτερες 
επενδύσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση 
κρίσιμων αναγκών υγείας σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

Or. es

Τροπολογία 35
Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει αναδείξει την επείγουσα 
ανάγκη για ανάπτυξη ανθεκτικών 
ικανοτήτων σε ολόκληρη τη διεθνή 
κοινότητα και την ανάγκη για στενό 
πολυμερή διάλογο και συνεργασία, ιδίως 
όσον αφορά την πρόσβαση σε δημόσια 
αγαθά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Θεματολόγιο 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει αναδείξει την επείγουσα 
ανάγκη για ανάπτυξη ανθεκτικών 
ικανοτήτων σε ολόκληρη τη διεθνή 
κοινότητα και την ανάγκη για στενό 
πολυμερή διάλογο και συνεργασία, ιδίως 
όσον αφορά την πρόσβαση σε δημόσια 
αγαθά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Θεματολόγιο 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης 
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Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αποτελούν βασικό 
χάρτη πορείας για την ανάκαμψη και την 
ανάληψη δράσης, ο οποίος έχει ήδη 
εγκριθεί από τη διεθνή κοινότητα στο 
σύνολό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
νόσος COVID-19 θα επιταχύνει τις 
αρνητικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των απειλών εναντίον της δημοκρατίας, 
του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εκτός εάν αναληφθεί ταχεία, 
σημαντική και ουσιαστική πολιτική δράση 
σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πανδημία έχει υπογραμμίσει 
αφενός το γεγονός ότι οι υγιείς πληθυσμοί 
δεν αποτελούν μόνο ηθική επιταγή, αλλά 
και προϋπόθεση για την οικονομική 
ευημερία και ανάπτυξη, και αφετέρου ότι 
είναι σημαντικό να γίνουν περισσότερες 
και καλύτερες επενδύσεις όσον αφορά την 
αντιμετώπιση κρίσιμων αναγκών υγείας σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αποτελούν βασικό 
χάρτη πορείας για την ανάκαμψη και την 
ανάληψη δράσης, ο οποίος έχει ήδη 
εγκριθεί από τη διεθνή κοινότητα στο 
σύνολό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
νόσος COVID-19 θα επιταχύνει τις 
αρνητικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των απειλών εναντίον της δημοκρατίας, 
του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της ισότητας των 
φύλων, εκτός εάν αναληφθεί ταχεία, 
σημαντική και ουσιαστική πολιτική δράση 
σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πανδημία έχει υπογραμμίσει 
αφενός το γεγονός ότι οι υγιείς πληθυσμοί 
δεν αποτελούν μόνο ηθική επιταγή, αλλά 
και προϋπόθεση για την οικονομική 
ευημερία και ανάπτυξη, και αφετέρου ότι 
είναι σημαντικό να γίνουν περισσότερες 
και καλύτερες επενδύσεις όσον αφορά την 
αντιμετώπιση κρίσιμων αναγκών υγείας σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 36
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει αναδείξει την επείγουσα 
ανάγκη για ανάπτυξη ανθεκτικών 
ικανοτήτων σε ολόκληρη τη διεθνή 
κοινότητα και την ανάγκη για στενό 
πολυμερή διάλογο και συνεργασία, ιδίως 
όσον αφορά την πρόσβαση σε δημόσια 
αγαθά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Θεματολόγιο 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αποτελούν βασικό 
χάρτη πορείας για την ανάκαμψη και την 
ανάληψη δράσης, ο οποίος έχει ήδη 
εγκριθεί από τη διεθνή κοινότητα στο 
σύνολό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία 
COVID-19 έχει αναδείξει την επείγουσα 
ανάγκη για ανάπτυξη ανθεκτικών 
ικανοτήτων σε ολόκληρη τη διεθνή 
κοινότητα και την ανάγκη για στενό 
πολυμερή διάλογο και συνεργασία, ιδίως 
όσον αφορά την πρόσβαση σε δημόσια 
αγαθά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Θεματολόγιο 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αποτελούν βασικό 
χάρτη πορείας για την ανάκαμψη και την 
ανάληψη δράσης, ο οποίος έχει ήδη 
εγκριθεί από τη διεθνή κοινότητα στο 
σύνολό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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νόσος COVID-19 θα επιταχύνει τις 
αρνητικές τάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των απειλών εναντίον της δημοκρατίας, 
του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εκτός εάν αναληφθεί ταχεία, 
σημαντική και ουσιαστική πολιτική δράση 
σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πανδημία έχει υπογραμμίσει 
αφενός το γεγονός ότι οι υγιείς πληθυσμοί 
δεν αποτελούν μόνο ηθική επιταγή, αλλά 
και προϋπόθεση για την οικονομική 
ευημερία και ανάπτυξη, και αφετέρου ότι 
είναι σημαντικό να γίνουν περισσότερες 
και καλύτερες επενδύσεις όσον αφορά την 
αντιμετώπιση κρίσιμων αναγκών υγείας σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

νόσος COVID-19 πιθανόν θα επιταχύνει 
τις αρνητικές τάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των απειλών 
εναντίον της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
εκτός εάν αναληφθεί ταχεία, σημαντική 
και ουσιαστική πολιτική δράση σε 
παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η πανδημία έχει υπογραμμίσει αφενός 
το γεγονός ότι οι υγιείς πληθυσμοί δεν 
αποτελούν μόνο ηθική επιταγή, αλλά και 
προϋπόθεση για την οικονομική ευημερία 
και ανάπτυξη, και αφετέρου ότι είναι 
σημαντικό να γίνουν περισσότερες και 
καλύτερες επενδύσεις όσον αφορά την 
αντιμετώπιση κρίσιμων αναγκών υγείας σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 37
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις 
πυλώνες του ΟΗΕ: η ειρήνη και η 
ασφάλεια, η ανάπτυξη και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το κράτος δικαίου 
αποτελούν έννοιες αδιαίρετες και 
αλληλοενισχυόμενες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η δημοκρατία, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το κράτος δικαίου 
απειλούνται ολοένα και περισσότερο στις 
διάφορες περιοχές του κόσμου και ότι τα 
περιθώρια δράσης της κοινωνίας των 
πολιτών συρρικνώνονται σε πολλά κράτη 
μέλη του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν 
αυξανόμενες απειλές στην άσκηση του 
νόμιμου έργου τους σε παγκόσμιο επίπεδο 
σε ένα πλαίσιο όπου οι περιορισμοί και τα 
μέτρα εγκλεισμού λόγω της νόσου 
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COVID-19 έχουν μειώσει τις καταγγελίες 
και την παρακολούθηση των 
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 38
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παγκόσμιες πολιτικές και οι κανόνες 
ελέγχου των όπλων, αφοπλισμού και μη 
διάδοσης εγκαταλείπονται και 
αποδυναμώνονται, ενώ παράλληλα 
αυξάνονται οι πωλήσεις συμβατικών 
όπλων, αυξάνεται το επίπεδο αυτονομίας 
του οπλικού συστήματος και 
πραγματοποιούνται επενδύσεις σε νέα 
όπλα μαζικής καταστροφής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017, 122 
κράτη υποστήριξαν τη Συνθήκη για την 
απαγόρευση των πυρηνικών όπλων 
(TPNW), η οποία έχει πλέον υπογραφεί 
από 84 κράτη και επικυρώθηκε από 50, 
γεγονός το οποίο θα οδηγήσει αυτόματα 
στην έναρξη ισχύος της στις 22 
Ιανουαρίου 2021·

Or. en

Τροπολογία 39
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Harald Vilimsky, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Bα. λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ και 
καιρό η Τουρκία εφαρμόζει επεκτατικές 
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πολιτικές στην περιοχή της Μεσογείου 
και του Καυκάσου, οι οποίες έρχονται σε 
αντίθεση με τα στρατηγικά συμφέροντα 
των κρατών μελών, την εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τις 
πολιτικές και αξίες του ΝΑΤΟ, 
υπονομεύοντας έτσι τη σταθερότητα και 
την ειρήνη των δύο περιοχών, ενώ 
ταυτόχρονα θέτει σε κίνδυνο τις σχέσεις 
καλής γειτονίας·

Or. it

Τροπολογία 40
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ 
παρέχει ένα σημαντικό φόρουμ για 
διάλογο χωρίς αποκλεισμούς μεταξύ 
κρατικών χρεωστών και πιστωτών και 
άλλων ενδιαφερομένων·

Or. en

Τροπολογία 41
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ έχει επιδείξει 
εξαιρετική ηγετική ικανότητα όσον 
αφορά την προώθηση της μεταρρύθμισης 
του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, 
ως κορυφαίος χρηματοδότης του ΟΗΕ, 
έχει αποδείξει τη δέσμευσή της σε μια 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ τάσσεται υπέρ ενός 
παγκοσμιοποιημένου οράματος του 
οργανισμού, με στόχο να μειωθεί όσο το 
δυνατόν η νομιμότητα των κρατών, ιδίως 
με την προώθηση διατάξεων όπως το 
Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, οι οποίες 
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αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση 
μέσω της πολιτικής, συμβολικής και 
οικονομικής στήριξής της προς τα 
Ηνωμένα Έθνη·

αποσκοπούν στο να επιβληθούν στα 
κράτη πολιτικές επιλογές που αντίκεινται 
στα ζωτικά συμφέροντά τους·

Or. fr

Τροπολογία 42
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ έχει επιδείξει 
εξαιρετική ηγετική ικανότητα όσον αφορά 
την προώθηση της μεταρρύθμισης του 
ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως 
κορυφαίος χρηματοδότης του ΟΗΕ, έχει 
αποδείξει τη δέσμευσή της σε μια 
αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση 
μέσω της πολιτικής, συμβολικής και 
οικονομικής στήριξής της προς τα 
Ηνωμένα Έθνη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ έχει επιδείξει 
εξαιρετική ηγετική ικανότητα όσον αφορά 
την προώθηση της μεταρρύθμισης του 
ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
αποδείξει τη δέσμευσή της σε μια 
αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση 
μέσω της πολιτικής, συμβολικής και 
οικονομικής στήριξής της προς τα 
Ηνωμένα Έθνη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το πρόβλημα της επαρκούς 
χρηματοδότησης του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών εξακολουθεί να 
αποτελεί πρόκληση· η ΕΕ παρέμεινε 
συνολικά ο μεγαλύτερος χρηματοδότης με 
πρωταρχικούς στόχους την εξάλειψη της 
φτώχειας, την προώθηση της 
μακροπρόθεσμης ειρήνης και 
σταθερότητας, την υπεράσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την 
καταπολέμηση της παράνομης 
διακίνησης και την παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας στους 
πληθυσμούς, στις χώρες και στις 
περιφέρειες που πλήττονται από κάθε 
είδους κρίσεις, είτε φυσικές είτε 
ανθρωπογενείς·

Or. en
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Τροπολογία 43
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ έχει επιδείξει 
εξαιρετική ηγετική ικανότητα όσον αφορά 
την προώθηση της μεταρρύθμισης του 
ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως 
κορυφαίος χρηματοδότης του ΟΗΕ, έχει 
αποδείξει τη δέσμευσή της σε μια 
αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση 
μέσω της πολιτικής, συμβολικής και 
οικονομικής στήριξής της προς τα 
Ηνωμένα Έθνη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ έχει επιδείξει 
εξαιρετική ηγετική ικανότητα όσον αφορά 
την προώθηση της μεταρρύθμισης του 
ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
απαιτούνται περαιτέρω θαρραλέα μέτρα 
και πολιτική αποφασιστικότητα για την 
αντιμετώπιση βασικών εκκρεμών 
ζητημάτων, ιδίως η μεταρρύθμιση της 
δομής του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών, ώστε να 
αντικατοπτρίζει τη γεωπολιτική 
πραγματικότητα του 21ου αιώνα και να 
αντιμετωπίσει την αδράνεια μέσω της 
άσκησης αρνησικυρίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ, ως κορυφαίος 
χρηματοδότης του ΟΗΕ, έχει αποδείξει τη 
δέσμευσή της σε μια αποτελεσματική 
πολυμερή προσέγγιση μέσω της πολιτικής, 
συμβολικής και οικονομικής στήριξής της 
προς τα Ηνωμένα Έθνη·

Or. en

Τροπολογία 44
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ έχει επιδείξει 
εξαιρετική ηγετική ικανότητα όσον αφορά 
την προώθηση της μεταρρύθμισης του 
ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως 
κορυφαίος χρηματοδότης του ΟΗΕ, έχει 
αποδείξει τη δέσμευσή της σε μια 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ έχει επιδείξει 
εξαιρετική ηγετική ικανότητα όσον αφορά 
την προώθηση της μεταρρύθμισης του 
ΟΗΕ, παρόλο που εξακολουθεί να 
απαιτείται πρόοδος σε αυτό το πλαίσιο, 
ιδίως όσον αφορά τη συμπερίληψη των 
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αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση 
μέσω της πολιτικής, συμβολικής και 
οικονομικής στήριξής της προς τα 
Ηνωμένα Έθνη·

γυναικών, των νέων και των ατόμων σε 
ευάλωτη κατάσταση, καθώς και όσον 
αφορά την ευαισθητοποίηση σχετικά με 
τη διατομεακότητα στις δομές του ΟΗΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως 
κορυφαίος χρηματοδότης του ΟΗΕ, έχει 
αποδείξει τη δέσμευσή της σε μια 
αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση 
μέσω της πολιτικής, συμβολικής και 
οικονομικής στήριξής της προς τα 
Ηνωμένα Έθνη·

Or. en

Τροπολογία 45
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ έχει επιδείξει 
εξαιρετική ηγετική ικανότητα όσον αφορά 
την προώθηση της μεταρρύθμισης του 
ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως 
κορυφαίος χρηματοδότης του ΟΗΕ, έχει 
αποδείξει τη δέσμευσή της σε μια 
αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση 
μέσω της πολιτικής, συμβολικής και 
οικονομικής στήριξής της προς τα 
Ηνωμένα Έθνη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ έχει επιδείξει 
εξαιρετική ηγετική ικανότητα όσον αφορά 
την προώθηση της μεταρρύθμισης του 
ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της, ως ο μεγαλύτερος 
χρηματοδότης, έχουν αποδείξει τη 
δέσμευσή τους σε μια αποτελεσματική 
πολυμερή προσέγγιση μέσω της πολιτικής, 
συμβολικής και οικονομικής στήριξής τους 
προς τα Ηνωμένα Έθνη·

Or. en

Τροπολογία 46
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός 
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Γραμματέας του ΟΗΕ έχει επιδείξει 
εξαιρετική ηγετική ικανότητα όσον αφορά 
την προώθηση της μεταρρύθμισης του 
ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως 
κορυφαίος χρηματοδότης του ΟΗΕ, έχει 
αποδείξει τη δέσμευσή της σε μια 
αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση 
μέσω της πολιτικής, συμβολικής και 
οικονομικής στήριξής της προς τα 
Ηνωμένα Έθνη·

Γραμματέας του ΟΗΕ έχει επιδείξει 
εξαιρετική ηγετική ικανότητα όσον αφορά 
την προώθηση της μεταρρύθμισης του 
ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της, ως κορυφαίοι 
χρηματοδότες του ΟΗΕ, έχουν αποδείξει 
τη δέσμευσή τους σε μια αποτελεσματική 
πολυμερή προσέγγιση μέσω της πολιτικής, 
συμβολικής και οικονομικής στήριξής τους 
προς τα Ηνωμένα Έθνη·

Or. fr

Τροπολογία 47
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ έχει επιδείξει 
εξαιρετική ηγετική ικανότητα όσον αφορά 
την προώθηση της μεταρρύθμισης του 
ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως 
κορυφαίος χρηματοδότης του ΟΗΕ, έχει 
αποδείξει τη δέσμευσή της σε μια 
αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση 
μέσω της πολιτικής, συμβολικής και 
οικονομικής στήριξής της προς τα 
Ηνωμένα Έθνη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ έχει επιδείξει 
ηγετική ικανότητα όσον αφορά τις 
προσπάθειες για να σημειωθεί πρόοδος 
στη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως 
κορυφαίος χρηματοδότης του ΟΗΕ, έχει 
αποδείξει τη δέσμευσή της σε μια 
αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση 
μέσω της πολιτικής, συμβολικής και 
οικονομικής στήριξής της προς τα 
Ηνωμένα Έθνη·

Or. es

Τροπολογία 48
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 75η 
επέτειος συμπίπτει με την 20ή επέτειο της 
απόφασης 1325 (2000) του ΣΑΗΕ, το 
οποίο πραγματεύεται συγκεκριμένα τον 
δυσανάλογο αντίκτυπο που έχουν ο 
πόλεμος και η βία στις γυναίκες και τα 
κορίτσια και τον κρίσιμο ρόλο τους στις 
ειρηνευτικές διαδικασίες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η συμμετοχή τους σε αυτές, 
καθώς και η πρόληψη της βίας με βάση 
το φύλο και η προστασία από αυτήν και 
τα μέτρα ανακούφισης και ανάκαμψης, 
τα οποία αποτελούν όλα τους τέσσερις 
βασικούς πυλώνες του ψηφίσματος, 
οδηγούν στη διαρκή ειρήνη, η οποία 
συνιστά τον ίδιο τον λόγο ύπαρξης του 
ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 49
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της παραμένουν απόλυτα 
προσηλωμένα στην πολυμερή 
συνεργασία, τη χρηστή παγκόσμια 
διακυβέρνηση, την προώθηση των 
θεμελιωδών αξιών του ΟΗΕ ως 
αναπόσπαστου μέρους της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ, και στους τρεις 
πυλώνες του συστήματος των Ηνωμένων 
Εθνών: τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
ειρήνη και ασφάλεια και την ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 50
Hermann Tertsch
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) 
αποτελεί κατευθύνουσα και συντονιστική 
αρχή για την υγεία στο πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο εν λόγω οργανισμός είναι αρμόδιος 
για την παροχή καθοδήγησης σε 
παγκόσμια θέματα υγείας, τη 
διαμόρφωση του ερευνητικού 
προγράμματος για την υγεία, τον 
καθορισμό προτύπων, τη διατύπωση 
τεκμηριωμένων επιλογών πολιτικής, την 
παροχή τεχνικής υποστήριξης στις χώρες 
και την παρακολούθηση των παγκόσμιων 
τάσεων της υγείας·

Or. es

Τροπολογία 51
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ατζέντα 
για την υγεία και την ανάπτυξη του 21ου 
αιώνα του ΟΗΕ προβλέπει, μεταξύ των 
6 σημείων της, την αξιοποίηση των 
ερευνών, των πληροφοριών και των 
αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και την 
προώθηση συμμαχιών μέσω της 
υποστήριξης και της συνεργασίας πολλών 
εταίρων, μεταξύ άλλων οργανισμών του 
ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών, 
χορηγών και οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα·

Or. es
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Τροπολογία 52
Assita Kanko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. συνιστά στο Συμβούλιο: 1. χαιρετίζει τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2020, 
σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ 
στα Ηνωμένα Έθνη και την 75η Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και 
συνιστά στο Συμβούλιο:

Or. en

Τροπολογία 53
Εμμανουήλ Φράγκος, Karol Karski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-α) να εντείνει τις δράσεις του για την 
εφαρμογή του διεθνούς δικαίου σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 54
Isabel Santos, Δημήτρης Παπαδάκης, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) να συνεχίσει τις σημαντικές 
επιδόσεις της όσον αφορά όσον αφορά τη 
στήριξη της αποτελεσματικής πολυμερούς 
προσέγγισης, των αποτελεσματικών και 
διαφανών πολυμερών φορέων, και ιδίως 

α) να συνεχίσει τις σημαντικές 
επιδόσεις της όσον αφορά όσον αφορά τη 
στήριξη της αποτελεσματικής πολυμερούς 
προσέγγισης, των αποτελεσματικών και 
διαφανών πολυμερών φορέων, και ιδίως 
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του ΟΗΕ ως απαραίτητου φόρουμ για 
πολυμερείς λύσεις σε παγκόσμιες 
προκλήσεις και πολιτικές, πολιτικό 
διάλογο και επίτευξη συναίνεσης σε 
ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα· επικροτεί 
τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τις 
προτεραιότητες της ΕΕ στα Ηνωμένα 
Έθνη. Χαιρετίζει την 75η Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που 
θεωρείται ένα αποτελεσματικό φόρουμ για 
την προώθηση οικουμενικών αξιών, οι 
οποίες αποτελούν επίσης θεμελιώδεις αξίες 
της ΕΕ·

του ΟΗΕ ως απαραίτητου φόρουμ για 
πολυμερείς λύσεις σε παγκόσμιες 
προκλήσεις και πολιτικές, πολιτικό 
διάλογο και επίτευξη συναίνεσης σε 
ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα· επικροτεί 
τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τις 
προτεραιότητες της ΕΕ στα Ηνωμένα 
Έθνη. Χαιρετίζει την 75η Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που 
θεωρείται ένα αποτελεσματικό φόρουμ για 
την προώθηση οικουμενικών αξιών, οι 
οποίες αποτελούν επίσης θεμελιώδεις αξίες 
της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η Ένωση 
θεμελιώνεται στις αξίες του σεβασμού 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 
ισότητας, του κράτους δικαίου και του 
σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
της ΣΕΕ και ότι η εξωτερική προώθηση 
αυτών των αξιών, η προαγωγή της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της 
οικουμενικότητας και του αδιαίρετου 
χαρακτήρα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων θα πρέπει να βρίσκονται 
στο επίκεντρο της κοινής εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της 
ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 21 της ΣΕΕ 
και τα στρατηγικά συμφέροντα της 
Ένωσης, και να αντικατοπτρίζονται 
επίσης, με αποτελεσματικό και συνεκτικό 
τρόπο, σε όλους τους τομείς των σχέσεων 
της Ένωσης με χώρες και οργανισμούς 
μη μέλη της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 55
Assita Kanko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) να συνεχίσει τις σημαντικές α) να συνεχίσει τις σημαντικές 
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επιδόσεις της όσον αφορά όσον αφορά τη 
στήριξη της αποτελεσματικής πολυμερούς 
προσέγγισης, των αποτελεσματικών και 
διαφανών πολυμερών φορέων, και ιδίως 
του ΟΗΕ ως απαραίτητου φόρουμ για 
πολυμερείς λύσεις σε παγκόσμιες 
προκλήσεις και πολιτικές, πολιτικό 
διάλογο και επίτευξη συναίνεσης σε 
ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα· επικροτεί 
τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τις 
προτεραιότητες της ΕΕ στα Ηνωμένα 
Έθνη. Χαιρετίζει την 75η Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που 
θεωρείται ένα αποτελεσματικό φόρουμ 
για την προώθηση οικουμενικών αξιών, 
οι οποίες αποτελούν επίσης θεμελιώδεις 
αξίες της ΕΕ·

επιδόσεις της όσον αφορά όσον αφορά τη 
στήριξη της αποτελεσματικής πολυμερούς 
προσέγγισης, των αποτελεσματικών και 
διαφανών πολυμερών φορέων, και ιδίως 
του ΟΗΕ ως απαραίτητου φόρουμ για 
πολυμερείς λύσεις σε παγκόσμιες 
προκλήσεις και πολιτικές, πολιτικό 
διάλογο και επίτευξη συναίνεσης σε 
ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα·

Or. en

Τροπολογία 56
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) να συνεχίσει τις σημαντικές 
επιδόσεις της όσον αφορά όσον αφορά τη 
στήριξη της αποτελεσματικής 
πολυμερούς προσέγγισης, των 
αποτελεσματικών και διαφανών 
πολυμερών φορέων, και ιδίως του ΟΗΕ 
ως απαραίτητου φόρουμ για πολυμερείς 
λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις και 
πολιτικές, πολιτικό διάλογο και επίτευξη 
συναίνεσης σε ολόκληρη τη διεθνή 
κοινότητα· επικροτεί τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2020 
σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στα 
Ηνωμένα Έθνη. Χαιρετίζει την 75η Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που 
θεωρείται ένα αποτελεσματικό φόρουμ 
για την προώθηση οικουμενικών αξιών, 
οι οποίες αποτελούν επίσης θεμελιώδεις 

α) να συνεχίσει τις προσπάθειές του 
για μια αποτελεσματική πολυμερή 
προσέγγιση, αποτελεσματικούς και 
διαφανείς πολυμερείς φορείς και ένα 
σύστημα του ΟΗΕ το οποίο θα είναι 
χρήσιμο για πολυμερείς λύσεις σε 
παγκόσμιες προκλήσεις και πολιτικές, 
πολιτικό διάλογο και επίτευξη συναίνεσης 
σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα· 
σημειώνει τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2020 
σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στα 
Ηνωμένα Έθνη·και την 75η Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών·
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αξίες της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 57
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α α) επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της συμμερίζονται τις αξίες 
και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 1 της Συνθήκης της ΕΕ, και 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 
προώθηση αυτών των αρχών, καθώς και 
των στόχων των Ηνωμένων Εθνών, μέσω 
της εξωτερικής τους δράσης· θεωρεί ότι 
η ΕΕ χρειάζεται παγκόσμιους και 
περιφερειακούς εταίρους για την επίτευξη 
των στόχων της εξωτερικής πολιτικής 
της, ιδίως στον τομέα της ειρήνης και 
της ασφάλειας, της τρομοκρατίας, του 
οργανωμένου εγκλήματος, των 
περιφερειακών συγκρούσεων, της 
αποσάθρωσης κρατών και της διάδοσης 
των όπλων μαζικής καταστροφής·

Or. fr

Τροπολογία 58
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) να υποστηρίζει την άποψη ότι, σε 
ένα πολυπολικό πλαίσιο όπου ορισμένες 
χώρες προωθούν την επιλεκτική πολυμερή 
προσέγγιση και όχι την αποτελεσματική 

β) να υποστηρίζει την άποψη ότι, σε 
ένα πολυπολικό πλαίσιο όπου ορισμένες 
χώρες προωθούν την επιλεκτική πολυμερή 
προσέγγιση και όχι την αποτελεσματική 
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που βασίζεται σε οικουμενικές αξίες, η ΕΕ 
πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την 
περαιτέρω προώθηση μιας άνευ όρων 
δέσμευσης των μελών του ΟΗΕ στις 
οικουμενικές αξίες, σε ένα σύστημα που 
βασίζεται σε κανόνες και στην υπεροχή 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους 
τους τομείς πολιτικής· ζητεί την προώθηση 
της ενσωμάτωσης αυτών των αξιών σε 
όλους τους τομείς πολιτικής και 
προγραμματισμού του ΟΗΕ, σε στενή 
συνεργασία με χώρες που συμμερίζονται 
τις ίδιες απόψεις, με στόχο την προώθηση 
του πολιτικού διαλόγου και των λύσεων 
πολιτικής, καθώς και της ικανότητας 
εφαρμογής και ενσωμάτωσης·

που βασίζεται σε οικουμενικές αξίες, η ΕΕ 
πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την 
περαιτέρω προώθηση μιας άνευ όρων 
δέσμευσης των μελών του ΟΗΕ στις 
οικουμενικές αξίες, σε ένα σύστημα που 
βασίζεται σε κανόνες και στην υπεροχή 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους 
τους τομείς πολιτικής· ζητεί την προώθηση 
της ενσωμάτωσης αυτών των αξιών σε 
όλους τους τομείς πολιτικής και 
προγραμματισμού του ΟΗΕ, σε στενή 
συνεργασία με χώρες που συμμερίζονται 
τις ίδιες απόψεις, με στόχο την προώθηση 
του πολιτικού διαλόγου και των λύσεων 
πολιτικής, καθώς και της ικανότητας 
εφαρμογής και ενσωμάτωσης· καλεί το 
Συμβούλιο να εντείνει τις επαφές με τη 
νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν με συντονισμένο τρόπο 
με αυτόν τον ιστορικό σύμμαχο οι 
πολυάριθμες παγκόσμιες προκλήσεις στο 
πλαίσιο του ΟΗΕ· καλεί, επίσης, το 
Συμβούλιο να επιδιώξει διάλογο και στενή 
συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, το 
οποίο αποτελεί μόνιμο μέλος του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών και μια χώρα με την οποία έχουμε 
πολλές κοινές αξίες και συμφέροντα παρά 
την απόφαση για το Brexit·

Or. es

Τροπολογία 59
Nicolae Ştefănuță

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) να υποστηρίζει την άποψη ότι, σε 
ένα πολυπολικό πλαίσιο όπου ορισμένες 
χώρες προωθούν την επιλεκτική πολυμερή 
προσέγγιση και όχι την αποτελεσματική 
που βασίζεται σε οικουμενικές αξίες, η ΕΕ 
πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την 
περαιτέρω προώθηση μιας άνευ όρων 

β) να υποστηρίζει την άποψη ότι, σε 
ένα πολυπολικό πλαίσιο όπου ορισμένες 
χώρες προωθούν την επιλεκτική πολυμερή 
προσέγγιση και όχι την αποτελεσματική 
που βασίζεται σε οικουμενικές αξίες, η ΕΕ 
πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την 
περαιτέρω προώθηση μιας άνευ όρων 



PE660.365v02-00 38/172 AM\1219327EL.docx

EL

δέσμευσης των μελών του ΟΗΕ στις 
οικουμενικές αξίες, σε ένα σύστημα που 
βασίζεται σε κανόνες και στην υπεροχή 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους 
τους τομείς πολιτικής· ζητεί την προώθηση 
της ενσωμάτωσης αυτών των αξιών σε 
όλους τους τομείς πολιτικής και 
προγραμματισμού του ΟΗΕ, σε στενή 
συνεργασία με χώρες που συμμερίζονται 
τις ίδιες απόψεις, με στόχο την προώθηση 
του πολιτικού διαλόγου και των λύσεων 
πολιτικής, καθώς και της ικανότητας 
εφαρμογής και ενσωμάτωσης·

δέσμευσης των μελών του ΟΗΕ στις 
οικουμενικές αξίες, σε ένα σύστημα που 
βασίζεται σε κανόνες και στην υπεροχή 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους 
τους τομείς πολιτικής· ζητεί την προώθηση 
της ενσωμάτωσης αυτών των αξιών σε 
όλους τους τομείς πολιτικής και 
προγραμματισμού του ΟΗΕ, σε στενή 
συνεργασία με χώρες που συμμερίζονται 
τις ίδιες απόψεις, με στόχο την προώθηση 
του πολιτικού διαλόγου και των λύσεων 
πολιτικής, καθώς και της ικανότητας 
εφαρμογής και ενσωμάτωσης· να εξαίρει, 
εν προκειμένω, την «παγκόσμια διάσκεψη 
κορυφής για τη δημοκρατία για την 
ανανέωση του πνεύματος και του κοινού 
σκοπού των εθνών του ελεύθερου 
κόσμου» που πρότεινε ο εκλεγμένος 
πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και 
να συμμετέχει στη διοργάνωση αυτής της 
διάσκεψης κορυφής, με στόχο να 
συνεργαστούν οι παγκόσμιες δημοκρατίες 
προκειμένου να ενισχυθούν οι 
δημοκρατικοί θεσμοί και να προωθηθεί 
το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 60
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) να υποστηρίζει την άποψη ότι, σε 
ένα πολυπολικό πλαίσιο όπου ορισμένες 
χώρες προωθούν την επιλεκτική πολυμερή 
προσέγγιση και όχι την αποτελεσματική 
που βασίζεται σε οικουμενικές αξίες, η ΕΕ 
πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την 
περαιτέρω προώθηση μιας άνευ όρων 
δέσμευσης των μελών του ΟΗΕ στις 
οικουμενικές αξίες, σε ένα σύστημα που 
βασίζεται σε κανόνες και στην υπεροχή 

β) να υποστηρίζει την άποψη ότι, σε 
ένα πολυπολικό πλαίσιο όπου ορισμένες 
χώρες προωθούν την επιλεκτική πολυμερή 
προσέγγιση και όχι την αποτελεσματική 
που βασίζεται σε οικουμενικές αξίες, η ΕΕ 
πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την 
περαιτέρω προώθηση μιας άνευ όρων 
δέσμευσης των μελών του ΟΗΕ στις 
οικουμενικές αξίες, σε ένα σύστημα που 
βασίζεται σε κανόνες και στην υπεροχή 
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των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους 
τους τομείς πολιτικής· ζητεί την προώθηση 
της ενσωμάτωσης αυτών των αξιών σε 
όλους τους τομείς πολιτικής και 
προγραμματισμού του ΟΗΕ, σε στενή 
συνεργασία με χώρες που συμμερίζονται 
τις ίδιες απόψεις, με στόχο την προώθηση 
του πολιτικού διαλόγου και των λύσεων 
πολιτικής, καθώς και της ικανότητας 
εφαρμογής και ενσωμάτωσης·

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους 
τους τομείς πολιτικής· ζητεί την προώθηση 
της ενσωμάτωσης αυτών των αξιών σε 
όλους τους τομείς πολιτικής και 
προγραμματισμού του ΟΗΕ, σε στενή 
συνεργασία με χώρες που συμμερίζονται 
τις ίδιες απόψεις, με στόχο την προώθηση 
του πολιτικού διαλόγου και των λύσεων 
πολιτικής, καθώς και της ικανότητας 
εφαρμογής και ενσωμάτωσης και με 
σεβασμό προς την εθνική κυριαρχία σε 
θέματα εθνικού ενδιαφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 61
David McAllister

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β) να υποστηρίζει την άποψη ότι, σε 
ένα πολυπολικό πλαίσιο όπου ορισμένες 
χώρες προωθούν την επιλεκτική πολυμερή 
προσέγγιση και όχι την αποτελεσματική 
που βασίζεται σε οικουμενικές αξίες, η ΕΕ 
πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την 
περαιτέρω προώθηση μιας άνευ όρων 
δέσμευσης των μελών του ΟΗΕ στις 
οικουμενικές αξίες, σε ένα σύστημα που 
βασίζεται σε κανόνες και στην υπεροχή 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους 
τους τομείς πολιτικής· ζητεί την προώθηση 
της ενσωμάτωσης αυτών των αξιών σε 
όλους τους τομείς πολιτικής και 
προγραμματισμού του ΟΗΕ, σε στενή 
συνεργασία με χώρες που συμμερίζονται 
τις ίδιες απόψεις, με στόχο την προώθηση 
του πολιτικού διαλόγου και των λύσεων 
πολιτικής, καθώς και της ικανότητας 
εφαρμογής και ενσωμάτωσης·

β) να υποστηρίζει την άποψη ότι, σε 
ένα πολυπολικό πλαίσιο όπου ορισμένες 
χώρες προωθούν την επιλεκτική πολυμερή 
προσέγγιση και όχι την αποτελεσματική 
που βασίζεται σε οικουμενικές αξίες, η ΕΕ 
πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την 
περαιτέρω προώθηση μιας άνευ όρων 
δέσμευσης των μελών του ΟΗΕ στις 
οικουμενικές αξίες, σε ένα σύστημα που 
βασίζεται σε κανόνες και στην υπεροχή 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους 
τους τομείς πολιτικής· ζητεί την προώθηση 
της ενσωμάτωσης αυτών των αξιών και 
δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς 
πολιτικής και προγραμματισμού του ΟΗΕ, 
σε στενή συνεργασία με χώρες που 
συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις, με στόχο 
την προώθηση του πολιτικού διαλόγου και 
των λύσεων πολιτικής, καθώς και της 
ικανότητας εφαρμογής και ενσωμάτωσης·

Or. en
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Τροπολογία 62
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β α) τονίζει τη σημασία της συνέχισης 
της προσέγγισης των Ηνωμένων 
Πολιτειών σε πολιτικά ζητήματα και 
ζητήματα πολιτικής κοινού 
ενδιαφέροντος και της διατήρησης της 
ικανότητας διαλόγου και εταιρικής 
σχέσης για την ανοικοδόμηση και 
διατήρηση του δυναμικού της 
διατλαντικής εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας στο σύστημα των Ηνωμένων 
Εθνών για το μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 63
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β α) να αποφύγει να επαναληφθούν 
καταστάσεις όπως εκείνη που προέκυψε 
στο πλαίσιο της διαχείρισης της 
πανδημίας COVID-19 από τον ΠΟΥ, 
καθώς με την έλλειψη διαφάνειας εκ 
μέρους του και την απόκρυψη των 
πληροφοριών που παρασχέθηκαν από την 
Ταϊβάν στις 31 Δεκεμβρίου όχι μόνο 
χάθηκε μια σημαντική ευκαιρία να 
αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού σε 
παγκόσμιο επίπεδο και, επομένως, η 
δυνατότητα να αποτραπούν εκατομμύρια 
μολύνσεις και θάνατοι, αλλά επίσης 
χάθηκε η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία 
σε ένα ήδη επιδεινωμένο σύστημα του 
ΟΗΕ·
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Or. es

Τροπολογία 64
David McAllister

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β α) να υποστηρίζει όλες τις 
δραστηριότητες για να διατηρηθούν τα 
θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην κορυφή του θεματολογίου του ΟΗΕ 
ενόψει των προσπαθειών υπονόμευσης 
της Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και άλλων 
σχετικών διατάξεων του ΟΗΕ που 
υποβιβάζουν τα μεμονωμένα ανθρώπινα 
δικαιώματα με πρόσχημα την 
υποτιθέμενη ευημερία ολόκληρων 
κοινωνιών και υποστηρίζει εν προκειμένω 
συγκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυση 
της αρχιτεκτονικής του ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 65
Lukas Mandl, Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β α) να ενισχύσει τις δραστηριότητές 
του για την ανάπτυξη ευρύτερων 
εταιρικών σχέσεων για την υποστήριξη 
της αποτελεσματικής πολυμέρειας· να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει 
συζητήσεις που θα εστιάζουν στην 
αποτελεσματική πολυμέρεια σε όλους 
τους δομημένους διαλόγους με τους 
εταίρους·
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Or. en

Τροπολογία 66
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β α) υπογραμμίζει τη σημασία της 
επίλυσης των συγκρούσεων με βάση τους 
κανόνες και τις αρχές του διεθνούς 
δικαίου, όπως η εδαφική ακεραιότητα, η 
αυτοδιάθεση, η επανορθωτική απόσχιση 
και η μη χρήση βίας

Or. en

Τροπολογία 67
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) να συνεχίσει τις προσπάθειές του 
για να δώσει, σταδιακά, τη δυνατότητα 
στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
εκφράζονται με μία φωνή στα Ηνωμένα 
Έθνη, ιδίως όσον αφορά το Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
(ΣΑΗΕ) και το καλό ιστορικό 
συνεργασίας με τα μόνιμα και τα εκ 
περιτροπής μέλη του ΣΑΗΕ που είναι 
κράτη μέλη της ΕΕ, με τη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
(ΓΣΗΕ) και με το Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HCR)· 
εξαίρει τον εξαιρετικό ρόλο που 
διαδραματίζουν η ΕΥΕΔ και οι 
αντιπροσωπείες της, καθώς και οι 
αντιπροσωπείες των κρατών μελών της 
ΕΕ, στη διευκόλυνση του διαλόγου και 

διαγράφεται
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της συνεργασίας·

Or. es

Τροπολογία 68
Isabel Santos, Δημήτρης Παπαδάκης, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) να συνεχίσει τις προσπάθειές του 
για να δώσει, σταδιακά, τη δυνατότητα 
στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
εκφράζονται με μία φωνή στα Ηνωμένα 
Έθνη, ιδίως όσον αφορά το Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) 
και το καλό ιστορικό συνεργασίας με τα 
μόνιμα και τα εκ περιτροπής μέλη του 
ΣΑΗΕ που είναι κράτη μέλη της ΕΕ, με τη 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
(ΓΣΗΕ) και με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (HCR)· εξαίρει τον 
εξαιρετικό ρόλο που διαδραματίζουν η 
ΕΥΕΔ και οι αντιπροσωπείες της, καθώς 
και οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών 
της ΕΕ, στη διευκόλυνση του διαλόγου και 
της συνεργασίας·

γ) να συνεχίσει τις προσπάθειές του 
για να δώσει, σταδιακά, τη δυνατότητα 
στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
εκφράζονται με μία φωνή στα Ηνωμένα 
Έθνη και σε άλλα πολυμερή φόρουμ, 
καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον 
οποίο η Ένωση μπορεί να διαδραματίσει 
ηγετικό ρόλο στη διεθνή σκηνή και να 
χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να 
επιφέρει θετικές αλλαγές και να 
ανταποκριθεί καλύτερα στις παγκόσμιες 
προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά το 
Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών (ΣΑΗΕ) και το καλό ιστορικό 
συνεργασίας με τα μόνιμα και τα εκ 
περιτροπής μέλη του ΣΑΗΕ που είναι 
κράτη μέλη της ΕΕ, με τη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ) 
και με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (HCR)· να καταστήσει την 
εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας της ΕΕ πιο αποτελεσματική 
και προορατική χρησιμοποιώντας τον 
κανόνα της ψηφοφορίας με ειδική 
πλειοψηφία στο Συμβούλιο· εξαίρει τον 
εξαιρετικό ρόλο που διαδραματίζουν η 
ΕΥΕΔ και οι αντιπροσωπείες της, καθώς 
και οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών 
της ΕΕ, στη διευκόλυνση του διαλόγου και 
της συνεργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 69
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) να συνεχίσει τις προσπάθειές του 
για να δώσει, σταδιακά, τη δυνατότητα 
στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
εκφράζονται με μία φωνή στα Ηνωμένα 
Έθνη, ιδίως όσον αφορά το Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) 
και το καλό ιστορικό συνεργασίας με τα 
μόνιμα και τα εκ περιτροπής μέλη του 
ΣΑΗΕ που είναι κράτη μέλη της ΕΕ, με 
τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών (ΓΣΗΕ) και με το Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HCR)· 
εξαίρει τον εξαιρετικό ρόλο που 
διαδραματίζουν η ΕΥΕΔ και οι 
αντιπροσωπείες της, καθώς και οι 
αντιπροσωπείες των κρατών μελών της 
ΕΕ, στη διευκόλυνση του διαλόγου και 
της συνεργασίας·

γ) να λάβει υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, μόνο τα 
κράτη είναι ιδρυτικά μέλη και ότι θα ήταν 
απαράδεκτο να υπονομεύσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αυτήν τη θεμελιώδη 
αρχή· υπενθυμίζει επίσης ότι η θέση της 
Γαλλίας ως μόνιμου μέλους του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση 
να αμφισβητείται·

Or. fr

Τροπολογία 70
Nicolae Ştefănuță

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) να συνεχίσει τις προσπάθειές του 
για να δώσει, σταδιακά, τη δυνατότητα 
στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
εκφράζονται με μία φωνή στα Ηνωμένα 
Έθνη, ιδίως όσον αφορά το Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) 
και το καλό ιστορικό συνεργασίας με τα 
μόνιμα και τα εκ περιτροπής μέλη του 
ΣΑΗΕ που είναι κράτη μέλη της ΕΕ, με τη 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 

γ) να συνεχίσει τις προσπάθειές του 
για να δώσει, σταδιακά, τη δυνατότητα 
στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
εκφράζονται με μία φωνή στα Ηνωμένα 
Έθνη, ιδίως όσον αφορά το Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) 
και το καλό ιστορικό συνεργασίας με τα 
μόνιμα και τα εκ περιτροπής μέλη του 
ΣΑΗΕ που είναι κράτη μέλη της ΕΕ, με τη 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
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(ΓΣΗΕ) και με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (HCR)· εξαίρει τον 
εξαιρετικό ρόλο που διαδραματίζουν η 
ΕΥΕΔ και οι αντιπροσωπείες της, καθώς 
και οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών 
της ΕΕ, στη διευκόλυνση του διαλόγου και 
της συνεργασίας·

(ΓΣΗΕ) και με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (HCR)· εξαίρει τον 
εξαιρετικό ρόλο που διαδραματίζουν η 
ΕΥΕΔ και οι αντιπροσωπείες της, καθώς 
και οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών 
της ΕΕ, στη διευκόλυνση του διαλόγου και 
της συνεργασίας· να καλέσει τα κράτη 
μέλη να εκφράζονται με μία φωνή και να 
συντονίσουν τις δράσεις και τις θέσεις 
τους εντός της ΕΕ, ώστε να βελτιωθεί η 
συνοχή και η αξιοπιστία της ΕΕ στο 
επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών·

Or. en

Τροπολογία 71
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) να συνεχίσει τις προσπάθειές του 
για να δώσει, σταδιακά, τη δυνατότητα 
στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
εκφράζονται με μία φωνή στα Ηνωμένα 
Έθνη, ιδίως όσον αφορά το Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) 
και το καλό ιστορικό συνεργασίας με τα 
μόνιμα και τα εκ περιτροπής μέλη του 
ΣΑΗΕ που είναι κράτη μέλη της ΕΕ, με τη 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
(ΓΣΗΕ) και με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (HCR)· εξαίρει τον 
εξαιρετικό ρόλο που διαδραματίζουν η 
ΕΥΕΔ και οι αντιπροσωπείες της, καθώς 
και οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών 
της ΕΕ, στη διευκόλυνση του διαλόγου και 
της συνεργασίας·

γ) να προσπαθήσει να διασφαλίσει 
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζεται με 
μία φωνή στα Ηνωμένα Έθνη, ιδίως όσον 
αφορά το Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) και το καλό 
ιστορικό συνεργασίας με τα μόνιμα και τα 
εκ περιτροπής μέλη του ΣΑΗΕ που είναι 
κράτη μέλη της ΕΕ, με τη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ) 
και με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (HCR)· να καταβάλει 
προσπάθειες για να καταλήξει σε κοινές 
θέσεις σε θέματα ενώπιον του 
Συμβουλίου Ασφαλείας μέσω 
συντονισμού εντός του Συμβουλίου και 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· 
να διασφαλίσει τον συνεχή διάλογο με το 
Ηνωμένο Βασίλειο για να συνεχίσει να 
συνεργάζεται στο πλαίσιο του ΣΑΗΕ· 
εξαίρει τον εξαιρετικό ρόλο που 
διαδραματίζουν η ΕΥΕΔ και οι 
αντιπροσωπείες της, καθώς και οι 
αντιπροσωπείες των κρατών μελών της 
ΕΕ, στη διευκόλυνση του διαλόγου και της 
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συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 72
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) να συνεχίσει τις προσπάθειές του 
για να δώσει, σταδιακά, τη δυνατότητα 
στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
εκφράζονται με μία φωνή στα Ηνωμένα 
Έθνη, ιδίως όσον αφορά το Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) 
και το καλό ιστορικό συνεργασίας με τα 
μόνιμα και τα εκ περιτροπής μέλη του 
ΣΑΗΕ που είναι κράτη μέλη της ΕΕ, με τη 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
(ΓΣΗΕ) και με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (HCR)· εξαίρει τον 
εξαιρετικό ρόλο που διαδραματίζουν η 
ΕΥΕΔ και οι αντιπροσωπείες της, καθώς 
και οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών 
της ΕΕ, στη διευκόλυνση του διαλόγου και 
της συνεργασίας·

γ) να συνεχίσει τις προσπάθειές του 
για να δώσει, σταδιακά, τη δυνατότητα 
στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
εκφράζονται με μία φωνή στα Ηνωμένα 
Έθνη, ιδίως όσον αφορά το Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) 
και το καλό ιστορικό συνεργασίας με τα 
μόνιμα και τα εκ περιτροπής μέλη του 
ΣΑΗΕ που είναι κράτη μέλη της ΕΕ, με τη 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
(ΓΣΗΕ) και με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (HCR)· εξαίρει τον 
εξαιρετικό ρόλο που διαδραματίζουν η 
ΕΥΕΔ και οι αντιπροσωπείες της, καθώς 
και οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών 
της ΕΕ, στη διευκόλυνση του διαλόγου και 
της συνεργασίας· επαινεί το καλό ιστορικό 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του ΟΗΕ 
για την επίτευξη κοινών αναπτυξιακών 
στόχων και την πρόληψη της περαιτέρω 
κλιμάκωσης των συνεχιζόμενων 
συγκρούσεων·

Or. en

Τροπολογία 73
Miriam Lexmann, David Lega

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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γ) να συνεχίσει τις προσπάθειές του 
για να δώσει, σταδιακά, τη δυνατότητα 
στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
εκφράζονται με μία φωνή στα Ηνωμένα 
Έθνη, ιδίως όσον αφορά το Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) 
και το καλό ιστορικό συνεργασίας με τα 
μόνιμα και τα εκ περιτροπής μέλη του 
ΣΑΗΕ που είναι κράτη μέλη της ΕΕ, με τη 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
(ΓΣΗΕ) και με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (HCR)· εξαίρει τον 
εξαιρετικό ρόλο που διαδραματίζουν η 
ΕΥΕΔ και οι αντιπροσωπείες της, καθώς 
και οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών 
της ΕΕ, στη διευκόλυνση του διαλόγου και 
της συνεργασίας·

γ) να συνεχίσει τις προσπάθειές του 
για να δώσει, σταδιακά, τη δυνατότητα 
στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
εκφράζονται με μία φωνή στα Ηνωμένα 
Έθνη για θέματα που απολαύουν 
συναίνεσης στο σύνολο την ΕΕ, ιδίως 
όσον αφορά το Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) και το καλό 
ιστορικό συνεργασίας με τα μόνιμα και τα 
εκ περιτροπής μέλη του ΣΑΗΕ που είναι 
κράτη μέλη της ΕΕ, με τη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ) 
και με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (HCR)· εξαίρει τον 
εξαιρετικό ρόλο που διαδραματίζουν η 
ΕΥΕΔ και οι αντιπροσωπείες της, καθώς 
και οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών 
της ΕΕ, στη διευκόλυνση του διαλόγου και 
της συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 74
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) να συνεχίσει τις προσπάθειές του 
για να δώσει, σταδιακά, τη δυνατότητα 
στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
εκφράζονται με μία φωνή στα Ηνωμένα 
Έθνη, ιδίως όσον αφορά το Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
(ΣΑΗΕ) και το καλό ιστορικό συνεργασίας 
με τα μόνιμα και τα εκ περιτροπής μέλη 
του ΣΑΗΕ που είναι κράτη μέλη της ΕΕ, 
με τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών (ΓΣΗΕ) και με το Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HCR)· εξαίρει 
τον εξαιρετικό ρόλο που διαδραματίζουν η 
ΕΥΕΔ και οι αντιπροσωπείες της, καθώς 
και οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών 
της ΕΕ, στη διευκόλυνση του διαλόγου και 

γ) να συνεχίσει τις προσπάθειές του 
για να δώσει, σταδιακά, τη δυνατότητα 
στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
εκφράζονται με μία φωνή στα Ηνωμένα 
Έθνη και το καλό ιστορικό συνεργασίας με 
τα μόνιμα και τα εκ περιτροπής μέλη του 
ΣΑΗΕ που είναι κράτη μέλη της ΕΕ, με τη 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
(ΓΣΗΕ) και με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (HCR)· εξαίρει τον 
εξαιρετικό ρόλο που διαδραματίζουν η 
ΕΥΕΔ και οι αντιπροσωπείες της, καθώς 
και οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών 
της ΕΕ, στη διευκόλυνση του διαλόγου και 
της συνεργασίας·
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της συνεργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 75
David McAllister

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) να συνεχίσει τις προσπάθειές του 
για να δώσει, σταδιακά, τη δυνατότητα 
στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
εκφράζονται με μία φωνή στα Ηνωμένα 
Έθνη, ιδίως όσον αφορά το Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) 
και το καλό ιστορικό συνεργασίας με τα 
μόνιμα και τα εκ περιτροπής μέλη του 
ΣΑΗΕ που είναι κράτη μέλη της ΕΕ, με τη 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
(ΓΣΗΕ) και με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (HCR)· εξαίρει τον 
εξαιρετικό ρόλο που διαδραματίζουν η 
ΕΥΕΔ και οι αντιπροσωπείες της, καθώς 
και οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών 
της ΕΕ, στη διευκόλυνση του διαλόγου και 
της συνεργασίας·

γ) να συνεχίσει τις προσπάθειές του 
για να δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της να εκφράζονται με μία 
φωνή στα Ηνωμένα Έθνη και να 
ενισχύσουν την ευρωπαϊκή συνεργασία, 
ιδίως όσον αφορά το Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) 
και το καλό ιστορικό συνεργασίας με τα 
μόνιμα και τα εκ περιτροπής μέλη του 
ΣΑΗΕ που είναι κράτη μέλη της ΕΕ, με τη 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
(ΓΣΗΕ) και με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (HCR)· εξαίρει τον 
εξαιρετικό ρόλο που διαδραματίζουν η 
ΕΥΕΔ και οι αντιπροσωπείες της, καθώς 
και οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών 
της ΕΕ, στη διευκόλυνση του διαλόγου και 
της συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 76
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ α) υπενθυμίζει ότι η ΕΕ 
εκπροσωπείται από πλήθος παραγόντων 
στους κόλπους του ΟΗΕ: τον Πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Ύπατο 
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Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφάλειας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, καθώς και 
από τα 27 κράτη μέλη της, ένα εκ των 
οποίων είναι μόνιμο μέλος του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών (ΣΑΗΕ) με δικαίωμα 
αρνησικυρίας· επιμένει στο γεγονός ότι, 
σύμφωνα με τη Συνθήκη, τα κράτη μέλη 
της ΕΕ οφείλουν να συντονίζουν τη 
δράση τους σε όλα τα διεθνή φόρα· 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 34 
της ΣΕΕ, τα μέλη της ΕΕ που είναι και 
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ πρέπει να τηρούν τα άλλα κράτη 
μέλη και τον Ύπατο Εκπρόσωπο 
ενήμερους και να υπερασπίζονται τις 
θέσεις και τα συμφέροντα της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 77
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ α) να ζητήσει εκτεταμένη 
μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ (ΣΑΗΕ) με σκοπό τη βελτίωση 
της αντιπροσωπευτικότητάς του στη 
βάση ευρείας συναίνεσης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη αντίδρασή του στις 
απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και 
ασφάλειας· κρίνει, ιδίως, σκόπιμη τη 
μεταρρύθμιση του ΣΑΗΕ μέσω του 
σημαντικού περιορισμού ή της ρύθμισης 
της χρήσης του δικαιώματος 
αρνησικυρίας, ιδίως στις περιπτώσεις 
ύπαρξης στοιχείων τα οποία 
αποδεικνύουν τη διάπραξη εγκλημάτων 
πολέμου και εγκλημάτων κατά της 
ανθρωπότητας, καθώς αυτό 
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παρεμποδίζει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και μέσω της μεταβολής της 
σύνθεσης των μελών του, προκειμένου να 
αντικατοπτρίζει καλύτερα τον σύγχρονο 
κόσμο, μεταξύ άλλων, μέσα από την 
παραχώρηση μόνιμης θέσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. es

Τροπολογία 78
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ α) να ενισχύσει περαιτέρω τη 
συνεργασία ΕΕ-ΟΗΕ στον σχεδιασμό 
μηχανισμών που αντιμετωπίζουν το 
επαναλαμβανόμενο πρόβλημα της βίας 
που σχετίζεται με τις εκλογές, μεταξύ 
άλλων και μέσω της αξιοποίησης της 
εμπειρίας από τις αποστολές εκλογικής 
παρατήρησης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 79
Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ α) να συνεχίσει να επιδιώκει την 
αλλαγή της σύνθεσης των μελών του στο 
ΣΑΗΕ, προκειμένου να αντικατοπτρίζει 
καλύτερα τη σύγχρονη παγκόσμια τάξη, 
μεταξύ άλλων, μέσα από την 
παραχώρηση μόνιμης θέσης στην 
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Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 80
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ α) να υπενθυμίζει ότι οι 
καθυστερήσεις στην πληρωμή των 
εκτιμώμενων συνεισφορών από πολλά 
κράτη μέλη έχουν εξαιρετικά αρνητικές 
επιπτώσεις στο έργο του ΟΗΕ και είναι 
μη αποδεκτές·

Or. en

Τροπολογία 81
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ β) να παρατηρήσει με ικανοποίηση 
την επικείμενη έναρξη ισχύος της TPNW, 
η οποία θα μπορούσε να συμβάλει 
δυνητικά στον στόχο επίτευξης ενός 
κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα· να εξετάσει 
τη θέση του όσον αφορά την TPNW και 
τους στόχους της και να εξετάσει τα 
επιχειρήματα που οδήγησαν στη θέσπισή 
της, όπως οι ανθρωπιστικές συνέπειες 
των πυρηνικών εκρήξεων και άλλων 
κινδύνων που συνδέονται με την κατοχή 
τέτοιων όπλων μαζικής καταστροφής· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
ακολουθήσουν το παράδειγμα της 
Αυστρίας, της Μάλτας και της Ιρλανδίας 
και 81 άλλων κρατών και να υπογράψει 
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την TPNW·

Or. en

Τροπολογία 82
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ γ) να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις 
παγκόσμιες προσπάθειες για τη 
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
κανονιστικού πλαισίου που θα 
διασφαλίζει τον ουσιαστικό ανθρώπινο 
έλεγχο στις καίριες λειτουργίες της 
επιλογής και επίθεσης κατά στόχων κατά 
την ανάπτυξη και χρήση ολοένα και πιο 
αυτόνομων όπλων και να υιοθετήσει 
κοινή θέση της ΕΕ για τα φονικά 
αυτόματα οπλικά συστήματα που θα 
επιμένει στην έναρξη διεθνών 
διαπραγματεύσεων για ένα νομικά 
δεσμευτικό μέσο που θα απαγορεύει τα 
φονικά αυτόνομα όπλα που στερούνται 
ουσιαστικού ανθρώπινου ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 83
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ δ) να διασφαλίζει ότι οι μεταφορές 
συμβατικών όπλων μεταξύ κρατών μελών 
του ΟΗΕ είναι δυνατές μόνο μεταξύ των 
κρατών που είναι συμβαλλόμενα κράτη 
στη Συνθήκη εμπορίας όπλων και 
συμμορφώνονται πλήρως με όλα τα 
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κριτήρια που ορίζονται σε αυτή·

Or. en

Τροπολογία 84
Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Γιώργος 
Γεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ δ) να εκφράσει την ανησυχία του για 
τη διάβρωση του υφιστάμενου 
συστήματος ελέγχου των όπλων και 
αφοπλισμού και των νομικών μέσων του· 
να στηρίξει όλες τις προσπάθειες 
επαναφοράς του ελέγχου των όπλων και 
του αφοπλισμού στο διεθνές θεματολόγιο, 
μεταξύ άλλων με την επανενεργοποίηση 
της διάσκεψης για τον αφοπλισμό·

Or. en

Τροπολογία 85
Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Γιώργος 
Γεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ δ) καλεί τα κράτη που διαθέτουν τα 
περισσότερα πυρηνικά όπλα να 
σταματήσουν να αποσύρονται από το 
καθεστώς ελέγχου των όπλων και να 
επιτύχουν πρόοδο στις συνομιλίες για τον 
έλεγχο των πυρηνικών όπλων· καλεί τις 
Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία να 
αρχίσουν να οικοδομούν αμοιβαία 
εμπιστοσύνη, ώστε να καταστήσουν 
δυνατή την επανέναρξη του διαλόγου για 
τους τρόπους οικοδόμησης μιας νέας 
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σχέσης ελέγχου των όπλων·

Or. en

Τροπολογία 86
Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Γιώργος Γεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ δ) να εκφράσει την ανησυχία του για 
την ανάπτυξη νέων στρατιωτικών 
τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
ο οπλισμός στο απώτερο διάστημα, οι 
βιοτεχνολογίες, τα υπερηχητικά όπλα και 
να υποστηρίζει ενεργά τις προσπάθειες 
και να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες για να 
σταματήσουν τα σχετικά συνεχιζόμενα 
προγράμματα οπλισμού από ορισμένα 
κράτη μέλη του ΟΗΕ· να υποστηρίζει τα 
έργα της ομάδας εργασίας για το 
απώτερο διάστημα της Επιτροπής 
Αφοπλισμού του ΟΗΕ όσον αφορά την 
πρακτική εφαρμογή μέτρων διαφάνειας 
και οικοδόμησης εμπιστοσύνης στις 
δραστηριότητες στο απώτερο διάστημα·

Or. en

Τροπολογία 87
Lukas Mandl, Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ δ) να επαναλάβει ότι η 
αποτελεσματική πολυμέρεια και η 
διεθνής τάξη που βασίζονται σε κανόνες 
αποτελούν προϋπόθεση για την 
προώθηση του αφοπλισμού και την 
αντιμετώπιση της διάδοσης όπλων 
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μαζικής καταστροφής· να επιβεβαιώσει 
την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ και των 
κρατών μελών της στις υφιστάμενες 
διεθνείς συνθήκες, μεταξύ άλλων, τη 
Συνθήκη για τη μη διάδοση των 
πυρηνικών όπλων (NPT), τη Συνθήκη για 
τη γενική απαγόρευση των πυρηνικών 
δοκιμών (CTBT), τη Σύμβαση για τα 
χημικά όπλα (CWC), τη Σύμβαση για την 
απαγόρευση των βιολογικών και 
τοξινικών όπλων (BTWC), τη Συνθήκη 
εμπορίας όπλων (ATT), καθώς και τις 
Συμβάσεις για τα πυρομαχικά διασποράς 
και τις νάρκες κατά προσωπικού και να 
προωθήσει τις προσπάθειες για την 
ανάπτυξη πολιτικής δήλωσης σχετικά με 
τα εκρηκτικά όπλα σε κατοικημένες 
περιοχές, καθώς και ένα νομικά 
δεσμευτικό πλαίσιο για τα αυτόνομα 
οπλικά συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 88
Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ δ) να πείσει τη Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών να υιοθετήσει, 
όπως αναφέρεται στον κώδικα 
συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τις εξαγωγές όπλων, ένα δεσμευτικό 
νομικό πλαίσιο για την απαγόρευση της 
εξαγωγής και πώλησης όπλων και 
τεχνολογιών κυβερνοεπιτήρησης των 
οποίων ο σκοπός είναι τα εγκλήματα 
πολέμου και/ή η καταστολή εσωτερικών 
διαφωνιών.

Or. en
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Τροπολογία 89
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ) να αναγνωρίσει ότι υπάρχει 
δυνατότητα άμεσης περιφερειακής 
συμμετοχής στον ΟΗΕ βοηθώντας άλλους 
φορείς, όπως η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), 
να υποβάλουν αίτηση για ενισχυμένο 
καθεστώς παρατηρητή·

δ) να αναγνωρίσει ότι υπάρχει 
δυνατότητα άμεσης περιφερειακής 
συμμετοχής στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων του ΟΗΕ βοηθώντας άλλους 
φορείς, όπως η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), ο 
Σύνδεσμος κρατών της Νοτιοανατολικής 
Ασίας (ASEAN), ο Οργανισμός 
Αμερικανικών Κρατών, η Κοινότητα των 
κρατών της Λατινικής Αμερικής και της 
Καραϊβικής (CELAC), ο Οργανισμός 
Ισλαμικής Συνεργασίας, να υποβάλουν 
αίτηση για ενισχυμένο καθεστώς 
παρατηρητή· να αναγνωρίσει και να 
αξιοποιήσει το δυναμικό της ΕΕ, ως του 
πιο εξελιγμένου περιφερειακού 
οργανισμού, να διαδραματίσει 
καθοριστικό ρόλο στην αναζωογόνηση 
και ενίσχυση του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών μέσω της 
πολυεπίπεδης πολυμέρειας·

Or. en

Τροπολογία 90
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ) να αναγνωρίσει ότι υπάρχει 
δυνατότητα άμεσης περιφερειακής 
συμμετοχής στον ΟΗΕ βοηθώντας 
άλλους φορείς, όπως η Αφρικανική Ένωση 
(ΑΕ), να υποβάλουν αίτηση για 
ενισχυμένο καθεστώς παρατηρητή·

δ) να επιβεβαιώσει ότι οι 
αποκαλούμενοι περιφερειακοί φορείς, 
όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η 
Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), δεν έχουν καμία 
αρμοδιότητα ή νομιμότητα να ενεργούν 
ως άμεσοι παράγοντες στο πλαίσιο των 
διαφόρων οργάνων του ΟΗΕ·
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Or. fr

Τροπολογία 91
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε) να συνεχίσει να παρέχει πολύτιμη 
στήριξη στις προσπάθειες του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ να προωθήσει το 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του 
Οργανισμού και να ενισχύσει την 
ικανότητα του ΟΗΕ για περαιτέρω 
ανάπτυξη, προώθηση της ειρήνης και της 
ασφάλειας, καθώς και εξορθολογισμού του 
εσωτερικού του συστήματος διαχείρισης 
με στόχο ένα αποτελεσματικό, διαφανές, 
οικονομικά βιώσιμο και υπεύθυνο ΟΗΕ 
που θα είναι σε θέση να επανασυνδεθεί με 
τους πολίτες· υπογραμμίζει ότι έχει 
σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά 
τη μεταρρύθμιση σε διοικητικό και 
γραφειοκρατικό επίπεδο στον ΟΗΕ, ενώ 
εκκρεμούν σημαντικές πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις·

ε) να συνεχίσει να παρέχει πολύτιμη 
στήριξη στις προσπάθειες του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ να προωθήσει το 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του 
Οργανισμού και να ενισχύσει την 
ικανότητα του ΟΗΕ για περαιτέρω 
ανάπτυξη, προώθηση της ειρήνης και της 
ασφάλειας, καθώς και εξορθολογισμού του 
εσωτερικού του συστήματος διαχείρισης 
με στόχο ένα αποτελεσματικό, διαφανές, 
οικονομικά βιώσιμο και υπεύθυνο ΟΗΕ 
που θα είναι σε θέση να επανασυνδεθεί με 
τους πολίτες· υπογραμμίζει ότι έχει 
σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά 
τη μεταρρύθμιση σε διοικητικό και 
γραφειοκρατικό επίπεδο στον ΟΗΕ, ενώ 
εκκρεμούν σημαντικές πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις· να στηρίξει τον Γενικό 
Γραμματέα και να του ζητήσει να εντείνει 
τις προσπάθειές του για την εφαρμογή 
της στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών 
για την ισότητα των φύλων ως ουσιώδους 
μέσου διασφάλισης της ίσης 
εκπροσώπησης των γυναικών στο 
σύστημα των Ηνωμένων Εθνών σε όλα 
τα επίπεδα ιεραρχίας· να υπενθυμίσει ότι 
από τη δημιουργία του ΟΗΕ το 1945, 
καμία γυναίκα δεν έχει διοριστεί Γενικός 
Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών·

Or. en

Τροπολογία 92
Isabel Santos, Δημήτρης Παπαδάκης, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Attila Ara-Kovács
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε) να συνεχίσει να παρέχει πολύτιμη 
στήριξη στις προσπάθειες του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ να προωθήσει το 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του 
Οργανισμού και να ενισχύσει την 
ικανότητα του ΟΗΕ για περαιτέρω 
ανάπτυξη, προώθηση της ειρήνης και της 
ασφάλειας, καθώς και εξορθολογισμού του 
εσωτερικού του συστήματος διαχείρισης 
με στόχο ένα αποτελεσματικό, διαφανές, 
οικονομικά βιώσιμο και υπεύθυνο ΟΗΕ 
που θα είναι σε θέση να επανασυνδεθεί με 
τους πολίτες· υπογραμμίζει ότι έχει 
σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά 
τη μεταρρύθμιση σε διοικητικό και 
γραφειοκρατικό επίπεδο στον ΟΗΕ, ενώ 
εκκρεμούν σημαντικές πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις·

ε) να συνεχίσει να παρέχει πολύτιμη 
στήριξη στις προσπάθειες του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ να προωθήσει το 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του 
Οργανισμού και να ενισχύσει την 
ικανότητα του ΟΗΕ για περαιτέρω 
ανάπτυξη, προώθηση της ειρήνης και της 
ασφάλειας, καθώς και εξορθολογισμού του 
εσωτερικού του συστήματος διαχείρισης 
με στόχο ένα αποτελεσματικό, διαφανές, 
οικονομικά βιώσιμο και υπεύθυνο ΟΗΕ 
που θα είναι σε θέση να επανασυνδεθεί με 
τους πολίτες· υπογραμμίζει ότι έχει 
σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά 
τη μεταρρύθμιση σε διοικητικό και 
γραφειοκρατικό επίπεδο στον ΟΗΕ, ενώ 
εκκρεμούν σημαντικές πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις· να επιτύχει ευρεία 
συναίνεση ιδίως για τη μεταρρύθμιση του 
ΣΑΗΕ, μέσω του περιορισμού της 
χρήσης του δικαιώματος αρνησικυρίας 
και της μεταβολής της σύνθεσης των 
μελών του, προκειμένου να 
αντικατοπτρίζει καλύτερα τον σύγχρονο 
κόσμο· να αναζητήσει μόνιμη έδρα για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 93
Nicolae Ştefănuță

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε) να συνεχίσει να παρέχει πολύτιμη 
στήριξη στις προσπάθειες του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ να προωθήσει το 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του 

ε) να συνεχίσει να παρέχει πολύτιμη 
στήριξη στις προσπάθειες του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ να προωθήσει το 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του 
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Οργανισμού και να ενισχύσει την 
ικανότητα του ΟΗΕ για περαιτέρω 
ανάπτυξη, προώθηση της ειρήνης και της 
ασφάλειας, καθώς και εξορθολογισμού του 
εσωτερικού του συστήματος διαχείρισης 
με στόχο ένα αποτελεσματικό, διαφανές, 
οικονομικά βιώσιμο και υπεύθυνο ΟΗΕ 
που θα είναι σε θέση να επανασυνδεθεί με 
τους πολίτες· υπογραμμίζει ότι έχει 
σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά 
τη μεταρρύθμιση σε διοικητικό και 
γραφειοκρατικό επίπεδο στον ΟΗΕ, ενώ 
εκκρεμούν σημαντικές πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις·

Οργανισμού και να ενισχύσει την 
ικανότητα του ΟΗΕ για περαιτέρω 
ανάπτυξη, προώθηση της ειρήνης και της 
ασφάλειας, καθώς και εξορθολογισμού του 
εσωτερικού του συστήματος διαχείρισης 
με στόχο έναν αποτελεσματικό, διαφανή, 
οικονομικά βιώσιμο και υπεύθυνο ΟΗΕ 
που θα είναι σε θέση να επανασυνδεθεί με 
τους πολίτες και να ευθυγραμμιστεί 
περισσότερο με τις προκλήσεις του 
παγκόσμιου θεματολογίου· υπογραμμίζει 
ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος 
όσον αφορά τη μεταρρύθμιση σε 
διοικητικό και γραφειοκρατικό επίπεδο 
στον ΟΗΕ, ενώ εκκρεμούν σημαντικές 
πολιτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν την 
αναζωογόνηση της Γενικής Συνέλευσης 
των Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα 
μέτρα για την επιτάχυνση της 
ευθυγράμμισης του αναπτυξιακού 
συστήματος με το θεματολόγιο για το 
2030·

Or. en

Τροπολογία 94
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε) να συνεχίσει να παρέχει πολύτιμη 
στήριξη στις προσπάθειες του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ να προωθήσει το 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του 
Οργανισμού και να ενισχύσει την 
ικανότητα του ΟΗΕ για περαιτέρω 
ανάπτυξη, προώθηση της ειρήνης και της 
ασφάλειας, καθώς και εξορθολογισμού του 
εσωτερικού του συστήματος διαχείρισης 
με στόχο ένα αποτελεσματικό, διαφανές, 
οικονομικά βιώσιμο και υπεύθυνο ΟΗΕ 
που θα είναι σε θέση να επανασυνδεθεί με 
τους πολίτες· υπογραμμίζει ότι έχει 

ε) να συνεχίσει να παρέχει πολύτιμη 
στήριξη στις προσπάθειες του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ να προωθήσει το 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του 
Οργανισμού και να ενισχύσει την 
ικανότητα του ΟΗΕ για περαιτέρω 
βιώσιμη ανάπτυξη, προώθηση της ειρήνης 
και της ασφάλειας, καθώς και 
εξορθολογισμού του εσωτερικού του 
συστήματος διαχείρισης με στόχο έναν 
αποτελεσματικό, διαφανή, οικονομικά 
βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς και 
υπεύθυνο ΟΗΕ που θα είναι σε θέση να 
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σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά 
τη μεταρρύθμιση σε διοικητικό και 
γραφειοκρατικό επίπεδο στον ΟΗΕ, ενώ 
εκκρεμούν σημαντικές πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις·

επανασυνδεθεί με τους πολίτες των 
κρατών μελών επιτρέποντας την 
αποτελεσματική συμμετοχή τοπικών 
κοινοτήτων και άλλων παραγόντων σε 
επίπεδο βάσης στη διαμόρφωση και 
εφαρμογή πολιτικών· υπογραμμίζει ότι 
έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον 
αφορά τη μεταρρύθμιση σε διοικητικό και 
γραφειοκρατικό επίπεδο στον ΟΗΕ, ενώ 
εκκρεμούν σημαντικές πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις·

Or. en

Τροπολογία 95
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε α) να υποστηρίξει ενεργά μια 
ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών στη βάση ευρείας συναίνεσης, η 
οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα 
που αποσκοπούν στον περιορισμό της 
χρήσης του δικαιώματος αρνησικυρίας, 
στην ενίσχυση της περιφερειακής 
εκπροσώπησης και στην υποχρέωση των 
εκτελεστικών οργάνων να λογοδοτούν 
στις συνελεύσεις που τα εκλέγουν, 
συμπεριλαμβανομένης της άρσης του 
δικαιώματος αρνησικυρίας τουλάχιστον 
για ζητήματα που σχετίζονται με κοινά 
συμφωνημένες υπαρξιακές απειλές, όπως 
η κλιματική αλλαγή και η καταπολέμηση 
της ατιμωρησίας, ο επαναπροσδιορισμός 
της σύνθεσης των μελών του Συμβουλίου 
ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τη 
γεωπολιτική πραγματικότητα μέσω, 
μεταξύ άλλων, μόνιμης έδρας για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και η επέκταση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, τόσο με μόνιμα 
όσο και με μη μόνιμα μέλη, ώστε να 
εξασφαλιστεί μια πιο ισόρροπη 
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εκπροσώπηση των χωρών και των 
περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 96
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε α) να συνεργάζεται με τους 
δημοκρατικούς συμμάχους μας για την 
αντιμετώπιση της αποδυνάμωσης των 
πολυμερών θεσμών και μηχανισμών από 
τα αυταρχικά καθεστώτα· να 
αντιμετωπίσει, ιδίως, τις προσπάθειες 
εξουδετέρωσης των θεσμών και των 
μηχανισμών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, ώστε να μην μπορούν να 
καταστήσουν τα κράτη υπόλογα για 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη της 
να συνεργαστούν με ομόφρονες 
δημοκρατικούς συμμάχους για την 
υποστήριξη μιας μεταρρύθμισης των 
πολυμερών θεσμών, προκειμένου να 
καταστούν περισσότερο ανθεκτικοί 
έναντι στην κακόβουλη επιρροή των 
αυταρχικών καθεστώτων·

Or. en

Τροπολογία 97
Sunčana Glavak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε α) να ξεκινήσει έναν ευρύ και χωρίς 
αποκλεισμούς διάλογο μεταξύ των 
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κρατών μελών, σύμφωνα με τη δέσμευση 
της ΕΕ να υποστηρίξει ενεργά μια 
ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του 
συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, 
προκειμένου να ενισχύσει τη νομιμότητά 
του, την περιφερειακή εκπροσώπησή του 
και τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και 
την αποτελεσματικότητά του στο να 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
πολύπλοκες, πολυδιάστατες προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 98
Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε α) να συνεχίσει τις προσπάθειες 
μεταρρύθμισης του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών όσον 
αφορά τον περιορισμό της χρήσης του 
δικαιώματος αρνησικυρίας, ιδίως σε 
περιπτώσεις εγκλημάτων πολέμου και 
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, το 
οποίο παρεμποδίζει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 99
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε β) να προωθήσει τη δημιουργία 
μόνιμης πλατφόρμας συντονισμού για την 
ενσωμάτωση της ανταπόκρισης του ΟΗΕ 
σε όλες τις υπηρεσίες, τα ταμεία και τους 
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συναφείς οργανισμούς, προκειμένου να 
ενεργεί γρήγορα, αποτελεσματικά και 
ολοκληρωμένα σε διάφορα οριζόντια 
ζητήματα, με σκοπό επίσης να 
διασφαλίσει ότι οριζόντια ζητήματα, 
όπως το θεματολόγιο για το περιβάλλον, η 
ενσωμάτωση και τα θέματα φύλου 
περιλαμβάνονται σε όλες τις δράσεις και 
τις πολιτικές του ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 100
Sunčana Glavak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ε β) να παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό 
όραμα για το πάγιο αίτημα ο ΟΗΕ να 
εξορθολογίσει τις δομές, τον 
προϋπολογισμό και τις μεθόδους 
εργασίας του, εξετάζοντας επίσης θέματα 
όπως η μεταρρύθμιση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, ώστε να ολοκληρωθεί η 
συζήτηση σχετικά με τη συνολική 
μεταρρύθμιση, η οποία θα αντιμετώπιζε 
βασικά ζητήματα με δομημένο και 
βασισμένο σε λύσεις τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 101
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ) να συνεχίσει να επιδιώκει 
μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των 
εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 

στ) να συνεχίσει να επιδιώκει 
μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των 
εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
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Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
και του Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· επαινεί το έργο της ΕΕ 
όσον αφορά τη στήριξη του έργου του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της 
ανάγκης ενσωμάτωσης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους 
τομείς λήψης αποφάσεων και πολιτικής 
του ΟΗΕ·

Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
και του Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· επαινεί το έργο της ΕΕ 
όσον αφορά τη στήριξη του έργου του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, και των ειδικών 
διαδικασιών του ΟΗΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 
εισηγητών και άλλων θεματικών και 
ειδικών ανά χώρα μηχανισμών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, στο πλαίσιο της 
ανάγκης ενσωμάτωσης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους 
τομείς λήψης αποφάσεων και πολιτικής 
του ΟΗΕ· κάνει έκκληση προς όλα τα 
συμβαλλόμενα κράτη του ΟΗΕ να 
απευθύνουν ανοιχτές προσκλήσεις σε 
όλους τους ειδικούς εισηγητές να 
επισκεφτούν τις χώρες τους· να 
χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη 
διάθεσή του για την ενίσχυση της 
συμμόρφωσης των δράσεων κρατικών 
και μη κρατικών φορέων με το διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο· καταδικάζει τα 
αντίποινα που άσκησαν ορισμένες 
κυβερνήσεις εναντίον ΜΚΟ και 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ως απάντηση στη νόμιμη 
αλληλεπίδρασή τους με το Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών και τις ειδικές 
διαδικασίες και καλεί το Συμβούλιο και 
τον ΥΕ/ΑΠ να ανταποκριθούν 
συστηματικά και ηχηρά σε κάθε ένα από 
αυτά τα περιστατικά·

Or. en

Τροπολογία 102
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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στ) να συνεχίσει να επιδιώκει 
μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των 
εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
και του Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· επαινεί το έργο της ΕΕ 
όσον αφορά τη στήριξη του έργου του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της 
ανάγκης ενσωμάτωσης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους 
τομείς λήψης αποφάσεων και πολιτικής 
του ΟΗΕ·

στ) να συνεχίσει να επιδιώκει 
μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των 
εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
και του Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· επαινεί το έργο της ΕΕ 
όσον αφορά τη στήριξη του έργου του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της 
ανάγκης ενσωμάτωσης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους 
τομείς λήψης αποφάσεων και πολιτικής 
του ΟΗΕ· δίνει επίσης έμφαση στο έργο 
του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όσον αφορά 
τις καταγγελίες παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί να 
διασφαλίσει την αμεροληψία όλων των 
οργανισμών που σχετίζονται με την 
υπεράσπιση και τη διασφάλιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως να 
τους προστατεύσει από ενδεχόμενες 
παρεμβάσεις των κρατών εις βάρος των 
οποίων υπάρχουν υποψίες για 
παραβιάσεις ή έλλειψη σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. es

Τροπολογία 103
Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ) να συνεχίσει να επιδιώκει 
μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των 
εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
και του Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· επαινεί το έργο της ΕΕ 
όσον αφορά τη στήριξη του έργου του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

στ) να συνεχίσει να επιδιώκει 
μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των 
εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
και του Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών, ιδίως για την 
αντιμετώπιση των παραβιάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
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των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της 
ανάγκης ενσωμάτωσης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους 
τομείς λήψης αποφάσεων και πολιτικής 
του ΟΗΕ·

εντοπίστηκαν από τους ειδικούς 
εισηγητές του ΟΗΕ· να επιδιώξει την 
ενεργοποίηση των διαθέσιμων 
μηχανισμών του ΟΗΕ για να προσαγάγει 
στη δικαιοσύνη τα πρόσωπα τα οποία 
ευθύνονται για τις παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όταν οι 
οικείες χώρες δεν είναι σε θέση ή 
αρνούνται να διερευνήσουν τέτοια 
εγκλήματα και δεν εγγυώνται την 
προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες· 
επαινεί το έργο της ΕΕ όσον αφορά τη 
στήριξη του έργου του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων 
Εθνών, στο πλαίσιο της ανάγκης 
ενσωμάτωσης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους 
τομείς λήψης αποφάσεων και πολιτικής 
του ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 104
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ) να συνεχίσει να επιδιώκει 
μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των 
εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
και του Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· επαινεί το έργο της ΕΕ 
όσον αφορά τη στήριξη του έργου του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της 
ανάγκης ενσωμάτωσης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους 
τομείς λήψης αποφάσεων και πολιτικής 
του ΟΗΕ·

στ) να συνεχίσει να επιδιώκει 
μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των 
εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
και του Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών, αναγνωρίζοντας 
παράλληλα τον ρόλο της επικουρικότητας 
σύμφωνα με τις θεσμικές διαδικασίες· 
επαινεί το έργο της ΕΕ όσον αφορά τη 
στήριξη του έργου του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων 
Εθνών, στο πλαίσιο της ανάγκης 
ενσωμάτωσης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους 
τομείς λήψης αποφάσεων και πολιτικής 
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του ΟΗΕ· εκφράζει τη λύπη του για την 
κατάχρηση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών από 
τα αυταρχικά καθεστώτα που συνεχίζουν 
να το καταχρώνται για τους δικούς τους 
σκοπούς, ιδίως για να υπονομεύσουν τη 
λειτουργία του και να διαβρώσουν το 
καθεστώς των κανόνων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της να υποστηρίξουν μια 
ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών·

Or. en

Τροπολογία 105
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ) να συνεχίσει να επιδιώκει 
μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των 
εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
και του Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· επαινεί το έργο της ΕΕ 
όσον αφορά τη στήριξη του έργου του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της 
ανάγκης ενσωμάτωσης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους 
τομείς λήψης αποφάσεων και πολιτικής 
του ΟΗΕ·

στ) να συνεχίσει να επιδιώκει 
μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των 
εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
και του Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· επαινεί το έργο της ΕΕ 
όσον αφορά τη στήριξη του έργου του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της 
ανάγκης ενσωμάτωσης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους 
τομείς λήψης αποφάσεων και πολιτικής 
του ΟΗΕ· υπογραμμίζει τη σημασία 
προώθησης μιας μεταρρύθμισης του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών που μπορεί να 
διασφαλίσει την πραγματική δέσμευση 
στην προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο τρόπο από όλα τα κράτη 
μέλη·
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Or. en

Τροπολογία 106
Nicolae Ştefănuță

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ) να συνεχίσει να επιδιώκει 
μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των 
εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
και του Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· επαινεί το έργο της ΕΕ 
όσον αφορά τη στήριξη του έργου του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της 
ανάγκης ενσωμάτωσης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους 
τομείς λήψης αποφάσεων και πολιτικής 
του ΟΗΕ·

στ) να συνεχίσει να επιδιώκει 
μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των 
εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
και του Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· επαινεί το έργο της ΕΕ 
όσον αφορά τη στήριξη του έργου του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της 
ανάγκης ενσωμάτωσης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους 
τομείς λήψης αποφάσεων και πολιτικής 
του ΟΗΕ· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμμετάσχουν πλήρως στην προστασία 
και την προώθηση του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 107
Isabel Santos, Δημήτρης Παπαδάκης, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ) να συνεχίσει να επιδιώκει 
μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των 
εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

στ) να συνεχίσει να επιδιώκει 
μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των 
εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
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και του Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· επαινεί το έργο της ΕΕ 
όσον αφορά τη στήριξη του έργου του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της 
ανάγκης ενσωμάτωσης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους 
τομείς λήψης αποφάσεων και πολιτικής 
του ΟΗΕ·

και του Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· επαινεί το έργο της ΕΕ 
όσον αφορά τη στήριξη του έργου του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της 
ανάγκης ενσωμάτωσης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους 
τομείς λήψης αποφάσεων και πολιτικής 
του ΟΗΕ· να υπενθυμίσει ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαίρετα, 
αλληλοεξαρτώμενα και αλληλένδετα· να 
διατηρήσει την ισχυρή δέσμευση για την 
προώθηση της κατάργησης της 
θανατικής ποινής·

Or. en

Τροπολογία 108
Assita Kanko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ) να συνεχίσει να επιδιώκει 
μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των 
εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
και του Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· επαινεί το έργο της ΕΕ 
όσον αφορά τη στήριξη του έργου του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της 
ανάγκης ενσωμάτωσης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους 
τομείς λήψης αποφάσεων και πολιτικής 
του ΟΗΕ·

στ) να συνεχίσει να επιδιώκει 
μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των 
εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
και του Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της 
ανάγκης ενσωμάτωσης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους 
τομείς λήψης αποφάσεων και πολιτικής 
του ΟΗΕ· σημειώνει με ανησυχία ότι 
χώρες με κακό ιστορικό στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι και 
υπήρξαν μέλη του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών, γεγονός το οποίο 
υπονομεύει την αξιοπιστία του·

Or. en
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Τροπολογία 109
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ) να συνεχίσει να επιδιώκει 
μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των 
εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
και του Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· επαινεί το έργο της ΕΕ 
όσον αφορά τη στήριξη του έργου του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της 
ανάγκης ενσωμάτωσης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους 
τομείς λήψης αποφάσεων και πολιτικής 
του ΟΗΕ·

στ) να συνεχίσει να επιδιώκει 
μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των 
εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
και του Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· επαινεί το έργο της ΕΕ 
όσον αφορά τη στήριξη του έργου του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της 
ανάγκης ενσωμάτωσης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους 
τομείς λήψης αποφάσεων και πολιτικής 
του ΟΗΕ· να προωθήσει την 
αναζωογόνηση του έργου της Γενικής 
Συνέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 110
David McAllister

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ) να συνεχίσει να επιδιώκει 
μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των 
εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
και του Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· επαινεί το έργο της ΕΕ 
όσον αφορά τη στήριξη του έργου του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της 
ανάγκης ενσωμάτωσης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους 

στ) να συνεχίσει να επιδιώκει 
μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των 
εργασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
και του Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· επαινεί το έργο της ΕΕ 
όσον αφορά τη στήριξη του έργου του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της 
ανάγκης ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς λήψης 
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τομείς λήψης αποφάσεων και πολιτικής 
του ΟΗΕ·

αποφάσεων και πολιτικής του ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 111
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α) να επανεξετάσει τις αποφάσεις, 
καθώς και το εκλογικό σύστημα του 
ΟΗΕ, σύμφωνα με τις οποίες, σε 
αντίθεση με τον πρωταρχικό στόχο του 
1945 σχετικά με τη διατήρηση της 
διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, χώρες 
για τις οποίες ο ίδιος ο ΟΗΕ έχει 
αποφανθεί ότι παραβιάζουν συστηματικά 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων 
με τη διάπραξη εγκλημάτων κατά της 
ανθρωπότητας, μπορούν να συμμετέχουν 
και να λαμβάνουν αποφάσεις σε όργανα 
και οργανισμούς του ΟΗΕ· αποδοκιμάζει, 
στο πλαίσιο αυτό, την απόφαση της 13ης 
Οκτωβρίου σχετικά με την ένταξη των 
ολοκληρωτικών καθεστώτων της 
Κούβας, της Κίνας και της Ρωσίας στο 
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και ζητεί την ανάκλησή της, δεδομένου 
ότι αποτελεί πρόφαση διεθνούς 
νομιμότητας για να συγκαλυφθούν οι 
καταπατήσεις των καθεστώτων που 
παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα· 
ζητεί, επιπλέον, τη διαγραφή της 
Βενεζουέλας, η οποία είναι μέλος του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
από τον Οκτώβριο του 2019, καθώς, 
σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 
15ης Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση και οι 
δυνάμεις ασφαλείας της χώρας, εν γνώσει 
του προέδρου Nicolás Maduro και δύο 
υπουργών του, διέπραξαν «εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας»· υπενθυμίζει 
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ότι, αν διατηρηθεί η διεθνής επιείκεια του 
ΟΗΕ έναντι χωρών των οποίων οι 
κυβερνήσεις κατέχουν θλιβερό ιστορικό 
καταπίεσης των θεμελιωδών 
δημοκρατικών ελευθεριών, ο ιδανικός 
οικουμενικός χαρακτήρας της 
Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948 θα 
απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο·

Or. es

Τροπολογία 112
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α) να προωθήσει χωρίς καθυστέρηση 
τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, 
ώστε να απαγορευθεί η συμμετοχή σε 
χώρες με διαπιστωμένες παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 
υποστηριχθεί η ένταξη χωρών με 
αποδεδειγμένη δημοκρατική πορεία και 
οι οποίες υπερασπίζονται και 
προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι χώρες με 
απολυταρχικά καθεστώτα και 
επανειλημμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων έχουν πλέον γίνει μέλη του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του ΟΗΕ· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
Βενεζουέλα συμμετέχει ως πλήρες μέλος 
στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την περίοδο 
2020-2022, παρόλο που ο ίδιος ο ΟΗΕ, σε 
έκθεσή του τού τρέχοντος έτους, 
υποστηρίζει την καταγγελία εγκλημάτων 
κατά της ανθρωπότητας τα οποία έχει 
διαπράξει η κυβέρνηση της εν λόγω 
χώρας, κάτι που αποτελεί σαφή 
ασυνέπεια·
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Or. es

Τροπολογία 113
María Soraya Rodríguez Ramos, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α) να παρέχει περαιτέρω πολιτική 
και οικονομική υποστήριξη στο Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) ως 
ουσιαστικό θεσμό για την προώθηση της 
υποχρέωσης λογοδοσίας, τον τερματισμό 
της ατιμωρησίας και τη συνδρομή των 
θυμάτων στην απόδοση δικαιοσύνης σε 
παγκόσμιο επίπεδο· να καλέσει όλα τα 
κράτη μέλη του ΟΗΕ να επικυρώσουν και 
να εφαρμόσουν το Καταστατικό της 
Ρώμης και να προωθήσουν την ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ του ΔΠΔ, του 
ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών·

Or. en

Τροπολογία 114
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α) να απορρίψει και να 
αντιμετωπίσει τις προκαταλήψεις κατά 
του Ισραήλ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

Or. en

Τροπολογία 115
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Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α) επαναλαμβάνει την ανάγκη 
επανεξέτασης της εκλογικής διαδικασίας 
του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, 
όπως με την απαγόρευση των κλειστών 
κρατών και την καθιέρωση δημόσιου 
μηχανισμού «αναθεώρησης των 
δεσμεύσεων» για τη βελτίωση της 
υποχρέωσης λογοδοσίας των μελών του 
συμβουλίου και τη διασφάλιση ότι κάθε 
κράτος που συμμετέχει στο συμβούλιο 
κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει και να 
προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
σύμφωνα με το ιδρυτικό ψήφισμα του 
συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 116
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α) να ζητήσει να δοθεί συνέχεια στις 
συστάσεις που υπέβαλαν τον περασμένο 
Ιούνιο οι ειδικοί εισηγητές στο Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, με 
τις οποίες ζητείται από το Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να αναλάβει 
επείγουσα δράση για να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την 
παρακολούθηση των συστηματικών και 
επανειλημμένων παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη Λαϊκή 
Δημοκρατία της Κίνας·

Or. es
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Τροπολογία 117
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α) να υιοθετήσει συντονισμένη θέση 
σε σχέση με την προσχώρηση στο 
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών· να κάνει έκκληση 
προς τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
δημοσιοποιήσουν την ψήφο τους για την 
προσχώρηση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και 
να αιτιολογήσουν την ψήφο τους αυτή, 
βάσει των εθελοντικών δεσμεύσεων και 
του ιστορικού των υποψηφίων όσον 
αφορά τη συνεργασία με το Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών, καθώς και σχετικά με 
τις συστάσεις της καθολικής περιοδικής 
εξέτασης· να κάνει έκκληση προς τα 
κράτη μέλη της ΕΕ να καταψηφίσουν 
όλους τους υποψηφίους που δεν πληρούν 
τα κριτήρια τα οποία ορίζονται στο 
ψήφισμα 60/251 της Γενικής Συνέλευσης 
των Ηνωμένων Εθνών, της 15ης 
Μαρτίου 2006, και να «θωρακίσουν» τις 
ψήφους τους από σκληρές 
διαπραγματεύσεις για στόχους που δεν 
σχετίζονται με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών· να 
κάνει έκκληση προς τα κράτη μέλη της 
ΕΕ να προωθήσουν μια πραγματικά 
ανταγωνιστική διαδικασία 
διασφαλίζοντας ότι οι τρεις 
περιφερειακές ομάδες στις οποίες 
συμμετέχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
παρουσιάζουν περισσότερους 
υποψηφίους από ό,τι έδρες· να κάνει 
έκκληση προς τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
ζητήσουν ετήσια έκθεση από την Ύπατη 
Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα η οποία να 
εστιάζει στη συνεργασία των μελών του 



PE660.365v02-00 76/172 AM\1219327EL.docx

EL

Συμβουλίου με τους μηχανισμούς του 
ΟΗΕ και να πιέσει τα μέλη που έχουν 
επιλεγεί στο Συμβούλιο να απευθύνουν 
μόνιμες προσκλήσεις σε όλες τις ειδικές 
διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

Or. en

Τροπολογία 118
Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α) να συνεχίσει να ενισχύει τον ρόλο 
του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 
(ΔΠΔ) και του διεθνούς συστήματος 
ποινικής δικαιοσύνης προκειμένου να 
προωθηθεί η υποχρέωση λογοδοσίας και 
να τεθεί τέλος στην ατιμωρησία και να 
παράσχει στο ΔΠΔ ισχυρή διπλωματική, 
πολιτική και οικονομική υποστήριξη· να 
καλέσει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να 
προσχωρήσουν στο ΔΠΔ, κυρώνοντας το 
Καταστατικό της Ρώμης και να 
ενθαρρύνει την κύρωση των 
τροποποιήσεων της Καμπάλα· να ζητήσει 
από τις χώρες που αποσύρονται από το 
ΔΠΔ να ανακαλέσουν την απόφασή τους· 
να υποστηρίξει το ΔΠΔ ως καίριο θεσμό 
για την υποχρέωση λογοδοσίας των 
δραστών και για τη συνδρομή των 
θυμάτων στην επίτευξη δικαιοσύνης και 
να ενθαρρύνει τον εντατικό διάλογο και 
τη συνεργασία μεταξύ του ΔΠΔ, του ΟΗΕ 
και των οργανισμών του και του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· να 
συνεχίσει να αντιτάσσεται σθεναρά σε 
τυχόν προσβλητικές ενέργειες και 
αβάσιμους ισχυρισμούς ή δηλώσεις που 
υπονομεύουν το ΔΠΔ και το σύστημα του 
Καταστατικού της Ρώμης εν γένει· να 
ξεκινήσει διάλογο με την νέα κυβέρνηση 
των ΗΠΑ για θέματα που σχετίζονται με 
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το ΔΠΔ·

Or. en

Τροπολογία 119
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α) να αναγνωρίσει την ανάγκη να 
συσταθεί μια νέα ομάδα εθνών, μια νέα 
συμμαχία δυτικών δημοκρατιών έναντι 
των αυταρχικών και δεσποτικών 
ιδεολογιών ορισμένων χωρών, οι σχέσεις 
με τις οποίες θα πρέπει να 
επανεξεταστούν και να καθοριστούν εκ 
νέου, και οι εν λόγω χώρες θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με βάση τον σεβασμό 
που επιδεικνύουν στα ανθρώπινα και 
ατομικά δικαιώματα και θα πρέπει να 
επιβάλλονται, εφόσον απαιτείται, 
κυρώσεις και άλλα μέσα έννομης 
προστασίας σε αυτές ενώπιον 
διαφορετικών δικαστηρίων, όπως το 
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)·

Or. es

Τροπολογία 120
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α) να επιβεβαιώσει εκ νέου την 
ανάγκη και να επαναλάβει την 
υποστήριξή του για την καθολική τήρηση 
και εφαρμογή του κράτους δικαίου σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο και τη 
δέσμευσή του για μια διεθνή τάξη που 
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βασίζεται στο κράτος δικαίου και στο 
διεθνές δίκαιο· να χαιρετίσει τον διάλογο 
που ξεκίνησε η ομάδα συντονισμού και 
πόρων για το κράτος δικαίου και η 
μονάδα για το κράτος δικαίου στο 
Εκτελεστικό Γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα με τα κράτη μέλη με θέμα την 
προώθηση του κράτους δικαίου σε 
διεθνές επίπεδο και να απευθύνει 
έκκληση για τη συνέχιση αυτού του 
διαλόγου με σκοπό την προώθηση του 
κράτους δικαίου σε διεθνές επίπεδο· 
καλεί τον Γενικό Γραμματέα και το 
σύστημα των Ηνωμένων Εθνών να 
εξετάζουν συστηματικά, κατά 
περίπτωση, πτυχές του κράτους δικαίου 
στις οικείες δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής 
των γυναικών σε δραστηριότητες 
σχετικές με το κράτος δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 121
Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Γιώργος 
Γεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α) να αναλάβει εκ νέου πρωτοβουλία 
για να ενισχύσει τον ρόλο του ΔΠΔ, 
προκειμένου να προωθηθεί η υποχρέωση 
λογοδοσίας και να τεθεί τέλος στην 
ατιμωρησία· να απευθύνει έκκληση σε 
όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να 
προσχωρήσουν στο Δικαστήριο 
κυρώνοντας το Καταστατικό της Ρώμης 
και να ενθαρρύνει την κύρωση των 
τροποποιήσεων της Καμπάλα·

Or. en
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Τροπολογία 122
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α) να επαναλάβει τη συνεχιζόμενη 
υποστήριξη της ΕΕ προς το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και να 
προωθήσει προσωρινά βήματα προς την 
καθολική κύρωση του Καταστατικού της 
Ρώμης, καθώς και ενισχυμένο διάλογο με 
τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 123
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α) να στηρίξει και να ενισχύσει τον 
ρόλο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 
(ΔΠΔ) ως καίριου θεσμού για τη 
λογοδοσία των δραστών και για τη 
βοήθεια των θυμάτων στην απόδοση 
δικαιοσύνης και να ενθαρρύνει τον ισχυρό 
διάλογο και συνεργασία μεταξύ του ΔΠΔ, 
του ΟΗΕ και των οργανισμών του και 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· να 
παράσχει στο ΔΠΔ και στο προσωπικό 
του ισχυρή διπλωματική, πολιτική και 
οικονομική στήριξη· να προστατεύσει την 
ανεξαρτησία και την αμεροληψία του 
ΔΠΔ από τις απαράδεκτες επιθέσεις των 
ΗΠΑ που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση 
της λειτουργίας της διεθνούς ποινικής 
δικαιοσύνης· να ζητήσει από όλα τα 
κράτη μέλη του ΟΗΕ να κυρώσουν το 
Καταστατικό της Ρώμης και τις 
τροποποιήσεις της Καμπάλα· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα 
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συμβαλλόμενα κράτη του Καταστατικού 
της Ρώμης που δεν το κύρωσαν 
προσπαθούν να παρεμποδίσουν το έργο 
του ΔΠΔ· να συμβάλει στην παγκόσμια 
καταπολέμηση των διεθνών εγκλημάτων 
υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στην προώθηση της αρχής 
της διεθνούς δικαιοδοσίας και στην 
οικοδόμηση της ικανότητας των κρατών 
μελών του ΟΗΕ να την εφαρμόζουν στο 
εσωτερικό τους νομικό σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 124
Isabel Santos, Δημήτρης Παπαδάκης, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α) να επαναλάβει την αταλάντευτη 
υποστήριξή του προς το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο (ΔΠΔ) να απευθύνει έκκληση 
στα συμβαλλόμενα κράτη του 
Καταστατικού της Ρώμης να παράσχουν 
στο ΔΠΔ τους κατάλληλους 
χρηματοδοτικούς πόρους ώστε να είναι 
σε θέση να εκπληρώνει τα καθήκοντά του 
στο πλαίσιο της εντολής του· να θεωρήσει 
εξαιρετικά λυπηρές τις επιθέσεις κατά 
του ΔΠΔ και, τέλος, να καταδικάσει τις 
μεμονωμένες κυρώσεις που επέβαλαν οι 
ΗΠΑ στο προσωπικό του, ιδίως σε βάρος 
του επικεφαλής εισαγγελέα του ΔΠΔ, οι 
οποίες είναι απαράδεκτες· να καλέσει τα 
συμβαλλόμενα κράτη να αναλάβουν 
συγκεκριμένες δράσεις για να επιδιώξουν 
την άρση των εν λόγω κυρώσεων και να 
υποστηρίξει όσα επηρεάζονται από αυτές· 
να τονίσει ότι το ΔΠΔ είναι το μόνο 
διεθνές θεσμικό όργανο που έχει τη 
δυνατότητα να διώκει ορισμένα από τα 
πλέον φρικτά εγκλήματα στον κόσμο και 
να υπερασπίζεται τα θύματα που δεν 
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έχουν άλλη προσφυγή·

Or. en

Τροπολογία 125
Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Idoia Villanueva Ruiz, Γιώργος 
Γεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ α) να καταβάλει προσπάθειες για να 
διασφαλίσει ότι όλα τα ανθρώπινα και 
δημοκρατικά δικαιώματα γίνονται 
σεβαστά, προστατεύονται και 
εκπληρώνονται κατά την καταπολέμηση 
της πανδημίας και ότι οι κυβερνητικές 
αντιδράσεις στην πανδημία COVID-19 
συνάδουν πλήρως με τις υποχρεώσεις και 
τις δεσμεύσεις τους για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 126
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ β) να αντιμετωπίσει ενεργά τις 
προσπάθειες ορισμένων ατόμων ή 
συνασπισμών χωρών να υπονομεύσουν τη 
διεθνή συναίνεση σχετικά με την 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα· συγκεκριμένα, καταγγέλλει 
την πρόσφατη «Διακήρυξη Συναίνεσης 
της Γενεύης», με επικεφαλής την 
κυβέρνηση Trump, η οποία 
συνυπογράφηκε από 32 κατά κύριο λόγο 
ανελεύθερες ή αυταρχικές κυβερνήσεις· 
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εκφράζει τη βαθιά του δυσαρέσκεια να 
βλέπει δύο κράτη μέλη της ΕΕ, την 
Ουγγαρία και την Πολωνία, να 
υπογράφουν αυτήν την αναδρομική 
διακήρυξη που αποσκοπεί να 
υπονομεύσει τις αναπαραγωγικές 
ελευθερίες των γυναικών και τα 
δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔ·

Or. en

Τροπολογία 127
Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Γιώργος Γεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ β) να καταβάλει προσπάθειες για την 
επίτευξη προόδου στην εφαρμογή του 
Παγκόσμιου Συμφώνου για τη 
Μετανάστευση· να προωθήσει τη διεθνή 
συνεργασία για την επίλυση των 
πιεστικότερων προβλημάτων των 
μεταναστών που οφείλονται στην 
πανδημία· να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
των μεταναστών που βρίσκονται σε 
επισφαλή κατάσταση, να αναγνωρίσει και 
να εκτιμήσει τον πραγματικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι μετανάστες 
εργαζόμενοι, να τους αμείβει και να τους 
προστατεύει δίκαια, να σέβεται το 
δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή·

Or. en

Τροπολογία 128
Στέλιος Κούλογλου, Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Γιώργος Γεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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στ β) να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στην καλύτερη ενσωμάτωση 
των απόψεων της κοινωνίας των πολιτών 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 
Ηνωμένων Εθνών· να ζητήσει τη 
δημιουργία νέων φόρουμ, που θα 
επιτρέψουν να εισακούεται η άποψη της 
κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών·

Or. en

Τροπολογία 129
Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Γιώργος Γεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ β) να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών εντός του συστήματος 
των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να 
αυξηθεί ο δημοκρατικός χαρακτήρας, η 
δημοκρατική υποχρέωση λογοδοσίας και 
η διαφάνεια της παγκόσμιας 
διακυβέρνησης:

Or. en

Τροπολογία 130
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ β) να συνεχίσει να υποστηρίζει, με 
όλα τα διπλωματικά μέσα και σε στενή 
συνεργασία με τον ΟΗΕ, την κατάργηση 
της θανατικής ποινής παγκοσμίως·

Or. en
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Τροπολογία 131
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ γ) να υποστηρίξει δυναμικά την 
έκκληση των Ειδικών Εισηγητών του 
ΟΗΕ για την ελευθερία της έκφρασης και 
τις εξωδικαστικές, συνοπτικές και 
αυθαίρετες εκτελέσεις να δημιουργηθεί 
ένας μόνιμος ερευνητικός μηχανισμός του 
ΟΗΕ για εγκλήματα κατά 
δημοσιογράφων, ο οποίος θα επικουρεί, 
μεταξύ άλλων, τις έρευνες που ξεκινούν 
τα κράτη, θα αναζητά πληροφορίες και 
θα διερευνά εγκλήματα κατά 
δημοσιογράφων, καθώς και να 
προσδιορίσει και να υποστηρίξει μέτρα, 
μεταξύ άλλων σε πολιτικό και 
διπλωματικό επίπεδο, για τον τερματισμό 
της ατιμωρησίας, την πρόληψη της βίας 
κατά δημοσιογράφων και την προώθηση 
μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειάς 
τους· να υποστηρίξει επίσης την έκκληση 
των δύο Εισηγητών να προωθηθεί η 
υιοθέτηση των «κυρώσεων Khashoggi» 
που συνίστανται σε εξατομικευμένες 
κυρώσεις σε βάρος των υπευθύνων 
πράξεων βίας κατά δημοσιογράφων, 
απειλής δημοσιογράφων με άσκηση βίας 
ή αποτροπής ή παρεμπόδισης της 
αποτελεσματικής έρευνας για τις 
δολοφονίες.

Or. en

Τροπολογία 132
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ γ (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ γ) να ενισχύσει περαιτέρω τη 
δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της ατιμωρησίας για εγκλήματα κατά 
δημοσιογράφων, εργαζομένων στα μέσα 
ενημέρωσης και συναφούς προσωπικού, 
μεταξύ άλλων και σε τοπικό επίπεδο, και 
να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
ενόψει του διορισμού Ειδικού 
Απεσταλμένου του ΟΗΕ για την 
προστασία των δημοσιογράφων 
παγκοσμίως·

Or. en

Τροπολογία 133
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ γ) να συνεργαστεί στενά με τον ΟΗΕ 
για την καταπολέμηση του ρατσισμού και 
των διακρίσεων και να υποστηρίξει τη 
σύσταση ανεξάρτητης διεθνούς 
εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση 
συμβάντων και περιστάσεων που 
σχετίζονται με τον συστημικό ρατσισμό 
και φερόμενες παραβιάσεις και 
καταχρήσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 134
Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Γιώργος 
Γεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ γ (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ γ) να υποστηρίξει το έργο της 
πρόσφατα συσταθείσας ανοικτής 
διακυβερνητικής ομάδας εργασίας για 
την ανάπτυξη μιας νομικά δεσμευτικής 
συνθήκης για τις διεθνικές εταιρείες και 
άλλες επιχειρήσεις με σκοπό τη 
δημιουργία ενός νομικά δεσμευτικού 
μέσου που θα διασφαλίζει ότι οι εταιρείες 
είναι πλήρως υπόλογες για τις 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και τα περιβαλλοντικά εγκλήματα.

Or. en

Τροπολογία 135
Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Γιώργος 
Γεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο στ δ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

στ δ) να παροτρύνει όλα τα κράτη του 
ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών 
μελών της ΕΕ, να κυρώσουν άμεσα το 
Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές 
Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά 
και Πολιτιστικά Δικαιώματα το οποίο 
θεσπίζει μηχανισμό καταγγελίας και 
έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 136
Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Γιώργος Γεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ) να αναπτύξει περαιτέρω τα ζ) να αναπτύξει περαιτέρω τα 
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εργαλεία διπλωματίας και προβολής του, 
ιδίως όσον αφορά τη διπλωματία στον 
τομέα του κλίματος, την ειρήνη και την 
ασφάλεια, τη δίκαιη παγκοσμιοποίηση και 
την ικανότητα συμμετοχής σε πολιτικό 
διάλογο και συναίνεση όχι μόνο με τα 
μέλη του ΟΗΕ, αλλά και με σχετικούς 
συνομιλητές, όπως πόλεις, περιφέρειες, 
πανεπιστήμια, φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών και του ιδιωτικού τομέα·

εργαλεία διπλωματίας και προβολής του, 
ιδίως όσον αφορά τη διπλωματία στον 
τομέα του κλίματος, την ειρήνη και την 
ασφάλεια, τη δίκαιη παγκοσμιοποίηση και 
την ικανότητα συμμετοχής σε πολιτικό 
διάλογο και συναίνεση όχι μόνο με τα 
μέλη του ΟΗΕ, αλλά και με σχετικούς 
συνομιλητές, όπως πόλεις, περιφέρειες, 
πανεπιστήμια, φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών και του ιδιωτικού τομέα· να 
χρησιμοποιήσει τις προσπάθειες για την 
εύρεση λύσεων σε παγκόσμια 
προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, 
ως εφαλτήριο για τη σύναψη 
διπλωματικών σχέσεων με εταίρους με 
τους οποίους υπάρχουν άλλα, ιδιαιτέρως 
αμφιλεγόμενα, θέματα ημερήσιας 
διάταξης, παρέχοντας κατά τον τρόπο 
αυτό τη δυνατότητα ενίσχυσης της 
σταθερότητας και της ειρήνης· 

Or. en

Τροπολογία 137
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ) να αναπτύξει περαιτέρω τα 
εργαλεία διπλωματίας και προβολής του, 
ιδίως όσον αφορά τη διπλωματία στον 
τομέα του κλίματος, την ειρήνη και την 
ασφάλεια, τη δίκαιη παγκοσμιοποίηση και 
την ικανότητα συμμετοχής σε πολιτικό 
διάλογο και συναίνεση όχι μόνο με τα 
μέλη του ΟΗΕ, αλλά και με σχετικούς 
συνομιλητές, όπως πόλεις, περιφέρειες, 
πανεπιστήμια, φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών και του ιδιωτικού τομέα·

ζ) να αναπτύξει περαιτέρω τα 
εργαλεία διπλωματίας και προβολής του, 
ιδίως όσον αφορά τη διπλωματία στον 
τομέα του κλίματος, την ειρήνη και την 
ασφάλεια, τη δίκαιη παγκοσμιοποίηση και 
την ικανότητα συμμετοχής σε πολιτικό 
διάλογο και συναίνεση όχι μόνο με τα 
μέλη του ΟΗΕ, αλλά και με σχετικούς 
συνομιλητές, όπως πόλεις, περιφέρειες, 
πανεπιστήμια, εκκλησίες και 
θρησκευτικές κοινότητες, καθώς και 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών και του 
ιδιωτικού τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 138
Isabel Santos, Δημήτρης Παπαδάκης, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ) να αναπτύξει περαιτέρω τα 
εργαλεία διπλωματίας και προβολής του, 
ιδίως όσον αφορά τη διπλωματία στον 
τομέα του κλίματος, την ειρήνη και την 
ασφάλεια, τη δίκαιη παγκοσμιοποίηση και 
την ικανότητα συμμετοχής σε πολιτικό 
διάλογο και συναίνεση όχι μόνο με τα 
μέλη του ΟΗΕ, αλλά και με σχετικούς 
συνομιλητές, όπως πόλεις, περιφέρειες, 
πανεπιστήμια, φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών και του ιδιωτικού τομέα·

ζ) να αναπτύξει περαιτέρω τα 
εργαλεία διπλωματίας και προβολής του, 
ιδίως όσον αφορά τη διπλωματία στον 
τομέα του κλίματος, την ειρήνη και την 
ασφάλεια, τη δίκαιη παγκοσμιοποίηση και 
την ικανότητα συμμετοχής σε πολιτικό 
διάλογο και συναίνεση όχι μόνο με τα 
μέλη του ΟΗΕ, αλλά και με σχετικούς 
συνομιλητές, όπως πόλεις, περιφέρειες, 
πανεπιστήμια, φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών, των τοπικών και αυτοχθόνων 
κοινοτήτων και του ιδιωτικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 139
David McAllister

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ) να αναπτύξει περαιτέρω τα 
εργαλεία διπλωματίας και προβολής του, 
ιδίως όσον αφορά τη διπλωματία στον 
τομέα του κλίματος, την ειρήνη και την 
ασφάλεια, τη δίκαιη παγκοσμιοποίηση και 
την ικανότητα συμμετοχής σε πολιτικό 
διάλογο και συναίνεση όχι μόνο με τα 
μέλη του ΟΗΕ, αλλά και με σχετικούς 
συνομιλητές, όπως πόλεις, περιφέρειες, 
πανεπιστήμια, φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών και του ιδιωτικού τομέα·

ζ) να αναπτύξει περαιτέρω τα 
εργαλεία διπλωματίας και προβολής του, 
ιδίως όσον αφορά τη διπλωματία στον 
τομέα του κλίματος, την ειρήνη και την 
ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
ισότητα των φύλων, τη δίκαιη 
παγκοσμιοποίηση και την ικανότητα 
συμμετοχής σε πολιτικό διάλογο και 
συναίνεση όχι μόνο με τα μέλη του ΟΗΕ, 
αλλά και με σχετικούς συνομιλητές, όπως 
πόλεις, περιφέρειες, πανεπιστήμια, φορείς 
της κοινωνίας των πολιτών και του 
ιδιωτικού τομέα·
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Or. en

Τροπολογία 140
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ) να αναπτύξει περαιτέρω τα 
εργαλεία διπλωματίας και προβολής του, 
ιδίως όσον αφορά τη διπλωματία στον 
τομέα του κλίματος, την ειρήνη και την 
ασφάλεια, τη δίκαιη παγκοσμιοποίηση και 
την ικανότητα συμμετοχής σε πολιτικό 
διάλογο και συναίνεση όχι μόνο με τα 
μέλη του ΟΗΕ, αλλά και με σχετικούς 
συνομιλητές, όπως πόλεις, περιφέρειες, 
πανεπιστήμια, φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών και του ιδιωτικού τομέα·

ζ) να αναπτύξει περαιτέρω τα 
εργαλεία διπλωματίας και προβολής του, 
ιδίως όσον αφορά τη διπλωματία στον 
τομέα του κλίματος, την πολιτισμική 
διπλωματία, την ειρήνη και την ασφάλεια, 
τη δίκαιη παγκοσμιοποίηση και την 
ικανότητα συμμετοχής σε πολιτικό διάλογο 
και συναίνεση όχι μόνο με τα μέλη του 
ΟΗΕ, αλλά και με σχετικούς συνομιλητές, 
όπως πόλεις, περιφέρειες, πανεπιστήμια, 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών και του 
ιδιωτικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 141
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ) να αναπτύξει περαιτέρω τα 
εργαλεία διπλωματίας και προβολής του, 
ιδίως όσον αφορά τη διπλωματία στον 
τομέα του κλίματος, την ειρήνη και την 
ασφάλεια, τη δίκαιη παγκοσμιοποίηση και 
την ικανότητα συμμετοχής σε πολιτικό 
διάλογο και συναίνεση όχι μόνο με τα 
μέλη του ΟΗΕ, αλλά και με σχετικούς 
συνομιλητές, όπως πόλεις, περιφέρειες, 
πανεπιστήμια, φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών και του ιδιωτικού τομέα·

ζ) να αναπτύξει περαιτέρω τα 
εργαλεία διπλωματίας και προβολής του, 
ιδίως όσον αφορά την ειρήνη και την 
ασφάλεια και την ικανότητα συμμετοχής 
σε πολιτικό διάλογο και συναίνεση όχι 
μόνο με τα μέλη του ΟΗΕ, αλλά και με 
σχετικούς συνομιλητές, όπως πόλεις, 
περιφέρειες, πανεπιστήμια, φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού 
τομέα·
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Or. es

Τροπολογία 142
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ) να αναπτύξει περαιτέρω τα 
εργαλεία διπλωματίας και προβολής του, 
ιδίως όσον αφορά τη διπλωματία στον 
τομέα του κλίματος, την ειρήνη και την 
ασφάλεια, τη δίκαιη παγκοσμιοποίηση και 
την ικανότητα συμμετοχής σε πολιτικό 
διάλογο και συναίνεση όχι μόνο με τα 
μέλη του ΟΗΕ, αλλά και με σχετικούς 
συνομιλητές, όπως πόλεις, περιφέρειες, 
πανεπιστήμια, φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών και του ιδιωτικού τομέα·

ζ) να αναπτύξει περαιτέρω τα 
εργαλεία διπλωματίας και προβολής του, 
ιδίως όσον αφορά την ειρήνη, τη διεθνή 
ασφάλεια, τη μακροπρόθεσμη 
σταθερότητα, τη διπλωματία στον τομέα 
του κλίματος, τη δίκαιη παγκοσμιοποίηση 
και την ικανότητα συμμετοχής σε πολιτικό 
διάλογο και συναίνεση· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη 
της συμβάλλουν ενεργά στο έργο του 
συστήματος του ΟΗΕ με διάφορους 
τρόπους και σε διάφορα επίπεδα·

Or. fr

Τροπολογία 143
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ) να αναπτύξει περαιτέρω τα 
εργαλεία διπλωματίας και προβολής του, 
ιδίως όσον αφορά τη διπλωματία στον 
τομέα του κλίματος, την ειρήνη και την 
ασφάλεια, τη δίκαιη παγκοσμιοποίηση και 
την ικανότητα συμμετοχής σε πολιτικό 
διάλογο και συναίνεση όχι μόνο με τα 
μέλη του ΟΗΕ, αλλά και με σχετικούς 
συνομιλητές, όπως πόλεις, περιφέρειες, 
πανεπιστήμια, φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών και του ιδιωτικού τομέα·

ζ) να αναπτύξει περαιτέρω τα 
εργαλεία διπλωματίας και προβολής του, 
ιδίως όσον αφορά την ειρήνη και την 
ασφάλεια, τη δίκαιη παγκοσμιοποίηση, τη 
διπλωματία στον τομέα του κλίματος και 
την ικανότητα συμμετοχής σε πολιτικό 
διάλογο και συναίνεση κυρίως με τα μέλη 
του ΟΗΕ, αλλά χωρίς να παραβλέπονται 
άλλοι συνομιλητές, όπως πόλεις, 
περιφέρειες, πανεπιστήμια, φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού 
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τομέα·

Or. es

Τροπολογία 144
David Lega

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ α) να δηλώσει εκ νέου ότι 
καταδικάζει απερίφραστα την 
τρομοκρατία και ότι υποστηρίζει πλήρως 
τις δράσεις που στοχεύουν στην πάταξη 
και εξάλειψη των τρομοκρατικών 
οργανώσεων, και ιδίως του Daesh/ISIS, 
που συνιστούν σαφή απειλή για την 
περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια· να 
συνεργαστεί με τη Γενική Συνέλευση και 
το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για 
την καταπολέμηση της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας και τη δημιουργία 
μηχανισμών για τον χαρακτηρισμό 
τρομοκρατών και τρομοκρατικών 
οργανώσεων, καθώς και την ενίσχυση 
των μηχανισμών δέσμευσης 
περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως· να 
δεσμευτεί ότι θα ενισχύσει τις κοινές 
προσπάθειες ΕΕ και ΟΗΕ για την 
αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών 
της τρομοκρατίας, ιδίως όσον αφορά την 
αντιμετώπιση υβριδικών απειλών και την 
ανάπτυξη έρευνας καθώς και την 
ενίσχυση ικανοτήτων στον τομέα της 
κυβερνοάμυνας· να υποστηρίξει τις 
υφιστάμενες πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνονται από τοπικούς εταίρους 
προκειμένου να σχεδιάσει, να εφαρμόσει 
και να αναπτύξει προσεγγίσεις για την 
καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης 
και της στρατολόγησης σε τρομοκρατικές 
οργανώσεις· να συνεχίσει τις προσπάθειές 
του για την καταπολέμηση της 
στρατολόγησης και την αντιμετώπιση της 
τρομοκρατικής προπαγάνδας που 
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πραγματοποιούνται αμφότερα μέσω των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των 
δικτύων ριζοσπαστικοποιημένων 
κηρύκων του μίσους· να στηρίξει τις 
δράσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα 
των ευάλωτων στην ριζοσπαστικοποίηση 
κοινοτήτων· να καταβάλει προσπάθειες 
για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα 
της διεθνούς αστυνομικής, νομικής και 
δικαστικής συνεργασίας στην 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 
διεθνικού εγκλήματος και να στηρίξει 
πολιτικές καταπολέμησης της 
ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και 
αποριζοσπαστικοποίησης σύμφωνα με το 
σχέδιο δράσης του ΟΗΕ για την πρόληψη 
του βίαιου εξτρεμισμού·

Or. en

Τροπολογία 145
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ α) να προαγάγει τις εργασίες στο 
πλαίσιο του ΟΗΕ για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας με την εφαρμογή και 
την επικαιροποίηση των τεσσάρων 
πυλώνων της παγκόσμιας στρατηγικής 
των Ηνωμένων Εθνών για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η 
οποία εγκρίθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση τον Σεπτέμβριο του 2006· 
υπενθυμίζει ότι, μετά από σχεδόν 20 έτη 
από το ιστορικό ψήφισμα 1373 που 
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας 
τον Σεπτέμβριο του 2001, η τρομοκρατία 
εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις 
σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη 
και ασφάλεια·

Or. es
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Τροπολογία 146
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ α) να ενισχύσει τη συνεργασία του με 
τον ΟΗΕ όσον αφορά την παγκόσμια 
απειλή της τρομοκρατίας και της 
ριζοσπαστικοποίησης και να αναλάβει 
ηγετικό ρόλο στην επικείμενη 
επανεξέταση της παγκόσμιας 
στρατηγικής του ΟΗΕ για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
ενισχύοντας τις προσεγγίσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την πρόληψη·

Or. en

Τροπολογία 147
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ α) να δώσει προτεραιότητα στην 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 
ειδικότερα της ισλαμικής τρομοκρατίας, 
της οποίας οι επιθέσεις έχουν αυξηθεί τα 
τελευταία έτη (στοιχεία Ευρωπόλ) και η 
οποία, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία 
των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, αποτελεί 
αποσταθεροποιητικό παράγοντα για τις 
κυβερνήσεις, συμβάλλει στο οργανωμένο 
έγκλημα, υπονομεύει την κοινωνία των 
πολιτών, θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη και 
την ασφάλεια και απειλεί την κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη·

Or. es
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Τροπολογία 148
Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ α) να επαναλάβει τη θέση του όσον 
αφορά την απερίφραστη καταδίκη της 
τρομοκρατίας και να παράσχει πλήρη 
στήριξη σε δράσεις που στοχεύουν στην 
πάταξη και την εξάλειψη των 
τρομοκρατικών οργανώσεων και να 
στηρίξει την ενισχυμένη συνεισφορά της 
ΕΕ στις πρωτοβουλίες οικοδόμησης 
ικανοτήτων του ΟΗΕ όσον αφορά την 
καταπολέμηση των ξένων τρομοκρατών 
μαχητών και του βίαιου εξτρεμισμού·

Or. en

Τροπολογία 149
Εμμανουήλ Φράγκος, Karol Karski, Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ α) να αντιμετωπίσει τα βαρύτερα 
αίτια της ισλαμικής τρομοκρατίας, 
διερευνώντας πρωτοβουλίες στις οποίες 
εμπλέκονται θρησκευτικοί ηγέτες και 
υπουργοί·

Or. en

Τροπολογία 150
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ α) να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο 
της ΕΕ στις παγκόσμιες προσπάθειες για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, ιδίως με την αναζωογόνηση της 
εταιρικής σχέσης με τη νέα διοίκηση των 
ΗΠΑ, μέσω της υποστήριξης της 
δημιουργίας ενός «παγκόσμιου 
συνασπισμού ουδέτερου ισοζυγίου 
διοξειδίου του άνθρακα» με τις χώρες 
που έχουν ήδη δεσμευτεί στον στόχο της 
επίτευξης μηδενικών εκπομπών έως το 
2050 και μέσω της συνεργασίας με άλλες 
χώρες για την ανάπτυξη σχεδίων και 
τεχνολογιών απομάκρυνσης των 
εκπομπών άνθρακα, προωθώντας μια νέα 
διεθνή στρατηγική για την προστασία της 
βιοποικιλότητας·

Or. en

Τροπολογία 151
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ α) να προωθήσει, να διευκολύνει και 
να υποστηρίξει την επανένταξη της 
Ταϊβάν στον ΟΗΕ, καθώς πρόκειται για 
ένα έθνος με 23 εκατομμύρια πολίτες 
(πληθυσμό που υπερβαίνει τον πληθυσμό 
του 80 % των κρατών μελών των ΗΕ) το 
οποίο πληροί όλα τα κριτήρια ως κράτος 
σύμφωνα με τη Σύμβαση του Μοντεβιδέο 
του 1933 και το οποίο χαρακτηρίζεται ως 
μία από τις περισσότερο φιλελεύθερες και 
δημοκρατικές χώρες στον κόσμο κατά τα 
τελευταία 20 έτη·

Or. es
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Τροπολογία 152
Sunčana Glavak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ α) να επενδύσει περαιτέρω στη 
συνεργασία με το σύστημα των 
Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνοντας το 
μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί μέσω 
της εντονότερης συμμετοχής στην 
επίλυση των συγκρούσεων, τη 
συμφιλίωση και την υποστήριξη των 
παγκόσμιων προτεραιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 153
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ β) να αποφύγει να δημιουργηθούν εκ 
νέου, αποκλειστικά εξαιτίας της 
παρελκυστικής βούλησης της Κίνας, 
καταστάσεις οι οποίες βλάπτουν την 
παγκόσμια συνεργασία και την υγεία των 
ανθρώπων, όπως συνέβη με τον 
συστηματικό αποκλεισμό της Ταϊβάν από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 
απόφαση η οποία, πέρα από το γεγονός 
ότι συνιστούσε παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών 
της Ταϊβάν, ήταν επίσης εξαιρετικά 
επιζήμια για τον τομέα της υγείας για 
όλους τους πληθυσμούς δεδομένου ότι η 
Ταϊβάν αποτελεί εξαίρετο παράδειγμα 
διαχείρισης, πρόληψης και περιορισμού 
της πανδημίας·

Or. es
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Τροπολογία 154
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζ γ) να προτρέψει να υλοποιηθεί η 
ένταξη της Ταϊβάν στον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, καθώς και η 
επανένταξή της στο σύστημα των 
Ηνωμένων Εθνών από όπου 
απομακρύνθηκε λόγω αδικαιολόγητων 
απειλών και συμφερόντων της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας·

Or. es

Τροπολογία 155
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

η) να διευρύνει περαιτέρω την 
τριμερή συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αφρικανικής 
Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών· 
τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί 
η ανάπτυξη των ικανοτήτων της ΑΕ όσον 
αφορά την πρόληψη και διαχείριση 
κρίσεων, την επίλυση συγκρούσεων στην 
αφρικανική ήπειρο, καθώς και των 
ικανοτήτων σε άλλους τομείς πολιτικής 
που έχουν σημασία για την ασφάλεια και 
τη σταθερότητα της Αφρικής όσον 
αφορά, μεταξύ άλλων, την οικονομία, το 
περιβάλλον και την πρόσβαση σε δημόσια 
αγαθά· θεωρεί ότι η ικανότητα της ΕΕ να 
επιτύχει τους στόχους της εταιρικής 
σχέσης της αφρικανικής ηπείρου και των 
θεσμών της μπορεί να είναι τεράστια· 

διαγράφεται
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υπογραμμίζει τη σημασία τη σημασία του 
στενότερου πολιτικού και στρατηγικού 
διαλόγου με τους Αφρικανούς εταίρους 
της ΕΕ, μεταξύ άλλων και στην 
κοινοβουλευτική του διάσταση·

Or. fr

Τροπολογία 156
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

η) να διευρύνει περαιτέρω την 
τριμερή συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αφρικανικής 
Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η 
ανάπτυξη των ικανοτήτων της ΑΕ όσον 
αφορά την πρόληψη και διαχείριση 
κρίσεων, την επίλυση συγκρούσεων στην 
αφρικανική ήπειρο, καθώς και των 
ικανοτήτων σε άλλους τομείς πολιτικής 
που έχουν σημασία για την ασφάλεια και 
τη σταθερότητα της Αφρικής όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, την οικονομία, το 
περιβάλλον και την πρόσβαση σε δημόσια 
αγαθά· θεωρεί ότι η ικανότητα της ΕΕ να 
επιτύχει τους στόχους της εταιρικής 
σχέσης της αφρικανικής ηπείρου και των 
θεσμών της μπορεί να είναι τεράστια· 
υπογραμμίζει τη σημασία τη σημασία του 
στενότερου πολιτικού και στρατηγικού 
διαλόγου με τους Αφρικανούς εταίρους της 
ΕΕ, μεταξύ άλλων και στην 
κοινοβουλευτική του διάσταση·

η) να διευρύνει περαιτέρω την 
τριμερή συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αφρικανικής 
Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η 
ανάπτυξη των ικανοτήτων της ΑΕ όσον 
αφορά την πρόληψη και διαχείριση 
κρίσεων, την επίλυση συγκρούσεων στην 
αφρικανική ήπειρο επίσης μέσω της 
συνεκτικής συνέχισης της 
μακροπρόθεσμης υποστήριξης της ΕΕ 
και του ΟΗΕ για την πλήρη 
επιχειρησιακή λειτουργία της 
Αφρικανικής Αρχιτεκτονικής Ειρήνης και 
Ασφάλειας, καθώς και των ικανοτήτων σε 
άλλους τομείς πολιτικής που έχουν 
σημασία για την ασφάλεια και τη 
σταθερότητα της Αφρικής όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, την οικονομία, το 
περιβάλλον και την πρόσβαση σε δημόσια 
αγαθά· θεωρεί ότι η ικανότητα της ΕΕ να 
επιτύχει τους στόχους της εταιρικής 
σχέσης της αφρικανικής ηπείρου και των 
θεσμών της μπορεί να είναι τεράστια· 
υπογραμμίζει τη σημασία του στενότερου 
πολιτικού και στρατηγικού διαλόγου με 
τους Αφρικανούς εταίρους της ΕΕ, μεταξύ 
άλλων και στην κοινοβουλευτική του 
διάσταση· επιδοκιμάζει τις συνεχείς 
θετικές εξελίξεις που έχουν επιτευχθεί 
έως τώρα στη συνεργασία ΕΕ-ΟΗΕ όσον 
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αφορά τις ειρηνευτικές αποστολές και 
επιχειρήσεις, ιδίως εκείνες που 
διεξάγονται στην αφρικανική ήπειρο, 
καθώς και την αύξηση του συντονισμού 
σε τριμερές επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 157
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

η) να διευρύνει περαιτέρω την 
τριμερή συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αφρικανικής 
Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η 
ανάπτυξη των ικανοτήτων της ΑΕ όσον 
αφορά την πρόληψη και διαχείριση 
κρίσεων, την επίλυση συγκρούσεων στην 
αφρικανική ήπειρο, καθώς και των 
ικανοτήτων σε άλλους τομείς πολιτικής 
που έχουν σημασία για την ασφάλεια και 
τη σταθερότητα της Αφρικής όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, την οικονομία, το 
περιβάλλον και την πρόσβαση σε δημόσια 
αγαθά· θεωρεί ότι η ικανότητα της ΕΕ να 
επιτύχει τους στόχους της εταιρικής 
σχέσης της αφρικανικής ηπείρου και των 
θεσμών της μπορεί να είναι τεράστια· 
υπογραμμίζει τη σημασία τη σημασία του 
στενότερου πολιτικού και στρατηγικού 
διαλόγου με τους Αφρικανούς εταίρους της 
ΕΕ, μεταξύ άλλων και στην 
κοινοβουλευτική του διάσταση·

η) να διευρύνει περαιτέρω την 
τριμερή συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αφρικανικής 
Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η 
ανάπτυξη των ικανοτήτων της ΑΕ και των 
αφρικανικών κρατών όσον αφορά την 
πρόληψη και διαχείριση κρίσεων, την 
επίλυση συγκρούσεων στην αφρικανική 
ήπειρο, καθώς και των ικανοτήτων σε 
άλλους τομείς πολιτικής που έχουν 
σημασία για την ασφάλεια και τη 
σταθερότητα της Αφρικής όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, την οικονομία, το 
περιβάλλον και την πρόσβαση σε δημόσια 
αγαθά· τονίζει, υπό αυτήν την έννοια, την 
ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή 
του Σαχέλ, δεδομένης της αυξανόμενης 
αστάθειας που υφίσταται· θεωρεί ότι η 
ικανότητα της ΕΕ να επιτύχει τους στόχους 
της εταιρικής σχέσης της αφρικανικής 
ηπείρου και των θεσμών της μπορεί να 
είναι τεράστια· υπογραμμίζει τη σημασία 
τη σημασία του στενότερου πολιτικού και 
στρατηγικού διαλόγου με τους Αφρικανούς 
εταίρους της ΕΕ, μεταξύ άλλων και στην 
κοινοβουλευτική του διάσταση· 
υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ενταθούν, 
στο πλαίσιο του ΟΗΕ, ο διάλογος και η 
συνεργασία με τις αφρικανικές χώρες στη 
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νότια γειτονία της Μεσογείου, ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι κοινές απειλές και 
προκλήσεις·

Or. es

Τροπολογία 158
Assita Kanko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

η) να διευρύνει περαιτέρω την 
τριμερή συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αφρικανικής 
Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η 
ανάπτυξη των ικανοτήτων της ΑΕ όσον 
αφορά την πρόληψη και διαχείριση 
κρίσεων, την επίλυση συγκρούσεων στην 
αφρικανική ήπειρο, καθώς και των 
ικανοτήτων σε άλλους τομείς πολιτικής 
που έχουν σημασία για την ασφάλεια και 
τη σταθερότητα της Αφρικής όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, την οικονομία, το 
περιβάλλον και την πρόσβαση σε δημόσια 
αγαθά· θεωρεί ότι η ικανότητα της ΕΕ να 
επιτύχει τους στόχους της εταιρικής 
σχέσης της αφρικανικής ηπείρου και των 
θεσμών της μπορεί να είναι τεράστια· 
υπογραμμίζει τη σημασία τη σημασία του 
στενότερου πολιτικού και στρατηγικού 
διαλόγου με τους Αφρικανούς εταίρους της 
ΕΕ, μεταξύ άλλων και στην 
κοινοβουλευτική του διάσταση·

η) να διευρύνει περαιτέρω την 
τριμερή συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αφρικανικής 
Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να καταβληθεί 
συντονισμένη προσπάθεια για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων από την ΕΕ, τον 
ΟΗΕ και την ΑΕ ώστε να συνεχιστεί η 
ανάπτυξη των ικανοτήτων της ΑΕ όσον 
αφορά την πρόληψη και διαχείριση 
κρίσεων, την επίλυση συγκρούσεων στην 
αφρικανική ήπειρο, καθώς και των 
ικανοτήτων σε άλλους τομείς πολιτικής 
που έχουν σημασία για την ασφάλεια και 
τη σταθερότητα της Αφρικής όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, την οικονομία, το 
περιβάλλον και την πρόσβαση σε δημόσια 
αγαθά· θεωρεί ότι η ικανότητα της ΕΕ να 
επιτύχει τους στόχους της εταιρικής 
σχέσης της αφρικανικής ηπείρου και των 
θεσμών της μπορεί να είναι τεράστια· 
υπογραμμίζει τη σημασία του στενότερου 
πολιτικού και στρατηγικού διαλόγου με 
τους Αφρικανούς εταίρους της ΕΕ, μεταξύ 
άλλων και στην κοινοβουλευτική του 
διάσταση·

Or. en

Τροπολογία 159
Željana Zovko



AM\1219327EL.docx 101/172 PE660.365v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

η) να διευρύνει περαιτέρω την 
τριμερή συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αφρικανικής 
Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η 
ανάπτυξη των ικανοτήτων της ΑΕ όσον 
αφορά την πρόληψη και διαχείριση 
κρίσεων, την επίλυση συγκρούσεων στην 
αφρικανική ήπειρο, καθώς και των 
ικανοτήτων σε άλλους τομείς πολιτικής 
που έχουν σημασία για την ασφάλεια και 
τη σταθερότητα της Αφρικής όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, την οικονομία, το 
περιβάλλον και την πρόσβαση σε δημόσια 
αγαθά· θεωρεί ότι η ικανότητα της ΕΕ να 
επιτύχει τους στόχους της εταιρικής 
σχέσης της αφρικανικής ηπείρου και των 
θεσμών της μπορεί να είναι τεράστια· 
υπογραμμίζει τη σημασία τη σημασία του 
στενότερου πολιτικού και στρατηγικού 
διαλόγου με τους Αφρικανούς εταίρους της 
ΕΕ, μεταξύ άλλων και στην 
κοινοβουλευτική του διάσταση·

η) να διευρύνει περαιτέρω την 
τριμερή συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αφρικανικής 
Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η 
ανάπτυξη των ικανοτήτων της ΑΕ όσον 
αφορά την πρόληψη και διαχείριση 
κρίσεων, την επίλυση συγκρούσεων στην 
αφρικανική ήπειρο, καθώς και των 
ικανοτήτων σε άλλους τομείς πολιτικής 
που έχουν σημασία για την ασφάλεια και 
τη σταθερότητα της Αφρικής όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, την οικονομία, το 
περιβάλλον και την πρόσβαση σε δημόσια 
αγαθά· θεωρεί ότι η ικανότητα της ΕΕ να 
επιτύχει τους στόχους της εταιρικής 
σχέσης της αφρικανικής ηπείρου και των 
θεσμών της μπορεί να είναι τεράστια· 
υπογραμμίζει τη σημασία του στενότερου 
πολιτικού και στρατηγικού διαλόγου με 
τους Αφρικανούς εταίρους της ΕΕ, μεταξύ 
άλλων της υποστήριξης και του διαλόγου 
με τις περιφερειακές οργανώσεις και στην 
κοινοβουλευτική του διάσταση·

Or. en

Τροπολογία 160
Miriam Lexmann, David Lega

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

η) να διευρύνει περαιτέρω την 
τριμερή συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αφρικανικής 
Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η 
ανάπτυξη των ικανοτήτων της ΑΕ όσον 

η) να διευρύνει περαιτέρω την 
τριμερή συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αφρικανικής 
Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η 
ανάπτυξη των ικανοτήτων της ΑΕ όσον 
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αφορά την πρόληψη και διαχείριση 
κρίσεων, την επίλυση συγκρούσεων στην 
αφρικανική ήπειρο, καθώς και των 
ικανοτήτων σε άλλους τομείς πολιτικής 
που έχουν σημασία για την ασφάλεια και 
τη σταθερότητα της Αφρικής όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, την οικονομία, το 
περιβάλλον και την πρόσβαση σε δημόσια 
αγαθά· θεωρεί ότι η ικανότητα της ΕΕ να 
επιτύχει τους στόχους της εταιρικής 
σχέσης της αφρικανικής ηπείρου και των 
θεσμών της μπορεί να είναι τεράστια· 
υπογραμμίζει τη σημασία τη σημασία του 
στενότερου πολιτικού και στρατηγικού 
διαλόγου με τους Αφρικανούς εταίρους της 
ΕΕ, μεταξύ άλλων και στην 
κοινοβουλευτική του διάσταση·

αφορά την πρόληψη και διαχείριση 
κρίσεων, την επίλυση συγκρούσεων στην 
αφρικανική ήπειρο, καθώς και των 
ικανοτήτων σε άλλους τομείς πολιτικής 
που έχουν σημασία για την ασφάλεια και 
τη σταθερότητα της Αφρικής βάσει ενός 
δείκτη ανθρώπινης ασφάλειας όσον 
αφορά, μεταξύ άλλων, την οικονομία, το 
περιβάλλον και την πρόσβαση σε δημόσια 
αγαθά· θεωρεί ότι η ικανότητα της ΕΕ να 
επιτύχει τους στόχους της εταιρικής 
σχέσης της αφρικανικής ηπείρου και των 
θεσμών της μπορεί να είναι τεράστια· 
υπογραμμίζει τη σημασία του στενότερου 
πολιτικού και στρατηγικού διαλόγου με 
τους Αφρικανούς εταίρους της ΕΕ, μεταξύ 
άλλων και στην κοινοβουλευτική του 
διάσταση·

Or. en

Τροπολογία 161
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

η) να διευρύνει περαιτέρω την 
τριμερή συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αφρικανικής 
Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η 
ανάπτυξη των ικανοτήτων της ΑΕ όσον 
αφορά την πρόληψη και διαχείριση 
κρίσεων, την επίλυση συγκρούσεων στην 
αφρικανική ήπειρο, καθώς και των 
ικανοτήτων σε άλλους τομείς πολιτικής 
που έχουν σημασία για την ασφάλεια και 
τη σταθερότητα της Αφρικής όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, την οικονομία, το 
περιβάλλον και την πρόσβαση σε δημόσια 
αγαθά· θεωρεί ότι η ικανότητα της ΕΕ να 
επιτύχει τους στόχους της εταιρικής 
σχέσης της αφρικανικής ηπείρου και των 
θεσμών της μπορεί να είναι τεράστια· 

η) να διευρύνει περαιτέρω την 
τριμερή συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αφρικανικής 
Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει να 
συνεργάζεται με την ΑΕ για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων όσον αφορά την πρόληψη και 
διαχείριση κρίσεων, την επίλυση 
συγκρούσεων στην αφρικανική ήπειρο, 
καθώς και των ικανοτήτων σε άλλους 
τομείς πολιτικής που έχουν σημασία για 
την ασφάλεια και τη σταθερότητα της 
Αφρικής όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την 
οικονομία, το περιβάλλον και την 
πρόσβαση σε δημόσια αγαθά· θεωρεί ότι η 
ΕΕ και η αφρικανική ήπειρος έχουν την 
ικανότητα να εργαστούν για κοινές 
φιλοδοξίες βάσει μιας εταιρικής σχέσης 
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υπογραμμίζει τη σημασία τη σημασία του 
στενότερου πολιτικού και στρατηγικού 
διαλόγου με τους Αφρικανούς εταίρους της 
ΕΕ, μεταξύ άλλων και στην 
κοινοβουλευτική του διάσταση·

μεταξύ ίσων, σύμφωνα με τη νέα 
στρατηγική ΕΕ-Αφρικής· υπογραμμίζει τη 
σημασία του στενότερου πολιτικού και 
στρατηγικού διαλόγου με τους Αφρικανούς 
εταίρους της ΕΕ, μεταξύ άλλων και στην 
κοινοβουλευτική του διάσταση·

Or. en

Τροπολογία 162
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

η) να διευρύνει περαιτέρω την 
τριμερή συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αφρικανικής 
Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η 
ανάπτυξη των ικανοτήτων της ΑΕ όσον 
αφορά την πρόληψη και διαχείριση 
κρίσεων, την επίλυση συγκρούσεων στην 
αφρικανική ήπειρο, καθώς και των 
ικανοτήτων σε άλλους τομείς πολιτικής 
που έχουν σημασία για την ασφάλεια και 
τη σταθερότητα της Αφρικής όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, την οικονομία, το 
περιβάλλον και την πρόσβαση σε δημόσια 
αγαθά· θεωρεί ότι η ικανότητα της ΕΕ να 
επιτύχει τους στόχους της εταιρικής 
σχέσης της αφρικανικής ηπείρου και των 
θεσμών της μπορεί να είναι τεράστια· 
υπογραμμίζει τη σημασία τη σημασία του 
στενότερου πολιτικού και στρατηγικού 
διαλόγου με τους Αφρικανούς εταίρους της 
ΕΕ, μεταξύ άλλων και στην 
κοινοβουλευτική του διάσταση·

η) να διευρύνει περαιτέρω την 
τριμερή συνεργασία μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αφρικανικής 
Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η 
ανάπτυξη των ικανοτήτων της ΑΕ όσον 
αφορά την πρόληψη και διαχείριση 
κρίσεων, την επίλυση συγκρούσεων στην 
αφρικανική ήπειρο, καθώς και των 
ικανοτήτων σε άλλους τομείς πολιτικής 
που έχουν σημασία για την ασφάλεια και 
τη σταθερότητα της Αφρικής όσον αφορά, 
μεταξύ άλλων, την οικονομία, τη 
μετανάστευση, το περιβάλλον και την 
πρόσβαση σε δημόσια αγαθά· θεωρεί ότι η 
ικανότητα της ΕΕ να επιτύχει τους στόχους 
της εταιρικής σχέσης της αφρικανικής 
ηπείρου και των θεσμών της μπορεί να 
είναι τεράστια· υπογραμμίζει τη σημασία 
τη σημασία του στενότερου πολιτικού και 
στρατηγικού διαλόγου με τους Αφρικανούς 
εταίρους της ΕΕ, μεταξύ άλλων και στην 
κοινοβουλευτική του διάσταση·

Or. es

Τροπολογία 163
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

η α) να ζητήσει από τον Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να 
παροτρύνει την Κίνα να συμμορφωθεί με 
τις διεθνείς υποχρεώσεις και τις διεθνείς 
ευθύνες, ιδίως σχετικά με τον υψηλό 
βαθμό αυτονομίας που υποσχέθηκε στο 
Χονγκ Κονγκ στην Κοινή Δήλωση Κίνας-
Μεγάλης Βρετανίας και στον Βασικό 
Νόμο του Χονγκ Κονγκ, να επανεξετάσει 
κατά συνέπεια τον εθνικό νόμο για την 
ασφάλεια· να δηλώσει ότι αυτή δεν είναι 
η θετική και εποικοδομητική σχέση που 
επιδιώκει η διεθνής κοινότητα με την 
Κίνα και ότι ο πραγματικός πλούτος ενός 
έθνους είναι περισσότερο η εύρωστη 
δημοκρατία του και λιγότερο η 
ακμάζουσα οικονομία του· να 
καταδικάσει την κινεζική κυβέρνηση και 
τους εκπροσώπους της στη διοίκηση της 
Carrie Lam μετά το νέο ψήφισμα που 
ενέκρινε η Μόνιμη Επιτροπή του Εθνικού 
Λαϊκού Κογκρέσου της Κίνας που 
αποκλείει τους νομοθέτες της 
αντιδημοκρατικής αντιπολίτευσης στο 
Χονγκ Κονγκ·

Or. en

Τροπολογία 164
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

η α) να ενισχύσει τη συνεργασία με τις 
χώρες της Λατινικής Αμερικής, μια 
περιοχή με την οποία έχουμε πολλαπλούς 
κοινούς δεσμούς και αξίες και η οποία 
έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα από την 
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πανδημία COVID-19, με στόχο να 
αντιμετωπιστούν με συντονισμένο τρόπο, 
στο πλαίσιο του ΟΗΕ, οι κοινές 
προκλήσεις·

Or. es

Τροπολογία 165
Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θ) να συνεχίσει τον διάλογο σχετικά 
με την ικανότητα του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών να παράγει 
αποτελέσματα και να ενισχύει την ευθύνη 
προστασίας του· τονίζει πόσο σημαντικός 
είναι ο διάλογος και η συνεργασία με τον 
ΟΗΕ προκειμένου να πραγματοποιούνται 
αποτελεσματικές ειρηνευτικές αποστολές 
με σαφείς στόχους, ικανότητα εφαρμογής 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών 
των γυναικών σύμφωνα με την απόφαση 
1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
και όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις. 
Επισημαίνει επίσης την ανάγκη 
διασφάλισης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
προστασίας των αμάχων, που αποτελούν 
προτεραιότητα των ειρηνευτικών 
αποστολών· υπογραμμίζει τη σημασία της 
στήριξης της ΕΕ προς χώρες που 
ανακάμπτουν από βίαιες συγκρούσεις και, 
ως εκ τούτου, ζητεί ενισχυμένη 
συνεργασία για την αντιμετώπιση της 
αστάθειας των μεταβατικών πλαισίων, 
μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της 
εθνικής οικειοποίησης και της εδραίωσης 
των οφελών από την επικράτηση της 
ειρήνης·

θ) να συνεχίσει τον διάλογο σχετικά 
με την ικανότητα του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών να παράγει 
αποτελέσματα και να ενισχύει την ευθύνη 
προστασίας του· τονίζει πόσο σημαντικός 
είναι ο διάλογος και η συνεργασία με τον 
ΟΗΕ προκειμένου να πραγματοποιούνται 
αποτελεσματικές ειρηνευτικές αποστολές 
με σαφείς στόχους, ικανότητα εφαρμογής 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων i) των προοπτικών 
των γυναικών σύμφωνα με την απόφαση 
1325 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ και όλες τις μεταγενέστερες 
αποφάσεις, ii) της προοπτικής των 
παιδιών και των νέων, όπως αναφέρεται 
στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του 
παιδιού, καθώς και iii) την ανάγκη 
διασφάλισης του σεβασμού των 
προοπτικών των αυτοχθόνων λαών και 
iv) των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γένει 
και της προστασίας των αμάχων, που 
αποτελούν προτεραιότητα των 
ειρηνευτικών αποστολών· υπογραμμίζει τη 
σημασία της στήριξης της ΕΕ προς χώρες 
που ανακάμπτουν από βίαιες συγκρούσεις 
και, ως εκ τούτου, ζητεί ενισχυμένη 
συνεργασία για την αντιμετώπιση της 
αστάθειας των μεταβατικών πλαισίων, 
μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της 
εθνικής οικειοποίησης και της εδραίωσης 
των οφελών από την επικράτηση της 
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ειρήνης· και υπογραμμίζει τον ηγετικό 
ρόλο της ΕΕ στην καταπολέμηση της 
ατιμωρησίας, συμπεριλαμβανομένης της 
υποστήριξής της στο Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο, το οποίο αποτελεί 
θεμελιώδες στοιχείο της φωνής της ΕΕ 
στον ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 166
Ilhan Kyuchyuk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θ) να συνεχίσει τον διάλογο σχετικά 
με την ικανότητα του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών να παράγει 
αποτελέσματα και να ενισχύει την ευθύνη 
προστασίας του· τονίζει πόσο σημαντικός 
είναι ο διάλογος και η συνεργασία με τον 
ΟΗΕ προκειμένου να πραγματοποιούνται 
αποτελεσματικές ειρηνευτικές αποστολές 
με σαφείς στόχους, ικανότητα εφαρμογής 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών 
των γυναικών σύμφωνα με την απόφαση 
1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
και όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις. 
Επισημαίνει επίσης την ανάγκη 
διασφάλισης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
προστασίας των αμάχων, που αποτελούν 
προτεραιότητα των ειρηνευτικών 
αποστολών· υπογραμμίζει τη σημασία της 
στήριξης της ΕΕ προς χώρες που 
ανακάμπτουν από βίαιες συγκρούσεις και, 
ως εκ τούτου, ζητεί ενισχυμένη 
συνεργασία για την αντιμετώπιση της 
αστάθειας των μεταβατικών πλαισίων, 
μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της 
εθνικής οικειοποίησης και της εδραίωσης 
των οφελών από την επικράτηση της 

θ) να συνεχίσει τον διάλογο σχετικά 
με την ικανότητα του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών να παράγει 
αποτελέσματα και να ενισχύει την ευθύνη 
προστασίας του, επαναβεβαιώνοντας την 
κοινή προσήλωση σε μια βασισμένη σε 
κανόνες διεθνή τάξη, στο διεθνές δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένων της εδαφικής 
ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της 
κυριαρχίας, όπως εξάλλου αναφέρεται 
στις αρχές της Τελικής Πράξης του 
Ελσίνκι και της Χάρτας των Παρισίων 
που εγκρίθηκε από τον ΟΑΣΕ, καθώς και 
σε θεμελιώδεις αξίες, στον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών όλων των 
ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν 
σε μειονότητες, στη δημοκρατία, στο 
κράτος δικαίου, στη χρηστή 
διακυβέρνηση και στην ισότητα των 
φύλων, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη 
και στην οικονομία της αγοράς· τονίζει 
πόσο σημαντικός είναι ο διάλογος και η 
συνεργασία με τον ΟΗΕ προκειμένου να 
πραγματοποιούνται αποτελεσματικές 
ειρηνευτικές αποστολές με σαφείς 
στόχους, ικανότητα εφαρμογής και 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς, 
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ειρήνης· συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών 
των γυναικών σύμφωνα με την απόφαση 
1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
και όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις. 
Επισημαίνει επίσης την ανάγκη 
διασφάλισης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
προστασίας των αμάχων, που αποτελούν 
προτεραιότητα των ειρηνευτικών 
αποστολών· υπογραμμίζει τη σημασία της 
στήριξης της ΕΕ προς χώρες που 
ανακάμπτουν από βίαιες συγκρούσεις και, 
ως εκ τούτου, ζητεί ενισχυμένη 
συνεργασία για την αντιμετώπιση της 
αστάθειας των μεταβατικών πλαισίων, 
μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της 
εθνικής οικειοποίησης και της εδραίωσης 
των οφελών από την επικράτηση της 
ειρήνης·

Or. en

Τροπολογία 167
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θ) να συνεχίσει τον διάλογο σχετικά 
με την ικανότητα του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών να παράγει 
αποτελέσματα και να ενισχύει την ευθύνη 
προστασίας του· τονίζει πόσο σημαντικός 
είναι ο διάλογος και η συνεργασία με τον 
ΟΗΕ προκειμένου να πραγματοποιούνται 
αποτελεσματικές ειρηνευτικές αποστολές 
με σαφείς στόχους, ικανότητα εφαρμογής 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών 
των γυναικών σύμφωνα με την απόφαση 
1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
και όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις. 
Επισημαίνει επίσης την ανάγκη 
διασφάλισης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 

θ) να συνεχίσει τον διάλογο σχετικά 
με την ικανότητα του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών να παράγει 
αποτελέσματα και να ενισχύει την ευθύνη 
προστασίας του, διασφαλίζοντας ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στον 
πυρήνα των πολιτικών πρόληψης των 
συγκρούσεων και διαμεσολάβησης· 
τονίζει πόσο σημαντικός είναι ο διάλογος 
και η συνεργασία με τον ΟΗΕ 
προκειμένου να πραγματοποιούνται 
αποτελεσματικές ειρηνευτικές αποστολές 
με σαφείς στόχους, ικανότητα εφαρμογής 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών 
των γυναικών σύμφωνα με την απόφαση 
1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
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προστασίας των αμάχων, που αποτελούν 
προτεραιότητα των ειρηνευτικών 
αποστολών· υπογραμμίζει τη σημασία της 
στήριξης της ΕΕ προς χώρες που 
ανακάμπτουν από βίαιες συγκρούσεις και, 
ως εκ τούτου, ζητεί ενισχυμένη 
συνεργασία για την αντιμετώπιση της 
αστάθειας των μεταβατικών πλαισίων, 
μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της 
εθνικής οικειοποίησης και της εδραίωσης 
των οφελών από την επικράτηση της 
ειρήνης·

και όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις. 
Επισημαίνει επίσης την ανάγκη 
διασφάλισης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
προστασίας των αμάχων, που αποτελούν 
προτεραιότητα των ειρηνευτικών 
αποστολών· υπογραμμίζει τη σημασία της 
στήριξης της ΕΕ προς χώρες που 
ανακάμπτουν από βίαιες συγκρούσεις και, 
ως εκ τούτου, ζητεί ενισχυμένη 
συνεργασία για την αντιμετώπιση της 
αστάθειας των μεταβατικών πλαισίων, 
μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της 
εθνικής οικειοποίησης και της εδραίωσης 
των οφελών από την επικράτηση της 
ειρήνης· να ζητήσει τη μεταρρύθμιση των 
σχετικών δομών κατά τρόπο που να δοθεί 
τέλος στην ατιμωρησία του προσωπικού 
του ΟΗΕ και της ΕΕ που υπηρετεί σε 
στρατιωτικές επιχειρήσεις και πολιτικές 
αποστολές και να θεσπίσει λειτουργικούς 
και διαφανείς μηχανισμούς εποπτείας και 
λογοδοσίας·

Or. en

Τροπολογία 168
Isabel Santos, Δημήτρης Παπαδάκης, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θ) να συνεχίσει τον διάλογο σχετικά 
με την ικανότητα του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών να παράγει 
αποτελέσματα και να ενισχύει την ευθύνη 
προστασίας του· τονίζει πόσο σημαντικός 
είναι ο διάλογος και η συνεργασία με τον 
ΟΗΕ προκειμένου να πραγματοποιούνται 
αποτελεσματικές ειρηνευτικές αποστολές 
με σαφείς στόχους, ικανότητα εφαρμογής 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών 
των γυναικών σύμφωνα με την απόφαση 

θ) να συνεχίσει τον διάλογο σχετικά 
με την ικανότητα του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών να παράγει 
αποτελέσματα και να ενισχύει την ευθύνη 
προστασίας του· τονίζει πόσο σημαντικός 
είναι ο διάλογος και η συνεργασία με τον 
ΟΗΕ προκειμένου να πραγματοποιούνται 
αποτελεσματικές ειρηνευτικές αποστολές 
με σαφείς στόχους, ικανότητα εφαρμογής 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών 
των γυναικών σύμφωνα με την απόφαση 
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1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
και όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις. 
Επισημαίνει επίσης την ανάγκη 
διασφάλισης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
προστασίας των αμάχων, που αποτελούν 
προτεραιότητα των ειρηνευτικών 
αποστολών· υπογραμμίζει τη σημασία της 
στήριξης της ΕΕ προς χώρες που 
ανακάμπτουν από βίαιες συγκρούσεις και, 
ως εκ τούτου, ζητεί ενισχυμένη 
συνεργασία για την αντιμετώπιση της 
αστάθειας των μεταβατικών πλαισίων, 
μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της 
εθνικής οικειοποίησης και της εδραίωσης 
των οφελών από την επικράτηση της 
ειρήνης·

1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
και όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις. 
Επισημαίνει επίσης την ανάγκη 
διασφάλισης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
προστασίας των αμάχων, που αποτελούν 
προτεραιότητα των ειρηνευτικών 
αποστολών· υπογραμμίζει τη σημασία της 
στήριξης της ΕΕ προς χώρες που 
ανακάμπτουν από βίαιες συγκρούσεις και, 
ως εκ τούτου, ζητεί ενισχυμένη 
συνεργασία για την αντιμετώπιση της 
αστάθειας των μεταβατικών πλαισίων, 
μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της 
εθνικής οικειοποίησης και της εδραίωσης 
των οφελών από την επικράτηση της 
ειρήνης· να επαινέσει το έργο και τη 
συμβολή στην καταπολέμηση της 
ατιμωρησίας της κ. Agnès Callamard, 
Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ για τις 
εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες 
εκτελέσεις, κατά τη διεξαγωγή ερευνών 
για εικαζόμενες εξωδικαστικές 
δολοφονίες, ενώ υπήρξε θύμα εκφοβισμού 
και απειλών·

Or. en

Τροπολογία 169
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θ) να συνεχίσει τον διάλογο σχετικά 
με την ικανότητα του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών να παράγει 
αποτελέσματα και να ενισχύει την ευθύνη 
προστασίας του· τονίζει πόσο σημαντικός 
είναι ο διάλογος και η συνεργασία με τον 
ΟΗΕ προκειμένου να πραγματοποιούνται 
αποτελεσματικές ειρηνευτικές αποστολές 
με σαφείς στόχους, ικανότητα εφαρμογής 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών 

θ) να συνεχίσει τον διάλογο σχετικά 
με την ικανότητα του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών να παράγει 
αποτελέσματα και να ενισχύει την ευθύνη 
προστασίας του· τονίζει πόσο σημαντικός 
είναι ο διάλογος και η συνεργασία με τον 
ΟΗΕ προκειμένου να πραγματοποιούνται 
αποτελεσματικές ειρηνευτικές αποστολές 
με σαφείς στόχους, ικανότητα εφαρμογής 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών 
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των γυναικών σύμφωνα με την απόφαση 
1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
και όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις. 
Επισημαίνει επίσης την ανάγκη 
διασφάλισης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
προστασίας των αμάχων, που αποτελούν 
προτεραιότητα των ειρηνευτικών 
αποστολών· υπογραμμίζει τη σημασία της 
στήριξης της ΕΕ προς χώρες που 
ανακάμπτουν από βίαιες συγκρούσεις και, 
ως εκ τούτου, ζητεί ενισχυμένη 
συνεργασία για την αντιμετώπιση της 
αστάθειας των μεταβατικών πλαισίων, 
μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της 
εθνικής οικειοποίησης και της εδραίωσης 
των οφελών από την επικράτηση της 
ειρήνης·

των γυναικών σύμφωνα με την απόφαση 
1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
και όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις, 
καθώς και η ενίσχυση αποτελεσματικών 
μηχανισμών που να αποτρέπουν πιθανές 
καταχρήσεις από το προσωπικό του ΟΗΕ 
και να το καθιστούν υπόλογο σε 
περιπτώσεις στις οποίες συμβαίνουν 
καταχρήσεις· να υιοθετηθεί πολυμερής 
προσέγγιση καθ’ όλη τη διαδικασία των 
αποστολών· να διασφαλιστεί ότι ο 
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της προστασίας των αμάχων 
αποτελούν προτεραιότητα των 
ειρηνευτικών αποστολών· υπογραμμίζει τη 
σημασία της στήριξης της ΕΕ προς χώρες 
που ανακάμπτουν από βίαιες συγκρούσεις 
και, ως εκ τούτου, ζητεί ενισχυμένη 
συνεργασία για την αντιμετώπιση της 
αστάθειας των μεταβατικών πλαισίων, 
μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της 
εθνικής οικειοποίησης και της εδραίωσης 
των οφελών από την επικράτηση της 
ειρήνης και της ενθάρρυνσης της 
αλληλεπίδρασης με τις τοπικές 
κοινότητες, διασφαλίζοντας την 
προστασία και την ανακούφισή τους·

Or. en

Τροπολογία 170
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θ) να συνεχίσει τον διάλογο σχετικά 
με την ικανότητα του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών να παράγει 
αποτελέσματα και να ενισχύει την ευθύνη 
προστασίας του· τονίζει πόσο σημαντικός 
είναι ο διάλογος και η συνεργασία με τον 
ΟΗΕ προκειμένου να πραγματοποιούνται 
αποτελεσματικές ειρηνευτικές αποστολές 
με σαφείς στόχους, ικανότητα εφαρμογής 

θ) να συνεχίσει τον διάλογο σχετικά 
με την ικανότητα του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών να παράγει 
αποτελέσματα και να ενισχύει την ευθύνη 
προστασίας του· τονίζει πόσο σημαντικός 
είναι ο διάλογος και η συνεργασία με τον 
ΟΗΕ προκειμένου να πραγματοποιούνται 
αποτελεσματικές ειρηνευτικές αποστολές 
με σαφείς στόχους, ικανότητα εφαρμογής 



AM\1219327EL.docx 111/172 PE660.365v02-00

EL

και αποτελεσματικούς μηχανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών 
των γυναικών σύμφωνα με την απόφαση 
1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
και όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις. 
Επισημαίνει επίσης την ανάγκη 
διασφάλισης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
προστασίας των αμάχων, που αποτελούν 
προτεραιότητα των ειρηνευτικών 
αποστολών· υπογραμμίζει τη σημασία της 
στήριξης της ΕΕ προς χώρες που 
ανακάμπτουν από βίαιες συγκρούσεις και, 
ως εκ τούτου, ζητεί ενισχυμένη 
συνεργασία για την αντιμετώπιση της 
αστάθειας των μεταβατικών πλαισίων, 
μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της 
εθνικής οικειοποίησης και της εδραίωσης 
των οφελών από την επικράτηση της 
ειρήνης·

και αποτελεσματικούς μηχανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών 
των γυναικών σύμφωνα με την απόφαση 
1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
και όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις. 
Επισημαίνει επίσης την ανάγκη 
διασφάλισης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
προστασίας των αμάχων, που αποτελούν 
προτεραιότητα των ειρηνευτικών 
αποστολών· επαναλαμβάνει τον καίριο 
ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες στις 
διαμεσολάβηση στις συγκρούσεις και στις 
ειρηνευτικές αποστολές και υπενθυμίζει 
την υποεκπροσώπησή τους σε όλα τα 
επίπεδα εντός των αποστολών του ΟΗΕ 
και της ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της 
στήριξης της ΕΕ προς χώρες που 
ανακάμπτουν από βίαιες συγκρούσεις και, 
ως εκ τούτου, ζητεί ενισχυμένη 
συνεργασία για την αντιμετώπιση της 
αστάθειας των μεταβατικών πλαισίων, 
μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της 
εθνικής οικειοποίησης και της εδραίωσης 
των οφελών από την επικράτηση της 
ειρήνης·

Or. en

Τροπολογία 171
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θ) να συνεχίσει τον διάλογο σχετικά 
με την ικανότητα του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών να παράγει 
αποτελέσματα και να ενισχύει την ευθύνη 
προστασίας του· τονίζει πόσο σημαντικός 
είναι ο διάλογος και η συνεργασία με τον 
ΟΗΕ προκειμένου να πραγματοποιούνται 
αποτελεσματικές ειρηνευτικές αποστολές 
με σαφείς στόχους, ικανότητα εφαρμογής 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς, 

θ) να συνεχίσει τον διάλογο σχετικά 
με την ικανότητα του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών να παράγει 
αποτελέσματα και να ενισχύει την ευθύνη 
προστασίας του· τονίζει πόσο σημαντικός 
είναι ο διάλογος και η συνεργασία με τον 
ΟΗΕ προκειμένου να πραγματοποιούνται 
αποτελεσματικές ειρηνευτικές αποστολές 
με σαφείς στόχους, ικανότητα εφαρμογής 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς, 
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συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών 
των γυναικών σύμφωνα με την απόφαση 
1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
και όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις. 
Επισημαίνει επίσης την ανάγκη 
διασφάλισης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
προστασίας των αμάχων, που αποτελούν 
προτεραιότητα των ειρηνευτικών 
αποστολών· υπογραμμίζει τη σημασία της 
στήριξης της ΕΕ προς χώρες που 
ανακάμπτουν από βίαιες συγκρούσεις και, 
ως εκ τούτου, ζητεί ενισχυμένη 
συνεργασία για την αντιμετώπιση της 
αστάθειας των μεταβατικών πλαισίων, 
μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της 
εθνικής οικειοποίησης και της εδραίωσης 
των οφελών από την επικράτηση της 
ειρήνης·

συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών 
των γυναικών σύμφωνα με την απόφαση 
1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
και όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις. 
Επισημαίνει επίσης την ανάγκη 
διασφάλισης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
προστασίας των αμάχων, που αποτελούν 
προτεραιότητα των ειρηνευτικών 
αποστολών· υπογραμμίζει τη σημασία της 
στήριξης της ΕΕ προς χώρες που 
ανακάμπτουν από βίαιες συγκρούσεις και, 
ως εκ τούτου, ζητεί ενισχυμένη 
συνεργασία για την αντιμετώπιση της 
αστάθειας των μεταβατικών πλαισίων, 
μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της 
εθνικής οικειοποίησης και της εδραίωσης 
των οφελών από την επικράτηση της 
ειρήνης· στο πλαίσιο της πανδημίας 
COVID-19, υπογραμμίζει την ανάγκη 
σταθερής υποστήριξης της ΕΕ για την 
παγκόσμια κατάπαυση του πυρός, όπως 
ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 172
David McAllister

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θ) να συνεχίσει τον διάλογο σχετικά 
με την ικανότητα του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών να παράγει 
αποτελέσματα και να ενισχύει την ευθύνη 
προστασίας του· τονίζει πόσο σημαντικός 
είναι ο διάλογος και η συνεργασία με τον 
ΟΗΕ προκειμένου να πραγματοποιούνται 
αποτελεσματικές ειρηνευτικές αποστολές 
με σαφείς στόχους, ικανότητα εφαρμογής 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών 
των γυναικών σύμφωνα με την απόφαση 
1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 

θ) να συνεχίσει τον διάλογο σχετικά 
με την ικανότητα του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών να παράγει 
αποτελέσματα και να ενισχύει την ευθύνη 
του όσον αφορά την πρόληψη των 
συγκρούσεων και την προστασία· τονίζει 
πόσο σημαντικός είναι ο διάλογος και η 
συνεργασία με τον ΟΗΕ προκειμένου να 
πραγματοποιούνται αποτελεσματικές 
ειρηνευτικές αποστολές με σαφείς 
στόχους, ικανότητα εφαρμογής και 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένης της πλήρους, 
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και όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις. 
Επισημαίνει επίσης την ανάγκη 
διασφάλισης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
προστασίας των αμάχων, που αποτελούν 
προτεραιότητα των ειρηνευτικών 
αποστολών· υπογραμμίζει τη σημασία της 
στήριξης της ΕΕ προς χώρες που 
ανακάμπτουν από βίαιες συγκρούσεις και, 
ως εκ τούτου, ζητεί ενισχυμένη 
συνεργασία για την αντιμετώπιση της 
αστάθειας των μεταβατικών πλαισίων, 
μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της 
εθνικής οικειοποίησης και της εδραίωσης 
των οφελών από την επικράτηση της 
ειρήνης·

ισότιμης και ουσιαστικής συμμετοχής και 
ηγεσίας των γυναικών σύμφωνα με την 
απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ και όλες τις μεταγενέστερες 
αποφάσεις. Επισημαίνει επίσης την ανάγκη 
διασφάλισης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
προστασίας των αμάχων, που αποτελούν 
προτεραιότητα των ειρηνευτικών 
αποστολών· υπογραμμίζει τη σημασία της 
στήριξης της ΕΕ προς χώρες που 
ανακάμπτουν από βίαιες συγκρούσεις και, 
ως εκ τούτου, ζητεί ενισχυμένη 
συνεργασία για την αντιμετώπιση της 
αστάθειας των μεταβατικών πλαισίων, 
μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της 
εθνικής οικειοποίησης και της εδραίωσης 
των οφελών από την επικράτηση της 
ειρήνης·

Or. en

Τροπολογία 173
Nicolae Ştefănuță

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θ) να συνεχίσει τον διάλογο σχετικά 
με την ικανότητα του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών να παράγει 
αποτελέσματα και να ενισχύει την ευθύνη 
προστασίας του· τονίζει πόσο σημαντικός 
είναι ο διάλογος και η συνεργασία με τον 
ΟΗΕ προκειμένου να πραγματοποιούνται 
αποτελεσματικές ειρηνευτικές αποστολές 
με σαφείς στόχους, ικανότητα εφαρμογής 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών 
των γυναικών σύμφωνα με την απόφαση 
1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
και όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις. 
Επισημαίνει επίσης την ανάγκη 
διασφάλισης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 

θ) να συνεχίσει τον διάλογο σχετικά 
με την ικανότητα του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών να παράγει 
αποτελέσματα και να ενισχύει την ευθύνη 
προστασίας του· τονίζει πόσο σημαντικός 
είναι ο διάλογος και η συνεργασία με τον 
ΟΗΕ προκειμένου να πραγματοποιούνται 
αξιόπιστες και διαφανείς αποτελεσματικές 
ειρηνευτικές αποστολές με σαφείς 
στόχους, ικανότητα εφαρμογής και 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών 
των γυναικών σύμφωνα με την απόφαση 
1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
και όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις. 
Επισημαίνει επίσης την ανάγκη 
διασφάλισης του σεβασμού των 
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προστασίας των αμάχων, που αποτελούν 
προτεραιότητα των ειρηνευτικών 
αποστολών· υπογραμμίζει τη σημασία της 
στήριξης της ΕΕ προς χώρες που 
ανακάμπτουν από βίαιες συγκρούσεις και, 
ως εκ τούτου, ζητεί ενισχυμένη 
συνεργασία για την αντιμετώπιση της 
αστάθειας των μεταβατικών πλαισίων, 
μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της 
εθνικής οικειοποίησης και της εδραίωσης 
των οφελών από την επικράτηση της 
ειρήνης·

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
προστασίας των αμάχων, που αποτελούν 
προτεραιότητα των ειρηνευτικών 
αποστολών· υπογραμμίζει τη σημασία της 
στήριξης της ΕΕ προς χώρες που 
ανακάμπτουν από βίαιες συγκρούσεις και, 
ως εκ τούτου, ζητεί ενισχυμένη 
συνεργασία για την αντιμετώπιση της 
αστάθειας των μεταβατικών πλαισίων, 
μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της 
εθνικής οικειοποίησης και της εδραίωσης 
των οφελών από την επικράτηση της 
ειρήνης·

Or. en

Τροπολογία 174
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θ) να συνεχίσει τον διάλογο σχετικά 
με την ικανότητα του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών να παράγει 
αποτελέσματα και να ενισχύει την ευθύνη 
προστασίας του· τονίζει πόσο σημαντικός 
είναι ο διάλογος και η συνεργασία με τον 
ΟΗΕ προκειμένου να πραγματοποιούνται 
αποτελεσματικές ειρηνευτικές αποστολές 
με σαφείς στόχους, ικανότητα εφαρμογής 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών 
των γυναικών σύμφωνα με την απόφαση 
1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
και όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις. 
Επισημαίνει επίσης την ανάγκη 
διασφάλισης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
προστασίας των αμάχων, που αποτελούν 
προτεραιότητα των ειρηνευτικών 
αποστολών· υπογραμμίζει τη σημασία της 
στήριξης της ΕΕ προς χώρες που 
ανακάμπτουν από βίαιες συγκρούσεις και, 
ως εκ τούτου, ζητεί ενισχυμένη 

θ) να συνεχίσει τον διάλογο σχετικά 
με την ικανότητα του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών να παράγει 
αποτελέσματα και να ενισχύει την ευθύνη 
προστασίας του· τονίζει πόσο σημαντικός 
είναι ο διάλογος και η συνεργασία με τον 
ΟΗΕ προκειμένου να πραγματοποιούνται 
αποτελεσματικές ειρηνευτικές αποστολές 
με σαφείς στόχους, επαρκή ικανότητα 
επίτευξης αποτελεσμάτων και 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών 
των γυναικών σύμφωνα με την απόφαση 
1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
και όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις. 
Επισημαίνει επίσης την ανάγκη 
διασφάλισης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
προστασίας των αμάχων, που αποτελούν 
προτεραιότητα των ειρηνευτικών 
αποστολών· υπογραμμίζει τη σημασία της 
στήριξης της ΕΕ προς χώρες που 
ανακάμπτουν από βίαιες συγκρούσεις και, 



AM\1219327EL.docx 115/172 PE660.365v02-00

EL

συνεργασία για την αντιμετώπιση της 
αστάθειας των μεταβατικών πλαισίων, 
μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της 
εθνικής οικειοποίησης και της εδραίωσης 
των οφελών από την επικράτηση της 
ειρήνης·

ως εκ τούτου, ζητεί ενισχυμένη 
συνεργασία για την αντιμετώπιση της 
αστάθειας των μεταβατικών πλαισίων, 
μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της 
εθνικής οικειοποίησης και της εδραίωσης 
των οφελών από την επικράτηση της 
ειρήνης·

Or. en

Τροπολογία 175
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Dietmar Köster, Liesje Schreinemacher, 
Frédérique Ries, Fabio Massimo Castaldo, Isabel Wiseler-Lima, Michal Šimečka, 
Nicolae Ştefănuță, Robert Biedroń, Evin Incir, Andreas Schieder, Hilde Vautmans, 
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θ α) να συνεχίσει τον συνεκτικό 
διάλογο μεταξύ των φόρουμ του ΟΗΕ, 
ιδίως της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με την 
ανάγκη προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για 
την προαγωγή και προστασία της 
άσκησης όλων των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων από ΛΟΑΔΜ σε πολυμερή 
φόρουμ1α, τις κατευθυντήριες γραμμές 
της ΕΕ για τη θανατική ποινή1β και σε 
σχέση με τις διεθνώς αναγνωρισμένες 
αρχές της Yogyakarta1γ· να ενθαρρύνει τα 
όργανα και τα μέλη του ΟΗΕ να 
συμπεριλάβουν την «ταυτότητα και 
έκφραση φύλου» και τα «χαρακτηριστικά 
φύλου» στο πλαίσιο της εξέτασης 
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
περιλαμβανομένων των διαφυλικών και 
μεσοφυλικών ατόμων, καθώς και 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στις οποίες είναι θύματα· 
να χρησιμοποιήσει όλα τα διπλωματικά 
εργαλεία που έχει στη διάθεσή του για να 
υποστηρίξει σε παγκόσμιο επίπεδο την 
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αποποινικοποίηση των συναινετικών 
ομοφυλοφιλικών δραστηριοτήτων, την 
κατάργηση της θανατικής ποινής ως 
κύρωση για συναινετικές ομοφυλοφιλικές 
δραστηριότητες, την έγκριση νομοθεσίας 
που επιτρέπει τη νόμιμη αναγνώριση του 
φύλου και την απαγόρευση του 
ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων 
μεσοφυλικών ατόμων και των λεγόμενων 
πρακτικών «θεραπείας μετατροπής» 
παγκοσμίως·
_________________
1α 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/c
ms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/13758
4.pdf
1β 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-8416-2013-INIT/el/pdf
1γ http://yogyakartaprinciples.org/wp-
content/uploads/2016/08/principles_en.pd
f· http://yogyakartaprinciples.org/wp-
content/uploads/2017/11/A5_yogyakarta
WEB-2.pdf

Or. en

Τροπολογία 176
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θ α) να προαγάγει τη συνοχή στις 
επαφές του ΟΗΕ όσον αφορά τις 
καταστάσεις κατοχής ή προσάρτησης 
εδαφών· υπενθυμίζει ότι το διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο θα πρέπει να διέπει 
την ανάληψη δράσης σε διεθνές επίπεδο 
όσον αφορά το σύνολο των καταστάσεων 
αυτών, συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων παρατεταμένης κατοχής 
όπως στην Παλαιστίνη και τη Δυτική 
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Σαχάρα, καθώς και των πολλαπλών 
συγκρούσεων που υποβόσκουν στις χώρες 
της ανατολικής εταιρικής σχέσης· 
υποστηρίζει την αυξανόμενη προσοχή 
που δίνει ο ΟΗΕ στις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με 
καταστάσεις που προκαλούν διεθνή 
ανησυχία και καλεί το Συμβούλιο να 
παρακολουθεί στενά τις εταιρείες με έδρα 
την ΕΕ που περιλαμβάνονται σε τέτοιες 
εκθέσεις ή βάσεις δεδομένων του ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 177
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θ α) να υποστηρίξει και να συμβάλει 
ενεργά στην έκκληση του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για 
παγκόσμια κατάπαυση του πυρός, μεταξύ 
άλλων μέσω αποτελεσματικών μέτρων 
κατά του παράνομου εμπορίου όπλων και 
ενίσχυσης της διαφάνειας και της 
υποχρέωσης λογοδοσίας για τις εξαγωγές 
όπλων από τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 178
Assita Kanko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θ α) να στηρίξει και να ενισχύσει τις 
διεθνείς προσπάθειες μέσω του ΟΗΕ για 
να δοθεί τέλος στη χρήση των παιδιών σε 
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ένοπλες συγκρούσεις και για να 
αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι 
επιπτώσεις των συγκρούσεων και οι 
καταστάσεις που διαμορφώνονται μετά 
από συγκρούσεις στις γυναίκες και τα 
κορίτσια·

Or. en

Τροπολογία 179
Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Γιώργος 
Γεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θ α) να αναλάβει πρωτοβουλίες για την 
υποστήριξη της έκκλησης του Γενικού 
Γραμματέα για άμεση παγκόσμια 
κατάπαυση του πυρός, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
διαδρόμων ανθρωπιστικής βοήθειας·

Or. en

Τροπολογία 180
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Dietmar Köster, Liesje Schreinemacher, 
Frédérique Ries, Fabio Massimo Castaldo, Isabel Wiseler-Lima, Michal Šimečka, 
Nicolae Ştefănuță, Robert Biedroń, Evin Incir, Andreas Schieder, Hilde Vautmans, 
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θ β) να συμβάλει στην πολιτική 
δέσμευση σε επίπεδο ΟΗΕ για τον 
τερματισμό της επιδημίας του AIDS έως 
το 20301α, η οποία εξακολουθεί να 
αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία σε 
παγκόσμιο επίπεδο· να συνεχίσει να 
επιδιώκει μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ 
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των κρατών μελών του ΟΗΕ για την 
κατάργηση νόμων, πολιτικών και 
πρακτικών που δημιουργούν εμπόδια 
στην πρόσβαση σε υπηρεσίες για τον HIV 
και αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης με 
HIV, όπως η ποινικοποίηση της 
μετάδοσης του HIV, της έκθεσης στον ιό 
και της μη αποκάλυψης της μόλυνσης 
από αυτόν· να χρησιμοποιήσει διμερείς 
και πολυμερείς διαύλους στα φόρουμ του 
ΟΗΕ για την προώθηση και προστασία 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, 
καθώς και των δικαιωμάτων των ατόμων 
με HIV, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση 
στις περιθωριοποιημένες ή ευάλωτες 
ομάδες, όπως οι εργαζόμενοι στον τομέα 
των σεξουαλικών υπηρεσιών, οι χρήστες 
ναρκωτικών, οι ομοφυλόφιλοι και άλλοι 
άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες, οι 
πελάτες των εργαζομένων στον τομέα 
των σεξουαλικών υπηρεσιών και τα 
διεμφυλικά άτομα, οι οποίες 
αντιστοιχούσαν σωρευτικά στο 62 % των 
νέων μολύνσεων από τον HIV 
παγκοσμίως το 20191β·
_________________
1α 
https://www.unaids.org/sites/default/files/
media_asset/2016-political-declaration-
HIV-AIDS_en.pdf
1β UNAIDS (2020). «Seizing the Moment 
– Tackling entrenched inequalities to end 
epidemics», προσβάσιμο στον ιστότοπο 
https://www.unaids.org/sites/default/files/
media_asset/2020_global-aids-
report_en.pdf.

Or. en

Τροπολογία 181
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο θ β (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θ β) να συνεισφέρει περισσότερες 
ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις στις 
προσπάθειες του ΟΗΕ για διατήρηση της 
ειρήνης και καλεί τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ να συνδράμουν σε αυτό·

Or. en

Τροπολογία 182
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – σημείο θ γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θ γ) να λάβει υπόψη επειγόντως τα 
πορίσματα των εκθέσεων αξιολόγησης 
του ΟΗΕ για τις ενέργειες αστυνόμευσης 
και διορθωτικής υποστήριξης σε 
περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
και κακοποίησης από το προσωπικό 
ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ και 
λοιπών συνδεδεμένων δυνάμεων, που 
αποκάλυψαν το ανησυχητικό εύρος 
αυτών των εγκλημάτων και την αποτυχία 
προσαγωγής των δραστών στη 
δικαιοσύνη· καλεί τα όργανα του ΟΗΕ 
και τα κράτη μέλη του να ερευνήσουν, να 
διώξουν και να καταδικάσουν 
οποιοδήποτε προσωπικό του ΟΗΕ και 
των κρατών μελών που διέπραξε πράξεις 
σεξουαλικής βίας χωρίς καθυστέρηση και 
με αταλάντευτη αποφασιστικότητα και 
να τονίσει την επείγουσα ανάγκη 
μεταρρύθμισης των σχετικών δομών 
κατά τρόπο ώστε να τερματιστεί η 
ατιμωρησία του προσωπικού του ΟΗΕ 
και των κρατών μελών και με τη θέσπιση 
λειτουργικών και διαφανών μηχανισμών 
εποπτείας και λογοδοσίας· να 
αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα του 
ότι οι νομικές ενέργειες που αφορούν 
εικαζόμενες παραβιάσεις εξακολουθούν 
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να είναι αποκλειστικά εθελοντικές και να 
εξαρτώνται από τη χώρα που αποστέλλει 
τους στρατιώτες·

Or. en

Τροπολογία 183
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ι) να αναπτύξει περαιτέρω τις 
ικανότητες διαμεσολάβησης της ΕΕ όσον 
αφορά την πρόληψη κρίσεων και τη 
διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, σε 
συνδυασμό με τις προσπάθειες του ΟΗΕ, 
με τη διαδικασία του Βερολίνου να 
αποτελεί ένα καλό παράδειγμα στήριξης 
και συνεργασίας με τις προσπάθειες 
διαμεσολάβησης του ΟΗΕ·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 184
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ι) να αναπτύξει περαιτέρω τις 
ικανότητες διαμεσολάβησης της ΕΕ όσον 
αφορά την πρόληψη κρίσεων και τη 
διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, σε 
συνδυασμό με τις προσπάθειες του ΟΗΕ, 
με τη διαδικασία του Βερολίνου να 
αποτελεί ένα καλό παράδειγμα στήριξης 
και συνεργασίας με τις προσπάθειες 
διαμεσολάβησης του ΟΗΕ·

ι) να αναπτύξει περαιτέρω τις 
ικανότητες διαμεσολάβησης της ΕΕ όσον 
αφορά την πρόληψη κρίσεων και τη 
διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, σε 
συνδυασμό με τις προσπάθειες του ΟΗΕ, 
με τη διαδικασία του Βερολίνου να 
αποτελεί ένα καλό παράδειγμα στήριξης 
και συνεργασίας με τις προσπάθειες 
διαμεσολάβησης του ΟΗΕ· να προωθήσει 
ισχυρότερες πολυμερείς δεσμεύσεις για 
την εξεύρεση βιώσιμων πολιτικών 
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λύσεων στις τρέχουσες συγκρούσεις και 
να συνεχίσει να υποστηρίζει το έργο, τις 
δράσεις και τις πρωτοβουλίες των 
ειδικών απεσταλμένων του ΟΗΕ για την 
επίλυση των εν λόγω συγκρούσεων· να 
ζητήσει από τον Μηχανισμό Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
(ΜΓΑΔΣ), στο πλαίσιο των εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεων, τουλάχιστον να 
διπλασιάσει και να οριοθετήσει τα 
κονδύλια διαμεσολάβησης, διαλόγου και 
συμφιλίωσης·

Or. en

Τροπολογία 185
Ilhan Kyuchyuk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ι) να αναπτύξει περαιτέρω τις 
ικανότητες διαμεσολάβησης της ΕΕ όσον 
αφορά την πρόληψη κρίσεων και τη 
διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, σε 
συνδυασμό με τις προσπάθειες του ΟΗΕ, 
με τη διαδικασία του Βερολίνου να 
αποτελεί ένα καλό παράδειγμα στήριξης 
και συνεργασίας με τις προσπάθειες 
διαμεσολάβησης του ΟΗΕ·

ι) να αναπτύξει περαιτέρω τις 
ικανότητες διαμεσολάβησης της ΕΕ όσον 
αφορά την πρόληψη κρίσεων και τη 
διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, σε 
συνδυασμό με τις προσπάθειες του ΟΗΕ, 
με τη διαδικασία του Βερολίνου να 
αποτελεί ένα καλό παράδειγμα στήριξης 
και συνεργασίας με τις προσπάθειες 
διαμεσολάβησης του ΟΗΕ, καθώς και να 
συνεχίσει τη σταθερή υποστήριξη της ΕΕ 
στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την 
εδαφική ακεραιότητα εντός των διεθνώς 
αναγνωρισμένων συνόρων των εταίρων 
της που πλήττονται από συγκρούσεις·

Or. en

Τροπολογία 186
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ι) να αναπτύξει περαιτέρω τις 
ικανότητες διαμεσολάβησης της ΕΕ όσον 
αφορά την πρόληψη κρίσεων και τη 
διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, σε 
συνδυασμό με τις προσπάθειες του ΟΗΕ, 
με τη διαδικασία του Βερολίνου να 
αποτελεί ένα καλό παράδειγμα στήριξης 
και συνεργασίας με τις προσπάθειες 
διαμεσολάβησης του ΟΗΕ·

ι) να αναπτύξει περαιτέρω τις 
ικανότητες διαμεσολάβησης της ΕΕ όσον 
αφορά την πρόληψη και τη διαχείριση 
κρίσεων, όπως αυτή που συμβαίνει στα 
ανοικτά της Κύπρου, και την επίλυση 
συγκρούσεων, όπως αυτή που βρίσκεται 
σε εξέλιξη στην περιοχή του Ναγκόρνο 
Καραμπάχ, σε συνδυασμό με τις 
προσπάθειες του ΟΗΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η διαδικασία του Βερολίνου 
αποτελεί ένα καλό παράδειγμα στήριξης 
και συνεργασίας της ΕΕ με τις 
προσπάθειες διαμεσολάβησης του ΟΗΕ·

Or. it

Τροπολογία 187
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ι) να αναπτύξει περαιτέρω τις 
ικανότητες διαμεσολάβησης της ΕΕ όσον 
αφορά την πρόληψη κρίσεων και τη 
διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, σε 
συνδυασμό με τις προσπάθειες του ΟΗΕ, 
με τη διαδικασία του Βερολίνου να 
αποτελεί ένα καλό παράδειγμα στήριξης 
και συνεργασίας με τις προσπάθειες 
διαμεσολάβησης του ΟΗΕ·

ι) να αναπτύξει περαιτέρω τις 
ικανότητες διαμεσολάβησης της ΕΕ όσον 
αφορά την πρόληψη κρίσεων και τη 
διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, σε 
συνδυασμό με τις προσπάθειες του ΟΗΕ, 
με τη διαδικασία του Βερολίνου να 
αποτελεί ένα καλό παράδειγμα στήριξης 
και συνεργασίας με τις προσπάθειες 
διαμεσολάβησης του ΟΗΕ· να ζητήσει 
από τον ΟΗΕ να δώσει προτεραιότητα 
στην πρόληψη, τη διαμεσολάβηση και 
την εξεύρεση πολιτικών λύσεων στις 
συγκρούσεις και παράλληλα να 
αντιμετωπίσει τις γενεσιουργές αιτίες και 
τις κινητήριες δυνάμεις των κρίσεων·

Or. en
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Τροπολογία 188
David McAllister

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ι) να αναπτύξει περαιτέρω τις 
ικανότητες διαμεσολάβησης της ΕΕ όσον 
αφορά την πρόληψη κρίσεων και τη 
διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, σε 
συνδυασμό με τις προσπάθειες του ΟΗΕ, 
με τη διαδικασία του Βερολίνου να 
αποτελεί ένα καλό παράδειγμα στήριξης 
και συνεργασίας με τις προσπάθειες 
διαμεσολάβησης του ΟΗΕ·

ι) να αναπτύξει περαιτέρω τις 
ικανότητες διαμεσολάβησης της ΕΕ όσον 
αφορά την πρόληψη κρίσεων και τη 
διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, σε 
συνδυασμό με τις προσπάθειες του ΟΗΕ, 
με τη διαδικασία του Βερολίνου να 
αποτελεί ένα καλό παράδειγμα στήριξης 
και συνεργασίας με τις προσπάθειες 
διαμεσολάβησης του ΟΗΕ· να 
διασφαλίσει την πλήρη και ουσιαστική 
συμμετοχή των γυναικών στις 
προσπάθειες διαμεσολάβησης·

Or. en

Τροπολογία 189
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ι) να αναπτύξει περαιτέρω τις 
ικανότητες διαμεσολάβησης της ΕΕ όσον 
αφορά την πρόληψη κρίσεων και τη 
διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, σε 
συνδυασμό με τις προσπάθειες του ΟΗΕ, 
με τη διαδικασία του Βερολίνου να 
αποτελεί ένα καλό παράδειγμα στήριξης 
και συνεργασίας με τις προσπάθειες 
διαμεσολάβησης του ΟΗΕ·

ι) να αναπτύξει περαιτέρω τις 
ικανότητες διαμεσολάβησης της ΕΕ όσον 
αφορά την πρόληψη κρίσεων και τη 
διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, σε 
συνδυασμό με τις προσπάθειες του ΟΗΕ·

Or. es

Τροπολογία 190
Εμμανουήλ Φράγκος, Karol Karski



AM\1219327EL.docx 125/172 PE660.365v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ι) να αναπτύξει περαιτέρω τις 
ικανότητες διαμεσολάβησης της ΕΕ όσον 
αφορά την πρόληψη κρίσεων και τη 
διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, σε 
συνδυασμό με τις προσπάθειες του ΟΗΕ, 
με τη διαδικασία του Βερολίνου να 
αποτελεί ένα καλό παράδειγμα στήριξης 
και συνεργασίας με τις προσπάθειες 
διαμεσολάβησης του ΟΗΕ·

ι) να αναπτύξει περαιτέρω τις 
ικανότητες διαμεσολάβησης της ΕΕ όσον 
αφορά την πρόληψη κρίσεων και τη 
διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, 
τόσο αυτών που έχουν παγώσει όσο και 
νέων, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες 
του ΟΗΕ, με τη διαδικασία του Βερολίνου 
να αποτελεί ένα καλό παράδειγμα στήριξης 
και συνεργασίας με τις προσπάθειες 
διαμεσολάβησης του ΟΗΕ ·

Or. en

Τροπολογία 191
Assita Kanko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ι) να αναπτύξει περαιτέρω τις 
ικανότητες διαμεσολάβησης της ΕΕ όσον 
αφορά την πρόληψη κρίσεων και τη 
διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, σε 
συνδυασμό με τις προσπάθειες του ΟΗΕ, 
με τη διαδικασία του Βερολίνου να 
αποτελεί ένα καλό παράδειγμα στήριξης 
και συνεργασίας με τις προσπάθειες 
διαμεσολάβησης του ΟΗΕ·

ι) να αναπτύξει περαιτέρω τις 
ικανότητες διαμεσολάβησης της ΕΕ όσον 
αφορά την πρόληψη και τη μείωση 
κρίσεων και τη διαχείριση και επίλυση 
συγκρούσεων, σε συνδυασμό με τις 
προσπάθειες του ΟΗΕ, με τη διαδικασία 
του Βερολίνου να αποτελεί ένα καλό 
παράδειγμα στήριξης και συνεργασίας με 
τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του ΟΗΕ 
·

Or. en

Τροπολογία 192
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ι) να αναπτύξει περαιτέρω τις 
ικανότητες διαμεσολάβησης της ΕΕ όσον 
αφορά την πρόληψη κρίσεων και τη 
διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, σε 
συνδυασμό με τις προσπάθειες του ΟΗΕ, 
με τη διαδικασία του Βερολίνου να 
αποτελεί ένα καλό παράδειγμα στήριξης 
και συνεργασίας με τις προσπάθειες 
διαμεσολάβησης του ΟΗΕ·

ι) να αναπτύξει περαιτέρω τις 
ικανότητες διαμεσολάβησης της ΕΕ όσον 
αφορά την πρόληψη κρίσεων και τη 
διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, σε 
συνδυασμό με τις προσπάθειες του ΟΗΕ, 
με τη διαδικασία του Βερολίνου στη 
Λιβύη, να αποτελεί ένα καλό παράδειγμα 
στήριξης και συνεργασίας με τις 
προσπάθειες διαμεσολάβησης του ΟΗΕ ·

Or. en

Τροπολογία 193
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ι α) να αναγνωρίσει τη σημαντική 
πρόοδο που σημείωσαν η ΕΕ και ο ΟΗΕ 
στην παροχή υποστήριξης και ανάπτυξης 
ικανοτήτων στις περιοχές του Σαχέλ, της 
Δυτικής Αφρικής και του Κέρατος της 
Αφρικής· συγχαίρει τον ρόλο και τη 
συνεργασία μεταξύ των πολιτικών και 
στρατιωτικών αποστολών στο πλαίσιο 
της ΚΠΑΑ της ΕΕ και των αποστολών 
του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
ολοκληρωμένης στρατηγικής του ΟΗΕ 
για το Σαχέλ και το σχέδιο στήριξής της, 
της πολυδιάστατης ολοκληρωμένης 
αποστολής σταθεροποίησης του ΟΗΕ 
στο Μάλι (MINUSMA) και του Γραφείου 
του ΟΗΕ για τη Δυτική Αφρική· 
χαιρετίζει την υπογραφή της τεχνικής 
συμφωνίας μεταξύ της G5 Σαχέλ, της ΕΕ 
και του ΟΗΕ για την παροχή 
επιχειρησιακής και υλικοτεχνικής 
υποστήριξης στην κοινή δύναμη και στις 
πέντε χώρες της G5 Σαχέλ και η οποία 
σηματοδοτεί την εξαιρετική συνεργασία 
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των τριών οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία 194
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ι α) να παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη 
του ΟΗΕ να επικυρώσουν και να 
εφαρμόσουν αποτελεσματικά όλες τις 
βασικές συμβάσεις του ΟΗΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένων της Σύμβασης του 
ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και του 
προαιρετικού πρωτοκόλλου της, των 
προαιρετικών πρωτοκόλλων στο Διεθνές 
Σύμφωνο για τα αστικά και πολιτικά 
δικαιώματα και του Διεθνούς Συμφώνου 
για τα οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτιστικά δικαιώματα που θεσπίζει 
μηχανισμούς καταγγελιών και ερευνών, 
της Σύμβασης για την κατάργηση πάσης 
μορφής φυλετικών διακρίσεων και να 
συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις 
αναφοράς στο πλαίσιο αυτών των μέσων 
και με τη δέσμευση καλόπιστης 
συνεργασίας με τους μηχανισμούς 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 195
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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ι α) να αναγνωρίσει ότι η εκπαίδευση, 
η υγεία και τα κοινωνικά συστήματα 
διαμορφώνουν τις προοπτικές των νέων 
και ότι οι δημογραφικές προκλήσεις είναι 
προτεραιότητα για την προώθηση 
ανοιχτών κοινωνιών στις οποίες όλοι 
μπορούν να ευημερήσουν· στις χώρες των 
Δυτικών Βαλκανίων, μια περιοχή 
στρατηγικής σταθεροποίησης για την 
ευρωπαϊκή ήπειρο, σχεδόν το 70 % των 
νέων σκέφτονται να μετακομίσουν στο 
εξωτερικό·

Or. en

Τροπολογία 196
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ι β) να υιοθετήσει μια πολιτική που να 
καταδικάζει συστηματικά και 
απερίφραστα τη δολοφονία 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και οποιαδήποτε 
προσπάθεια έκθεσής τους σε κάθε 
μορφής βία, δίωξη, απειλή, παρενόχληση, 
εξαφάνιση, φυλάκιση ή αυθαίρετη 
σύλληψη· να καταδικάσει όσους 
διαπράττουν ή ανέχονται αυτές τις 
θηριωδίες, και να ενισχύσει τη δημόσια 
διπλωματία για την ανοιχτή και σαφή 
υποστήριξη των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να ζητήσει 
από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να 
υιοθετήσουν πολιτικές που να παρέχουν 
προστασία και στήριξη στους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο· 
να αναγνωρίσει ότι ιδιαίτερα οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που αφορούν το περιβάλλον 
και την έγγεια ιδιοκτησία αντιμετωπίζουν 
όλο και περισσότερες απειλές, 
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συμπεριλαμβανομένων δικαστικών 
παρενοχλήσεων και εκτελέσεων σε όλον 
τον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 197
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ι β) να υποστηρίξει την έκκληση προς 
το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών για την ένταξη της κοινής 
δύναμης της G5 Σαχέλ στο κεφάλαιο VII 
του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τη 
μόνιμη χρηματοδότησή της·

Or. en

Τροπολογία 198
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ι γ) να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο 
θέμα της αυθαίρετης αναβολής των 
αιτήσεων ορισμένων οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών για καθεστώς 
διαβούλευσης στο πλαίσιο του ΟΗΕ υπό 
την πίεση ορισμένων κρατών· εκφράζει 
ιδιαίτερη ανησυχία για την παρεμπόδιση 
της Ινδίας για τη διαπίστευση του 
Διεθνούς Δικτύου Αλληλεγγύης Dalit από 
το ECOSOC εδώ και περισσότερο από 
μία δεκαετία και πιέζει το Συμβούλιο και 
τον Ύπατο Εκπρόσωπο να αναλάβουν 
αποτελεσματική δράση στο θέμα αυτό·
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Or. en

Τροπολογία 199
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ι ε (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ι ε) να διατηρήσει την ισχυρή 
δέσμευση να προωθήσει την κατάργηση 
της θανατικής ποινής παγκοσμίως και να 
ζητήσει μορατόριουμ σχετικά με την 
επιβολή της θανατικής ποινής·

Or. en

Τροπολογία 200
Isabel Santos, Δημήτρης Παπαδάκης, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ια) να παραμείνει στην πρώτη γραμμή 
όσον αφορά την κινητοποίηση όλων των 
μέσων αποτελεσματικής εφαρμογής και 
παρακολούθησης των στόχων του 
Θεματολογίου 2030 σε όλες τις εσωτερικές 
και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ· τονίζει 
την επείγουσα ανάγκη επαρκούς στήριξης 
και αναγνώρισης του σημαντικού και 
απαραίτητου έργου ανθρωπιστικών 
φορέων, όπως το Παγκόσμιο Πρόγραμμα 
Τροφίμων·

ια) να παραμείνει στην πρώτη γραμμή 
όσον αφορά την κινητοποίηση όλων των 
μέσων αποτελεσματικής εφαρμογής και 
παρακολούθησης των στόχων του 
Θεματολογίου 2030 σε όλες τις εσωτερικές 
και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ· τονίζει 
την επείγουσα ανάγκη επαρκούς στήριξης 
και αναγνώρισης του σημαντικού και 
απαραίτητου έργου ανθρωπιστικών 
φορέων, όπως το Παγκόσμιο Πρόγραμμα 
Τροφίμων· να χαιρετίσει την απόφαση να 
απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ 2020 στο 
Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων για τις 
προσπάθειές του στην καταπολέμηση της 
πείνας, για τη συμβολή του στη βελτίωση 
των συνθηκών για την ειρήνη στις 
περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και επειδή αποτελεί την 
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κινητήρια δύναμη στις προσπάθειες για 
την αποτροπή της χρήσης της πείνας ως 
όπλου πολέμου και συγκρούσεων·

Or. en

Τροπολογία 201
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ια) να παραμείνει στην πρώτη γραμμή 
όσον αφορά την κινητοποίηση όλων των 
μέσων αποτελεσματικής εφαρμογής και 
παρακολούθησης των στόχων του 
Θεματολογίου 2030 σε όλες τις 
εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της 
ΕΕ· τονίζει την επείγουσα ανάγκη 
επαρκούς στήριξης και αναγνώρισης του 
σημαντικού και απαραίτητου έργου 
ανθρωπιστικών φορέων, όπως το 
Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων·

ια) να συνεχίσει το έργο 
ανθρωπιστικών φορέων, όπως το 
Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων·

Or. es

Τροπολογία 202
Nicolae Ştefănuță

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ια) να παραμείνει στην πρώτη γραμμή 
όσον αφορά την κινητοποίηση όλων των 
μέσων αποτελεσματικής εφαρμογής και 
παρακολούθησης των στόχων του 
Θεματολογίου 2030 σε όλες τις εσωτερικές 
και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ· τονίζει 
την επείγουσα ανάγκη επαρκούς στήριξης 
και αναγνώρισης του σημαντικού και 
απαραίτητου έργου ανθρωπιστικών 

ια) να παραμείνει στην πρώτη γραμμή 
όσον αφορά την κινητοποίηση όλων των 
μέσων αποτελεσματικής εφαρμογής και 
παρακολούθησης των στόχων του 
Θεματολογίου 2030 σε όλες τις εσωτερικές 
και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και στις 
εθνικές στρατηγικές και προτεραιότητες 
των κρατών μελών· τονίζει την επείγουσα 
ανάγκη επαρκούς στήριξης και 
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φορέων, όπως το Παγκόσμιο Πρόγραμμα 
Τροφίμων·

αναγνώρισης του σημαντικού και 
απαραίτητου έργου ανθρωπιστικών 
φορέων, όπως το Παγκόσμιο Πρόγραμμα 
Τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 203
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ια α) να στηρίξει την πρωτοβουλία του 
ΟΗΕ για τα περιβαλλοντικά δικαιώματα, 
η οποία αναγνωρίζει ότι οι παραβιάσεις 
των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων έχουν 
βαθιά επίδραση σε πολλά και διάφορα 
ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
στη ζωή, στην αυτοδιάθεση, στην τροφή, 
στο νερό, στην υγεία, και των 
πολιτιστικών, αστικών και πολιτικών 
δικαιωμάτων· τονίζει ότι η 
βιοποικιλότητα και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα είναι αλληλένδετα και 
αλληλοεξαρτώμενα και υπενθυμίζει ότι τα 
κράτη έχουν υποχρέωση στο πλαίσιο των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων να 
προστατεύουν τη βιοποικιλότητα από την 
οποία εξαρτώνται τα εν λόγω 
δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω της 
πρόβλεψης για συμμετοχή των πολιτών 
στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη 
βιοποικιλότητα, καθώς και μέσω της 
παροχής πρόσβασης σε αποτελεσματικά 
διορθωτικά μέτρα σε περιπτώσεις 
απώλειας και υποβάθμισης της 
βιοποικιλότητας· να εκφράσει την 
υποστήριξή του στις αναδυόμενες 
κανονιστικές προσπάθειες σε διεθνές 
επίπεδο όσον αφορά τα περιβαλλοντικά 
εγκλήματα· να προτρέψει εν προκειμένω 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προάγουν 
την αναγνώριση της οικοκτονίας ως 



AM\1219327EL.docx 133/172 PE660.365v02-00

EL

διεθνούς εγκλήματος βάσει του 
Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 204
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ια α) να υποστηρίξει την έκκληση της 
κοινωνίας των πολιτών για τη διάσκεψη 
κορυφής του ΟΗΕ για τη διεθνή 
οικονομική ανασυγκρότηση και 
συστημικές μεταρρυθμίσεις το 2021, υπό 
την αιγίδα του ΟΗΕ, ως σημαντικό 
φόρουμ για έναν πιο περιεκτικό και 
βασισμένο στα δικαιώματα χώρο 
διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 205
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ια β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ια β) να επιβεβαιώσει τη δέσμευση στην 
αστική και αγροτική ανάπτυξη που είναι 
ανθρωποκεντρική, προστατεύει τον 
πλανήτη και λαμβάνει υπόψη την ηλικία 
και το φύλο και στην άσκηση όλων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, με τη 
διευκόλυνση της από κοινού διαβίωσης, 
την κατάργηση κάθε μορφής διακρίσεων 
και βίας και την ενδυνάμωση όλων των 
ατόμων και των κοινοτήτων 
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επιτρέποντας ταυτόχρονα την πλήρη και 
ουσιαστική συμμετοχή τους και 
επιβεβαιώνοντας περαιτέρω τη δέσμευση 
για την προώθηση του πολιτισμού, της 
εκπαίδευσης και του σεβασμού της 
πολυμορφίας και της ισότητας ως 
βασικών στοιχείων στην εξανθρωπισμό 
των πόλεων και των ανθρώπινων 
οικισμών, μεταξύ άλλων μέσω της 
εφαρμογής του νέου αστικού 
θεματολογίου και της επίτευξης των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 206
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ια γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ια γ) να επαναλάβει την ανησυχία του 
για τις δυσμενείς επιπτώσεις στο 
θαλάσσιο περιβάλλον από τα πλοία, 
συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης, 
ιδίως μέσω της παράνομης διαρροής 
πετρελαίου και άλλων επιβλαβών ουσιών 
και της απόρριψης επικίνδυνων 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων 
ραδιενεργών υλικών, πυρηνικών 
αποβλήτων και επικίνδυνων χημικών, 
καθώς και για τις φυσικές επιπτώσεις στα 
κοράλλια· να καλέσει τα κράτη μέλη του 
ΟΗΕ να συνεχίσουν να δίνουν 
προτεραιότητα στη δράση για τη 
θαλάσσια ρύπανση από χερσαίες πηγές 
στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών 
και προγραμμάτων τους για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και να προωθήσουν την 
εφαρμογή του παγκόσμιου προγράμματος 
δράσης για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος από χερσαίες 
δραστηριότητες και τη διακήρυξη του 
Μόντρεαλ για την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος από χερσαίες 
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δραστηριότητες και να βελτιώσουν την 
επιστημονική κατανόηση και αξιολόγηση 
των θαλάσσιων και παράκτιων 
οικοσυστημάτων ως θεμελιώδους βάσης 
για τη λήψη ορθών αποφάσεων μέσω των 
δράσεων που προσδιορίζονται στο 
πρόγραμμα εφαρμογής του 
Γιοχάνεσμπουργκ· καλεί τα κράτη μέλη 
του ΟΗΕ να αναπτύξουν εθνικά, 
περιφερειακά και διεθνή προγράμματα 
για την προστασία και τη διατήρηση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και για την 
ανάσχεση της απώλειας της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας, ιδίως των εύθραυστων 
οικοσυστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 207
Isabel Santos, Δημήτρης Παπαδάκης, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιβ) να στηρίξει την έκκληση του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για ένα 
οικονομικά προσιτό και προσβάσιμο 
εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19, το 
οποίο θα θεωρείται παγκόσμιο δημόσιο 
αγαθό·

ιβ) να στηρίξει την έκκληση του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για ένα 
οικονομικά προσιτό και προσβάσιμο 
εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19, το 
οποίο θα θεωρείται παγκόσμιο δημόσιο 
αγαθό· να καταδικάζει την κατάχρηση 
από πολλά αυταρχικά καθεστώτα των 
μέτρων που ελήφθησαν για την 
καταπολέμηση της COVID-19, 
προκειμένου να εδραιώσουν την εξουσία, 
να υπονομεύσουν περαιτέρω τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, να καταστείλουν 
την αντιπολίτευση και την κοινωνία των 
πολιτών, να υποκινήσουν εκστρατείες 
μίσους εναντίον μειονοτικών ομάδων, να 
καθιερώσουν περαιτέρω μέτρα για να 
περιορίσουν τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των πολιτών τους και να 
αναζητήσουν γεωπολιτικό πλεονέκτημα 
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στο εξωτερικό·

Or. en

Τροπολογία 208
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιβ) να στηρίξει την έκκληση του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για ένα 
οικονομικά προσιτό και προσβάσιμο 
εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19, το 
οποίο θα θεωρείται παγκόσμιο δημόσιο 
αγαθό·

ιβ) να στηρίξει την έκκληση του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για ένα 
οικονομικά προσιτό και προσβάσιμο 
εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19, το 
οποίο θα θεωρείται παγκόσμιο δημόσιο 
αγαθό· να υποστηρίξει τη μεταρρύθμιση 
της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας 
(ΠΟΥ) ώστε να ανταποκρίνεται πιο 
αποτελεσματικά σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης και να δημιουργήσει 
μια διεθνή κοινοπραξία προστασίας από 
ιούς που θα εγγυάται την πρόσβαση και 
τη δίκαιη διανομή των εμβολίων κατά 
της νόσου Covid-19, καθώς και 
μελλοντικών εμβολίων, για όλες τις 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 209
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιβ) να στηρίξει την έκκληση του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για ένα 
οικονομικά προσιτό και προσβάσιμο 
εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19, το 
οποίο θα θεωρείται παγκόσμιο δημόσιο 

ιβ) να στηρίξει την έκκληση του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για ένα 
οικονομικά προσιτό και προσβάσιμο 
εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19, το 
οποίο θα θεωρείται παγκόσμιο δημόσιο 
αγαθό· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
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αγαθό· της να υποστηρίξουν μια ανεξάρτητη 
έρευνα για τον χειρισμό της πανδημίας 
COVID-19 από την Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), ειδικά κατά 
την έναρξη της· επαναλαμβάνει την 
υποστήριξή του για την ένταξη της 
Ταϊβάν στην Παγκόσμια Συνέλευση 
Υγείας·

Or. en

Τροπολογία 210
Nicolae Ştefănuță

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιβ) να στηρίξει την έκκληση του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για ένα 
οικονομικά προσιτό και προσβάσιμο 
εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19, το 
οποίο θα θεωρείται παγκόσμιο δημόσιο 
αγαθό·

ιβ) να στηρίξει την έκκληση του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για ένα 
οικονομικά προσιτό και προσβάσιμο 
εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19, το 
οποίο θα θεωρείται παγκόσμιο δημόσιο 
αγαθό· να χαιρετίσει το έργο του ΠΟΥ για 
το συντονισμό των κυβερνητικών 
προσπαθειών με σκοπό την 
καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 
και καλεί την οργάνωση να διεξαγάγει 
αμερόληπτη, διαφανή και ανεξάρτητη 
έρευνα για την εξάπλωση του ιού·

Or. en

Τροπολογία 211
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιβ) να στηρίξει την έκκληση του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για ένα 
οικονομικά προσιτό και προσβάσιμο 

ιβ) να στηρίξει την έκκληση του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για ένα 
οικονομικά προσιτό και προσβάσιμο 
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εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19, το 
οποίο θα θεωρείται παγκόσμιο δημόσιο 
αγαθό·

εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19, το 
οποίο θα θεωρείται παγκόσμιο δημόσιο 
αγαθό· να εργαστεί στο πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών, με βάση την εμπειρία 
της διεθνούς απόκρισης στην πανδημία 
COVID-19, με στόχο να βελτιωθούν οι 
παγκόσμιοι μηχανισμοί για την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση πανδημιών·

Or. es

Τροπολογία 212
Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Γιώργος 
Γεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιβ) να στηρίξει την έκκληση του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για ένα 
οικονομικά προσιτό και προσβάσιμο 
εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19, το 
οποίο θα θεωρείται παγκόσμιο δημόσιο 
αγαθό·

ιβ) να στηρίξει την έκκληση του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για ένα 
οικονομικά προσιτό και προσβάσιμο 
εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19, το 
οποίο θα θεωρείται παγκόσμιο δημόσιο 
αγαθό· να καταβάλει προσπάθειες για 
έναν δίκαιο πολυμερή μηχανισμό που θα 
εξασφαλίζει γρήγορη, ισότιμη και 
προσιτή πρόσβαση για όλους τους 
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο σε 
μελλοντικά εμβόλια και θεραπείες κατά 
της νόσου COVID-19 από τη στιγμή που 
θα είναι διαθέσιμα·

Or. en

Τροπολογία 213
Isabel Santos, Δημήτρης Παπαδάκης, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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ιβ) να στηρίξει την έκκληση του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για ένα 
οικονομικά προσιτό και προσβάσιμο 
εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19, το 
οποίο θα θεωρείται παγκόσμιο δημόσιο 
αγαθό·

ιβ) να τονίσει ότι το διεθνές δίκαιο για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και η 
υπόσχεση επίτευξης των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης έως το 2030 θα 
πρέπει να παραμείνουν οι ακρογωνιαίοι 
λίθοι όλων των αντιδράσεων στην 
πανδημία· να στηρίξει την έκκληση του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για ένα 
οικονομικά προσιτό και προσβάσιμο 
εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19, το 
οποίο θα θεωρείται παγκόσμιο δημόσιο 
αγαθό·

Or. en

Τροπολογία 214
Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Γιώργος 
Γεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιβ α) να υποστηρίξει ένθερμα τον 
κεντρικό ρόλο της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας στη διαχείριση της 
νόσου COVID-19 και να υποβάλει 
προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της 
πολυμερούς αρχιτεκτονικής στον τομέα 
της υγείας·

Or. en

Τροπολογία 215
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιβ α) να εφαρμόσει τις διατάξεις που 
περιλαμβάνονται στα πρόσφατα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά 
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με το ρόλο της ΕΕ στην ενίσχυση της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ιδίως 
όσον αφορά την ικανότητα ετοιμότητας 
και αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας·

Or. en

Τροπολογία 216
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιβ α) να αναγνωρίσει ότι η καθολική 
κάλυψη υγείας είναι θεμελιώδης για την 
επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης όσον αφορά όχι μόνο την 
υγεία και την ευημερία, αλλά και την 
εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις 
μορφές και διαστάσεις της, την 
εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης, την 
επίτευξη ισότητας των φύλων και 
χειραφέτησης των γυναικών, την παροχή 
αξιοπρεπούς εργασίας και οικονομικής 
ανάπτυξης, τη μείωση των ανισοτήτων, 
τη διασφάλιση δίκαιων, ειρηνικών και 
χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών και τη 
δημιουργία και ενίσχυση των εταιρικών 
σχέσεων· να ζητήσει ενισχυμένα 
νομοθετικά και κανονιστικά πλαίσια και 
να προωθήσει τη συνοχή των πολιτικών 
για την επίτευξη της καθολικής κάλυψης 
υγείας, καθώς και τη θέσπιση νομοθεσίας 
και την εφαρμογή πολιτικών που 
παρέχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας, προϊόντα και εμβόλια, 
ειδικά για τους πλέον μειονεκτούντες· να 
ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου σε 
επίπεδο συστήματος κατά τον σχεδιασμό, 
την εφαρμογή και την παρακολούθηση 
των πολιτικών για την υγεία, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 
ανάγκες όλων των γυναικών και των 
κοριτσιών, με σκοπό την επίτευξη της 
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ισότητας των φύλων και της 
χειραφέτησης των γυναικών στις 
πολιτικές για την υγεία και τις παροχές 
των συστημάτων υγείας·

Or. en

Τροπολογία 217
Isabel Santos, Δημήτρης Παπαδάκης, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιβ α) να υπενθυμίσει την απόφαση 2532 
(2020) του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της κρίσης COVID-19 
στην παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, 
ιδίως την έκκληση του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ, Antonio Guterres, 
σε όλα τα εμπλεκόμενα σε ένοπλες 
συγκρούσεις μέρη παγκοσμίως να 
εφαρμόσουν άμεσα διαρκή ανθρωπιστική 
ανακωχή ως απάντηση στην πανδημία 
και είναι λυπηρό που μέχρι στιγμής η εν 
λόγω έκκληση έτυχε περιορισμένης 
ανταπόκρισης από τα οικεία μέρη και το 
ψήφισμα δεν είχε ακόμη τον επιθυμητό 
αντίκτυπο· να καλέσει τα μέλη του ΣΑΗΕ 
να παραμερίσουν τις διαφωνίες τους και 
να επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της πανδημίας στο 
παγκόσμιο περιβάλλον ασφαλείας· να τα 
παροτρύνει, επομένως, να υποστηρίξουν 
ενεργά τις προσπάθειες του Γενικού 
Γραμματέα Guterres, αναγκάζοντας τα 
εμπλεκόμενα σε ένοπλες συγκρούσεις 
μέρη να επιδιώξουν εκεχειρίες και να 
επιβάλουν αυτές τις εκκλήσεις 
απειλώντας με αξιόπιστο τρόπο ότι θα 
επιβάλουν κυρώσεις κατά των μερών που 
αρνούνται να εφαρμόσουν την 
ανθρωπιστική ανακωχή λόγω της νόσου 



PE660.365v02-00 142/172 AM\1219327EL.docx

EL

COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 218
Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Γιώργος 
Γεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιβ α) να επιδιώξει την εντατική διεθνή 
συνεργασία και αλληλεγγύη, προκειμένου 
να περιοριστεί, να μετριαστεί και να 
ξεπεραστεί η πανδημία COVID-19 και οι 
συνέπειές της μέσω αντιδράσεων που 
είναι ανθρωποκεντρικές, λαμβάνουν 
υπόψη το φύλο και δεν ενέχουν 
διακρίσεις· να προωθήσει τη διεθνή 
συνεργασία για να βοηθήσει τους 
ανθρώπους που βρίσκονται σε ευάλωτες 
καταστάσεις και τις φτωχότερες και πιο 
ευάλωτες χώρες:

Or. en

Τροπολογία 219
Sunčana Glavak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιβ α) να ενισχύσει την προβολή της 
δράσης και της βοήθειας της ΕΕ σε όλα 
τα πολυμερή φόρουμ και επιτοπίως, ιδίως 
του προγράμματος «Team Europe» που 
έχει συγκεντρώσει ποσό ύψους 36 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την 
αντιμετώπιση των καταστροφικών 
συνεπειών της κρίσης COVID-19 στις 
χώρες εταίρους και περιφέρειες, ιδίως 
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την Αφρική·

Or. en

Τροπολογία 220
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιβ α) να εφαρμόσει ειδικά μέτρα για να 
θέσει την ανθεκτικότητα στο επίκεντρο 
των προσπαθειών ανάκαμψης και να 
ενσωματώσει τη μείωση των κινδύνων 
καταστροφών σε όλες τις πολιτικές της 
ΕΕ σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, 
σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται 
στο πλαίσιο Sendai για τη μείωση των 
κινδύνων καταστροφών 2015-2030·

Or. en

Τροπολογία 221
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιβ β) καλεί τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να 
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την 
προστασία των παιδιών των οποίων η 
ευάλωτη κατάσταση μπορεί να 
επιδεινωθεί ιδιαίτερα από την πανδημία 
COVID-19, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
την πρόσβασή τους στην υγεία, την 
εκπαίδευση, οικονομικά προσιτά 
τρόφιμα, καθαρό νερό, εγκαταστάσεις 
υγιεινής και επαρκή στέγαση· να 
επαναλάβει τον αρνητικό αντίκτυπο της 
κλιματικής αλλαγής και της 
περιβαλλοντικής βλάβης στην άσκηση 
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των δικαιωμάτων των παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 222
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιβ β) να διαδραματίσει ενεργό, ισχυρό 
και φιλόδοξο ηγετικό ρόλο στις 
προετοιμασίες για την 26η Διάσκεψη των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή (COP26), μέσω της 
συμπερίληψης της πτυχής των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προωθώντας 
την παγκόσμια αναγνώριση του 
δικαιώματος σε ένα ασφαλές, καθαρό, 
υγιές και βιώσιμο περιβάλλον και 
υποστηρίζοντας την εντολή του Ειδικού 
Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 223
Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Γιώργος 
Γεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιβ γ) να προτρέψει τα κράτη μέλη του 
ΟΗΕ και άλλους ενδιαφερόμενους να 
κινητοποιήσουν πόρους για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 
και των συνεπειών της· να υποστηρίξει το 
Κεντρικό Ταμείο Αντιμετώπισης 
Επειγουσών Καταστάσεων, το Παγκόσμιο 
Πρόγραμμα Τροφίμων, τον οργανισμό 
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του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και άλλα 
θεσμικά όργανα και προγράμματα του 
ΟΗΕ, τα οποία διαδραματίζουν βασικό 
ρόλο στην ανθρωπιστική ανταπόκριση 
στην κρίση COVID-19· να υπογραμμίσει, 
ωστόσο, ότι η σημασία της ταχείας και 
ευέλικτης χρηματοδότησης επειγόντων 
μέτρων για την κρίση COVID-19 δεν θα 
πρέπει να αντικαθιστά ή να εκτρέπει 
πόρους από άλλες καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, όπως η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και οι Στόχοι 
Βιώσιμης Ανάπτυξης:

Or. en

Τροπολογία 224
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιβ γ) να στηρίξει με σθένος το 
θεματολόγιο για τους νέους, την ασφάλεια 
και την ειρήνη και τον στόχο του, ο 
οποίος συνίσταται στην εξασφάλιση 
μεγαλύτερης συμμετοχής των νέων στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό, 
εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 225
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ δ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιβ δ) ζητεί την καθολική επικύρωση και 
την αποτελεσματική εφαρμογή της 
Διεθνούς Σύμβασης για την κατάργηση 
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πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων· να 
προτρέψει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να 
εξαλείψουν κάθε μορφή φυλετικών 
διακρίσεων με όλα τα κατάλληλα μέσα, 
συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας· να 
ενθαρρύνει τα κράτη που έχουν 
διατυπώσει επιφυλάξεις ως προς το 
άρθρο 4 της Σύμβασης να αποσύρουν τις 
εν λόγω επιφυλάξεις κατά προτεραιότητα, 
όπως τόνισε ο Ειδικός Εισηγητής· 
αναγνωρίζει τον πρωταρχικό ρόλο της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού στην 
προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τη διατομεακή 
καταπολέμηση του ρατσισμού, των 
φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας 
και της σχετικής μισαλλοδοξίας, ιδίως 
στην προώθηση των αρχών της ανοχής, 
της ένταξης και του σεβασμού της 
εθνοτικής, θρησκευτικής και 
πολιτισμικής πολυμορφίας και στην 
πρόληψη της διάδοσης των 
εξτρεμιστικών ρατσιστικών και 
ξενοφοβικών κινημάτων και ιδεών·

Or. en

Τροπολογία 226
Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Γιώργος 
Γεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ δ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιβ δ) να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη του 
ΟΗΕ και άλλους ενδιαφερόμενους, 
συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού 
τομέα, να κινητοποιήσουν μια ευρείας 
κλίμακας, συντονισμένη και 
ολοκληρωμένη παγκόσμια ανταπόκριση 
στην πανδημία COVID-19 και τις 
συνέπειές της, λαμβάνοντας υπό 
σημείωση την έκθεση του Γενικού 
Γραμματέα με τίτλο «Shared 
responsibility, global solidarity: 
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responding to the socioeconomic impacts 
of COVID-19» (Κοινή ευθύνη, παγκόσμια 
αλληλεγγύη: ανταπόκριση στις 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της 
COVID-19), όπου επισημαίνεται η 
ανάγκη πολυμερούς ανταπόκρισης που να 
αναλογεί τουλάχιστον στο 10 % του 
παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος·

Or. en

Τροπολογία 227
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ ε (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιβ ε) να επιβεβαιώνει την ανάγκη 
εξασφάλισης ίσης προστασίας του νόμου 
και της ισότητας ενώπιον των 
δικαστηρίων, χειραφέτηση και πλήρη και 
αποτελεσματική συμμετοχή στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 
πλήρη, ισότιμη και αποτελεσματική 
συμμετοχή στην πολιτική, οικονομική, 
κοινωνική και πολιτιστική ζωή των 
αυτοχθόνων, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών και των κοριτσιών· να 
χαιρετίσει το έργο του Ειδικού Εισηγητή 
των ΗΕ για τα δικαιώματα των 
μεταναστών, του Μηχανισμού 
Εμπειρογνωμόνων για τα Δικαιώματα 
των Αυτοχθόνων Πληθυσμών (EMRIP) 
και του Μόνιμου Φόρουμ για τα 
Ζητήματα των Αυτοχθόνων· να 
ενθαρρύνει τα κράτη και τις οντότητες 
του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών 
να ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία για 
την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων 
που βιώνουν οι αυτόχθονες πληθυσμοί 
και να αυξήσουν την τεχνική συνεργασία 
και τη χρηματοδοτική συνδρομή στο 
θέμα αυτό·
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Or. en

Τροπολογία 228
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ στ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιβ στ) να ενισχύσει την προστασία των 
ατόμων με αναπηρία και να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή σε όσους 
αντιμετωπίζουν διατομεακές διακρίσεις, 
ιδίως τις γυναίκες και τους αυτόχθονες με 
αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 229
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιγ) να συνεχίσει να επιδιώκει και να 
επεκτείνει τη συνεργασία σε επίπεδο 
ικανοτήτων εντός του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση 
αποτελεσματικών κοινών προτύπων σε 
νέους τομείς πολιτικής, όπως η προστασία 
των δεδομένων, η δέουσα επιμέλεια, η 
τεχνητή νοημοσύνη ή ο κυβερνοχώρος, με 
παράλληλη προώθηση της επαρκούς 
στήριξης για τις χώρες που ενδέχεται να 
επιθυμούν να επεκτείνουν τη ρυθμιστική 
τους ικανότητα και την εφαρμογή 
προτύπων·

ιγ) να συνεχίσει να επιδιώκει και να 
επεκτείνει τη συνεργασία σε επίπεδο 
ικανοτήτων εντός του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση 
αποτελεσματικών κοινών προτύπων σε 
νέους τομείς πολιτικής, όπως η προστασία 
των δεδομένων, η δέουσα επιμέλεια, η 
τεχνητή νοημοσύνη ή ο κυβερνοχώρος, με 
παράλληλη προώθηση της επαρκούς 
στήριξης για τις χώρες που ενδέχεται να 
επιθυμούν να επεκτείνουν τη ρυθμιστική 
τους ικανότητα και την εφαρμογή 
προτύπων· να προτείνει ότι οι 
ακρογωνιαίοι λίθοι της ευρωπαϊκής 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, όπως ο 
ΓΚΠΔ και η οδηγία για την ασφάλεια των 
συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, 
μπορούν να αποτελέσουν μια εξαιρετική 
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βάση στην οποία οι χώρες που το 
επιθυμούν θα μπορούν να στηρίξουν τα 
ρυθμιστικά τους πλαίσια όσον αφορά την 
προστασία δεδομένων και την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο μέσω της προσέγγισης 
της «ασφάλειας εκ σχεδιασμού» και, ως 
εκ τούτου, οι βέλτιστες πρακτικές και τα 
διδάγματα που αντλούνται σε επίπεδο ΕΕ 
θα μπορούν να διαδοθούν στο πλαίσιο του 
ΟΗΕ και τις υπηρεσίες του ΟΗΕ που 
είναι αφιερωμένες στον σκοπό αυτόν, ως 
απάντηση επίσης στα αιτήματα 
μεμονωμένων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 230
Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιγ) να συνεχίσει να επιδιώκει και να 
επεκτείνει τη συνεργασία σε επίπεδο 
ικανοτήτων εντός του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση 
αποτελεσματικών κοινών προτύπων σε 
νέους τομείς πολιτικής, όπως η προστασία 
των δεδομένων, η δέουσα επιμέλεια, η 
τεχνητή νοημοσύνη ή ο κυβερνοχώρος, με 
παράλληλη προώθηση της επαρκούς 
στήριξης για τις χώρες που ενδέχεται να 
επιθυμούν να επεκτείνουν τη ρυθμιστική 
τους ικανότητα και την εφαρμογή 
προτύπων·

ιγ) να συνεχίσει να επιδιώκει και να 
επεκτείνει τη συνεργασία σε επίπεδο 
ικανοτήτων εντός του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση 
αποτελεσματικών κοινών προτύπων σε 
νέους τομείς πολιτικής, όπως η προστασία 
των δεδομένων, η δέουσα επιμέλεια, η 
τεχνητή νοημοσύνη ή ο κυβερνοχώρος, με 
παράλληλη προώθηση της επαρκούς 
στήριξης για τις χώρες που ενδέχεται να 
επιθυμούν να επεκτείνουν τη ρυθμιστική 
τους ικανότητα και την εφαρμογή 
προτύπων· να ζητήσει τον στενότερο 
συντονισμό στον τομέα της 
κυβερνοάμυνας όσον αφορά τους 
κανόνες, τα πρότυπα, τις κοινές 
αντιλήψεις και τα μέτρα επιβολής στον 
κυβερνοχώρο·

Or. en
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Τροπολογία 231
Εμμανουήλ Φράγκος, Karol Karski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιγ) να συνεχίσει να επιδιώκει και να 
επεκτείνει τη συνεργασία σε επίπεδο 
ικανοτήτων εντός του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση 
αποτελεσματικών κοινών προτύπων σε 
νέους τομείς πολιτικής, όπως η προστασία 
των δεδομένων, η δέουσα επιμέλεια, η 
τεχνητή νοημοσύνη ή ο κυβερνοχώρος, με 
παράλληλη προώθηση της επαρκούς 
στήριξης για τις χώρες που ενδέχεται να 
επιθυμούν να επεκτείνουν τη ρυθμιστική 
τους ικανότητα και την εφαρμογή 
προτύπων·

ιγ) να συνεχίσει να επιδιώκει και να 
επεκτείνει τη συνεργασία σε επίπεδο 
ικανοτήτων εντός του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση 
αποτελεσματικών κοινών προτύπων σε 
νέους τομείς πολιτικής, όπως η δέουσα 
επιμέλεια, η προστασία των δεδομένων, η 
τεχνητή νοημοσύνη ή ο κυβερνοχώρος, με 
παράλληλη προώθηση της επαρκούς 
στήριξης για τις χώρες που ενδέχεται να 
επιθυμούν να επεκτείνουν τη ρυθμιστική 
τους ικανότητα και την εφαρμογή 
προτύπων και λαμβάνοντας υπόψη τα 
πλεονεκτήματα της σύστασης ενός νέου 
εξειδικευμένου οργανισμού για την 
ψηφιακή μετάβαση, με πρωταρχικό 
στόχο την αντιμετώπιση της ασφάλειας 
του διαδικτύου και τον συντονισμό της 
στάσης των μελών έναντι της συνεχώς 
αναπτυσσόμενης ψηφιακής βιομηχανίας·

Or. en

Τροπολογία 232
Nicolae Ştefănuță

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιγ) να συνεχίσει να επιδιώκει και να 
επεκτείνει τη συνεργασία σε επίπεδο 
ικανοτήτων εντός του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση 
αποτελεσματικών κοινών προτύπων σε 
νέους τομείς πολιτικής, όπως η προστασία 
των δεδομένων, η δέουσα επιμέλεια, η 
τεχνητή νοημοσύνη ή ο κυβερνοχώρος, με 

ιγ) να συνεχίσει να επιδιώκει και να 
επεκτείνει τη συνεργασία σε επίπεδο 
ικανοτήτων εντός του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση 
αποτελεσματικών κοινών προτύπων σε 
νέους τομείς πολιτικής, όπως η προστασία 
των δεδομένων, η δέουσα επιμέλεια, η 
τεχνητή νοημοσύνη, η αντιτρομοκρατία, η 
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παράλληλη προώθηση της επαρκούς 
στήριξης για τις χώρες που ενδέχεται να 
επιθυμούν να επεκτείνουν τη ρυθμιστική 
τους ικανότητα και την εφαρμογή 
προτύπων·

πρόληψη του εξτρεμισμού, η μη διάδοση 
ή ο κυβερνοχώρος, με παράλληλη 
προώθηση της επαρκούς στήριξης για τις 
χώρες που ενδέχεται να επιθυμούν να 
επεκτείνουν τη ρυθμιστική τους ικανότητα 
και την εφαρμογή προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 233
Isabel Santos, Δημήτρης Παπαδάκης, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιγ) να συνεχίσει να επιδιώκει και να 
επεκτείνει τη συνεργασία σε επίπεδο 
ικανοτήτων εντός του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση 
αποτελεσματικών κοινών προτύπων σε 
νέους τομείς πολιτικής, όπως η προστασία 
των δεδομένων, η δέουσα επιμέλεια, η 
τεχνητή νοημοσύνη ή ο κυβερνοχώρος, με 
παράλληλη προώθηση της επαρκούς 
στήριξης για τις χώρες που ενδέχεται να 
επιθυμούν να επεκτείνουν τη ρυθμιστική 
τους ικανότητα και την εφαρμογή 
προτύπων·

ιγ) να συνεχίσει να επιδιώκει και να 
επεκτείνει τη συνεργασία σε επίπεδο 
ικανοτήτων εντός του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση 
αποτελεσματικών κοινών προτύπων σε 
νέους τομείς πολιτικής, όπως η προστασία 
των δεδομένων, η δέουσα επιμέλεια, η 
καταπολέμηση της ατιμωρησίας, η 
τεχνητή νοημοσύνη ή ο κυβερνοχώρος, με 
παράλληλη προώθηση της επαρκούς 
στήριξης για τις χώρες που ενδέχεται να 
επιθυμούν να επεκτείνουν τη ρυθμιστική 
τους ικανότητα και την εφαρμογή 
προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 234
David McAllister

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιγ) να συνεχίσει να επιδιώκει και να 
επεκτείνει τη συνεργασία σε επίπεδο 

ιγ) να συνεχίσει να επιδιώκει και να 
επεκτείνει τη συνεργασία σε επίπεδο 
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ικανοτήτων εντός του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση 
αποτελεσματικών κοινών προτύπων σε 
νέους τομείς πολιτικής, όπως η προστασία 
των δεδομένων, η δέουσα επιμέλεια, η 
τεχνητή νοημοσύνη ή ο κυβερνοχώρος, με 
παράλληλη προώθηση της επαρκούς 
στήριξης για τις χώρες που ενδέχεται να 
επιθυμούν να επεκτείνουν τη ρυθμιστική 
τους ικανότητα και την εφαρμογή 
προτύπων·

ικανοτήτων εντός του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση 
αποτελεσματικών κοινών προτύπων σε 
νέους τομείς πολιτικής, όπως ο 
διαχωρισμός των δεδομένων και η 
προστασία των δεδομένων, η δέουσα 
επιμέλεια, η τεχνητή νοημοσύνη ή ο 
κυβερνοχώρος, με παράλληλη προώθηση 
της επαρκούς στήριξης για τις χώρες που 
ενδέχεται να επιθυμούν να επεκτείνουν τη 
ρυθμιστική τους ικανότητα και την 
εφαρμογή προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 235
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιγ) να συνεχίσει να επιδιώκει και να 
επεκτείνει τη συνεργασία σε επίπεδο 
ικανοτήτων εντός του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση 
αποτελεσματικών κοινών προτύπων σε 
νέους τομείς πολιτικής, όπως η προστασία 
των δεδομένων, η δέουσα επιμέλεια, η 
τεχνητή νοημοσύνη ή ο κυβερνοχώρος, με 
παράλληλη προώθηση της επαρκούς 
στήριξης για τις χώρες που ενδέχεται να 
επιθυμούν να επεκτείνουν τη ρυθμιστική 
τους ικανότητα και την εφαρμογή 
προτύπων·

ιγ) να συνεχίσει να επιδιώκει και να 
επεκτείνει τη συνεργασία σε επίπεδο 
ικανοτήτων εντός του συστήματος των 
Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση 
αποτελεσματικών και δεοντολογικών 
κοινών προτύπων σε νέους τομείς 
πολιτικής, όπως η προστασία των 
δεδομένων, η δέουσα επιμέλεια, η τεχνητή 
νοημοσύνη ή ο κυβερνοχώρος, με 
παράλληλη προώθηση της επαρκούς 
στήριξης για τις χώρες που ενδέχεται να 
επιθυμούν να επεκτείνουν τη ρυθμιστική 
τους ικανότητα και την εφαρμογή 
προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 236
Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Γιώργος 
Γεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιγ α) να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 
της πρόληψης και της καταπολέμησης 
των παράνομων χρηματοοικονομικών 
ροών και της ενίσχυσης της διεθνούς 
συνεργασίας και των ορθών πρακτικών 
σχετικά με την επιστροφή και την 
ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, 
συμπεριλαμβανομένων 
αποτελεσματικότερων μέτρων για την 
εφαρμογή των υφιστάμενων 
υποχρεώσεων βάσει της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς 
και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
κατά του διεθνικού οργανωμένου 
εγκλήματος και των Πρωτοκόλλων τους 
και για την εφαρμογή αποτελεσματικών, 
χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμων 
μέτρων για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της διαφθοράς στο 
πλαίσιο του θεματολογίου του 2030·

Or. en

Τροπολογία 237
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιγ α) να εξετάσει πρόσθετα μέτρα 
ελάφρυνσης του χρέους, ώστε οι 
υπερχρεωμένες αναπτυσσόμενες χώρες 
να αποφύγουν τις αθετήσεις 
υποχρεώσεων και να δημιουργήσουν 
χώρο για επενδύσεις στους ΣΒΑ και, υπό 
αυτήν την έννοια, να υποστηρίξει το 
αίτημα του Γενικού Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών για τη δημιουργία ενός 
μηχανισμού αναδιάρθρωσης του 
δημόσιου χρέους στο πλαίσιο της 
μακροπρόθεσμης ανταπόκρισης στην 
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κρίση Covid-19 και τις οικονομικές 
επιπτώσεις της·

Or. en

Τροπολογία 238
Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Γιώργος Γεωργίου, 
Emmanuel Maurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιγ β) να αναλάβει και να στηρίξει 
πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής, της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της διαφθοράς· να στηρίξει τη 
δημιουργία ενός δημοκρατικού, αρμόδιου 
και επαρκώς χρηματοδοτούμενου 
διακυβερνητικού φορολογικού οργάνου σε 
επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, το οποίο θα 
μπορεί να διασφαλίζει ότι θα ακούγεται η 
φωνή των αναπτυσσόμενων χωρών σε 
φορολογικά θέματα· να καταβάλει 
προσπάθειες για την επίσπευση των 
διαπραγματεύσεων για έναν 
αποτελεσματικό κώδικα δεοντολογίας για 
την καταπολέμηση της διεθνούς 
φοροδιαφυγής μέσω της χρήσης 
συμφωνιών ανταλλαγής φορολογικών 
πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 239
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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ιδ) να αντιμετωπίσει τη 
μετανάστευση και τον αναγκαστικό 
εκτοπισμό και να συνεργαστεί για την 
εφαρμογή τόσο του Παγκόσμιου 
Συμφώνου για τη Μετανάστευση όσο και 
του Παγκόσμιου Συμφώνου για τους 
Πρόσφυγες· να στηρίξει και να ενισχύσει 
το έργο των αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ, 
όπως η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες και η 
Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των 
Ηνωμένων Εθνών (UNRWA)·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 240
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιδ) να αντιμετωπίσει τη 
μετανάστευση και τον αναγκαστικό 
εκτοπισμό και να συνεργαστεί για την 
εφαρμογή τόσο του Παγκόσμιου 
Συμφώνου για τη Μετανάστευση όσο και 
του Παγκόσμιου Συμφώνου για τους 
Πρόσφυγες· να στηρίξει και να ενισχύσει 
το έργο των αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ, 
όπως η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες και η 
Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των 
Ηνωμένων Εθνών (UNRWA)·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 241
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιδ) να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση 
και τον αναγκαστικό εκτοπισμό και να 
συνεργαστεί για την εφαρμογή τόσο του 
Παγκόσμιου Συμφώνου για τη 
Μετανάστευση όσο και του Παγκόσμιου 
Συμφώνου για τους Πρόσφυγες· να 
στηρίξει και να ενισχύσει το έργο των 
αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ, όπως η 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών 
για τους Πρόσφυγες και η Υπηρεσία 
Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών 
(UNRWA)·

ιδ) να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση 
και τον αναγκαστικό εκτοπισμό και να 
συνεργαστεί για την εφαρμογή τόσο του 
Παγκόσμιου Συμφώνου για τη 
Μετανάστευση όσο και του Παγκόσμιου 
Συμφώνου για τους Πρόσφυγες· να 
στηρίξει και να ενισχύσει το έργο των 
αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ, όπως η 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών 
για τους Πρόσφυγες και η Υπηρεσία 
Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών 
(UNRWA)· υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη, 
η ασφάλεια και η σταθερότητα της 
αφρικανικής ηπείρου, ιδίως των 
περιοχών του Μαγκρέμπ και του Σαχέλ, 
επηρεάζουν άμεσα την ΕΕ και τα 
εξωτερικά της σύνορα· καλεί την ΕΕ να 
υποστηρίξει και να ενισχύσει τη 
συνεργασία της με τον ΟΗΕ και την ΑΕ 
για την υποστήριξη της ανάπτυξης, την 
αντιμετώπιση της φτώχειας και την 
ανάπτυξη ικανοτήτων με τους τοπικούς 
εταίρους με σκοπό την καταπολέμηση 
του εξτρεμισμού, της εμπορίας 
ανθρώπων και της παράνομης 
μετανάστευσης·

Or. en

Τροπολογία 242
Isabel Santos, Δημήτρης Παπαδάκης, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιδ) να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση 
και τον αναγκαστικό εκτοπισμό και να 
συνεργαστεί για την εφαρμογή τόσο του 
Παγκόσμιου Συμφώνου για τη 
Μετανάστευση όσο και του Παγκόσμιου 
Συμφώνου για τους Πρόσφυγες· να 
στηρίξει και να ενισχύσει το έργο των 

ιδ) να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση 
και τον αναγκαστικό εκτοπισμό και να 
συνεργαστεί για την εφαρμογή τόσο του 
Παγκόσμιου Συμφώνου για τη 
Μετανάστευση όσο και του Παγκόσμιου 
Συμφώνου για τους Πρόσφυγες· 
υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα 



AM\1219327EL.docx 157/172 PE660.365v02-00

EL

αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ, όπως η 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών 
για τους Πρόσφυγες και η Υπηρεσία 
Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών 
(UNRWA)·

δικαιώματα θα πρέπει να παραμείνουν 
στον πυρήνα των παγκόσμιων συμφώνων 
με ιδιαίτερη προσοχή στους μετανάστες 
σε ευάλωτη κατάσταση, όπως είναι 
παιδιά, ανήλικοι και γυναίκες· να στηρίξει 
και να ενισχύσει το έργο των αρμόδιων 
οργάνων του ΟΗΕ, όπως η Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες και η Υπηρεσία Αρωγής και 
Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA)·

Or. en

Τροπολογία 243
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιδ) να αντιμετωπίσει τη 
μετανάστευση και τον αναγκαστικό 
εκτοπισμό και να συνεργαστεί για την 
εφαρμογή τόσο του Παγκόσμιου 
Συμφώνου για τη Μετανάστευση όσο και 
του Παγκόσμιου Συμφώνου για τους 
Πρόσφυγες· να στηρίξει και να ενισχύσει 
το έργο των αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ, 
όπως η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες και η 
Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των 
Ηνωμένων Εθνών (UNRWA)·

ιδ) να απορρίψει το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για τη Μετανάστευση το οποίο 
αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την 
κυριαρχία και την ασφάλεια των κρατών·

Or. fr

Τροπολογία 244
Lukas Mandl, Miriam Lexmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιδ) να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση ιδ) να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση 
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και τον αναγκαστικό εκτοπισμό και να 
συνεργαστεί για την εφαρμογή τόσο του 
Παγκόσμιου Συμφώνου για τη 
Μετανάστευση όσο και του Παγκόσμιου 
Συμφώνου για τους Πρόσφυγες· να 
στηρίξει και να ενισχύσει το έργο των 
αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ, όπως η 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών 
για τους Πρόσφυγες και η Υπηρεσία 
Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων 
Εθνών (UNRWA)·

και τον αναγκαστικό εκτοπισμό· να 
στηρίξει και να ενισχύσει το έργο των 
αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ, όπως η 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών 
για τους Πρόσφυγες·

Or. en

Τροπολογία 245
Nicolae Ştefănuță

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιδ) να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση 
και τον αναγκαστικό εκτοπισμό και να 
συνεργαστεί για την εφαρμογή τόσο του 
Παγκόσμιου Συμφώνου για τη 
Μετανάστευση όσο και του Παγκόσμιου 
Συμφώνου για τους Πρόσφυγες· να 
στηρίξει και να ενισχύσει το έργο των 
αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ, όπως η 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών 
για τους Πρόσφυγες και η Υπηρεσία 
Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών 
(UNRWA)·

ιδ) να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση 
και τον αναγκαστικό εκτοπισμό και να 
συνεργαστεί για την εφαρμογή τόσο του 
Παγκόσμιου Συμφώνου για τη 
Μετανάστευση όσο και του Παγκόσμιου 
Συμφώνου για τους Πρόσφυγες· να 
στηρίξει και να ενισχύσει το έργο των 
αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ, όπως η 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών 
για τους Πρόσφυγες και η Υπηρεσία 
Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών 
(UNRWA)· να συνεχίσει να βασίζεται 
στην κοινή δέσμευση για τη διαφύλαξη 
του ανθρωπιστικού χώρου και τη 
βελτίωση του συστήματος ανταπόκρισης 
στις ανθρωπιστικές κρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 246
Isabel Santos, Δημήτρης Παπαδάκης, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιδ) να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση 
και τον αναγκαστικό εκτοπισμό και να 
συνεργαστεί για την εφαρμογή τόσο του 
Παγκόσμιου Συμφώνου για τη 
Μετανάστευση όσο και του Παγκόσμιου 
Συμφώνου για τους Πρόσφυγες· να 
στηρίξει και να ενισχύσει το έργο των 
αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ, όπως η 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών 
για τους Πρόσφυγες και η Υπηρεσία 
Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών 
(UNRWA)·

ιδ) να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση 
και τον αναγκαστικό εκτοπισμό και να 
συνεργαστεί για την εφαρμογή τόσο του 
Παγκόσμιου Συμφώνου για τη 
Μετανάστευση όσο και του Παγκόσμιου 
Συμφώνου για τους Πρόσφυγες· να 
στηρίξει και να ενισχύσει το έργο των 
αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ, όπως η 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών 
για τους Πρόσφυγες και η Υπηρεσία 
Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών 
(UNRWA)· να τονίσει τη σημασία της 
υποστήριξης του δικαιώματος στο άσυλο 
σε διεθνές επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 247
Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιδ) να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση 
και τον αναγκαστικό εκτοπισμό και να 
συνεργαστεί για την εφαρμογή τόσο του 
Παγκόσμιου Συμφώνου για τη 
Μετανάστευση όσο και του Παγκόσμιου 
Συμφώνου για τους Πρόσφυγες· να 
στηρίξει και να ενισχύσει το έργο των 
αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ, όπως η 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών 
για τους Πρόσφυγες και η Υπηρεσία 
Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών 
(UNRWA)·

ιδ) να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα 
αίτια της μετανάστευσης και του 
αναγκαστικού εκτοπισμού· να στηρίξει 
και να ενισχύσει το έργο των αρμόδιων 
οργάνων του ΟΗΕ, όπως η Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες και η Υπηρεσία Αρωγής και 
Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA)·

Or. en
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Τροπολογία 248
David Lega

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιδ) να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση 
και τον αναγκαστικό εκτοπισμό και να 
συνεργαστεί για την εφαρμογή τόσο του 
Παγκόσμιου Συμφώνου για τη 
Μετανάστευση όσο και του Παγκόσμιου 
Συμφώνου για τους Πρόσφυγες· να 
στηρίξει και να ενισχύσει το έργο των 
αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ, όπως η 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών 
για τους Πρόσφυγες και η Υπηρεσία 
Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων 
Εθνών (UNRWA)·

ιδ) να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση 
και τον αναγκαστικό εκτοπισμό και να 
συνεργαστεί για την εφαρμογή τόσο του 
Παγκόσμιου Συμφώνου για τη 
Μετανάστευση όσο και του Παγκόσμιου 
Συμφώνου για τους Πρόσφυγες· να 
στηρίξει και να ενισχύσει το έργο των 
αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 249
Isabel Santos, Δημήτρης Παπαδάκης, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιδ) να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση 
και τον αναγκαστικό εκτοπισμό και να 
συνεργαστεί για την εφαρμογή τόσο του 
Παγκόσμιου Συμφώνου για τη 
Μετανάστευση όσο και του Παγκόσμιου 
Συμφώνου για τους Πρόσφυγες· να 
στηρίξει και να ενισχύσει το έργο των 
αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ, όπως η 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών 
για τους Πρόσφυγες και η Υπηρεσία 
Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών 
(UNRWA)·

ιδ) να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση 
και τον αναγκαστικό εκτοπισμό και να 
συνεργαστεί για την εφαρμογή τόσο του 
Παγκόσμιου Συμφώνου για τη 
Μετανάστευση όσο και του Παγκόσμιου 
Συμφώνου για τους Πρόσφυγες· να 
στηρίξει και να ενισχύσει το έργο των 
αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ, όπως η 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών 
για τους Πρόσφυγες και η Υπηρεσία 
Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών 
(UNRWA), μεταξύ άλλων μέσω της 
παροχής χρηματοδοτικής στήριξης·

Or. en
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Τροπολογία 250
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιδ α) να εκφράσει τη σοβαρή ανησυχία 
του για τις απόπειρες δυσφήμισης του 
Γραφείου Αρωγής και Έργων των 
Ηνωμένων Εθνών (UNRWA) παρά την 
αποδεδειγμένη επιχειρησιακή του 
ικανότητα, το ιστορικό του στην 
αποτελεσματική παροχή ανθρωπιστικής 
και αναπτυξιακής βοήθειας και τη 
συνεπή εκτέλεση της εντολής του 
σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα και 
το κανονιστικό του πλαίσιο, ακόμη και 
υπό τις πλέον δύσκολες συνθήκες· να 
επιβεβαιώσει τον βασικό ρόλο του 
UNRWA στην παροχή ανθρωπιστικής 
και αναπτυξιακής βοήθειας στους 
Παλαιστίνιους πρόσφυγες και να 
απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη του 
ΟΗΕ να διατηρήσουν και να αυξήσουν 
τις συνεισφορές τους στο UNRWA·

Or. en

Τροπολογία 251
Assita Kanko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιδ α) να εξακολουθήσει να υποστηρίζει 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· να ζητήσει 
να καταβληθούν περισσότερες 
προσπάθειες για την προστασία των 
ατόμων που ανήκουν σε θρησκευτικές 
και άλλες μειονότητες· να ζητήσει 
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μεγαλύτερη προστασία των 
θρησκευτικών μειονοτήτων από τις 
διώξεις και τη βία· να ζητήσει να 
καταργηθούν οι νόμοι που ποινικοποιούν 
τη βλασφημία ή την αποστασία, οι οποίοι 
χρησιμεύουν ως πρόσχημα για τη δίωξη 
των θρησκευτικών μειονοτήτων και των 
μη πιστών· να υποστηρίξει το έργο του 
Ειδικού Εισηγητή για τη θρησκευτική 
ελευθερία και την ελευθερία των 
πεποιθήσεων·

Or. en

Τροπολογία 252
Salima Yenbou

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιε) να ενισχύσει περαιτέρω την 
ολοκληρωμένη στήριξη για την ισότητα 
των φύλων και τη χειραφέτηση των 
γυναικών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του 
Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης της, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
και στην υποστήριξη της ουσιαστικής και 
ενεργού συμμετοχής των γυναικών σε 
όλους τους τομείς του δημόσιου βίου·

ιε) να ενισχύσει περαιτέρω την 
ολοκληρωμένη στήριξη για την ισότητα 
των φύλων και τη χειραφέτηση των 
γυναικών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του 
Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης της 
και το θεματολόγιο που προτάθηκε στην 
απόφαση 1325 (2000) του ΣΑΗΕ για τις 
γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών και 
στην υποστήριξη της ουσιαστικής και 
ενεργού συμμετοχής των γυναικών σε 
όλους τους τομείς του δημόσιου βίου, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις διευθυντικές 
θέσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ενωσιακό επίπεδο· να στηρίξει και να 
ενισχύσει τις διεθνείς προσπάθειες που 
καταβάλλονται μέσω του ΟΗΕ για να 
εξασφαλιστούν η διενέργεια αναλύσεων 
με βάση το φύλο και η συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις 
δραστηριότητες του ΟΗΕ· να ζητήσει την 
εξάλειψη κάθε μορφής βίας και 
διακρίσεων κατά των γυναικών και των 



AM\1219327EL.docx 163/172 PE660.365v02-00

EL

κοριτσιών, μεταξύ άλλων μέσω της 
συνεκτίμησης των διακρίσεων λόγω 
ταυτότητας φύλου·

Or. en

Τροπολογία 253
Isabel Santos, Δημήτρης Παπαδάκης, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιε) να ενισχύσει περαιτέρω την 
ολοκληρωμένη στήριξη για την ισότητα 
των φύλων και τη χειραφέτηση των 
γυναικών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του 
Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης της, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
και στην υποστήριξη της ουσιαστικής και 
ενεργού συμμετοχής των γυναικών σε 
όλους τους τομείς του δημόσιου βίου·

ιε) να ενισχύσει περαιτέρω την 
ολοκληρωμένη στήριξη για την ισότητα 
των φύλων και τη χειραφέτηση των 
γυναικών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του 
Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης της, 
και να καλέσει όλα τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να υποστηρίζουν και να 
εφαρμόζουν τις οκτώ αποφάσεις του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ όσον 
αφορά το θεματολόγιο για τις γυναίκες, 
την ειρήνη και την ασφάλεια, οι οποίες 
καθοδηγούν το έργο και τις δράσεις για 
την προώθηση της ισότητας των φύλων 
και να ενισχύσουν τη συμμετοχή, την 
προστασία και τα δικαιώματα των 
γυναικών καθ’ όλο τον κύκλο μιας 
σύγκρουσης, από την πρόληψη των 
συγκρούσεων έως και την 
ανασυγκρότηση μετά τη σύγκρουση· με 
ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών και 
στην υποστήριξη της ουσιαστικής και 
ενεργού συμμετοχής των γυναικών σε 
όλους τους τομείς του δημόσιου βίου·

Or. en

Τροπολογία 254
Fabio Massimo Castaldo
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιε) να ενισχύσει περαιτέρω την 
ολοκληρωμένη στήριξη για την ισότητα 
των φύλων και τη χειραφέτηση των 
γυναικών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του 
Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης της, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
και στην υποστήριξη της ουσιαστικής και 
ενεργού συμμετοχής των γυναικών σε 
όλους τους τομείς του δημόσιου βίου·

ιε) να ενισχύσει περαιτέρω την 
ολοκληρωμένη στήριξη για την ισότητα 
των φύλων και τη χειραφέτηση των 
γυναικών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του 
Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης της, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
και στην υποστήριξη της ουσιαστικής και 
ενεργού συμμετοχής των γυναικών σε 
όλους τους τομείς του δημόσιου βίου· να 
ενισχύσει τις διεθνείς προσπάθειες που 
καταβάλλονται μέσω του ΟΗΕ για να 
εξασφαλιστούν η διενέργεια αναλύσεων 
με βάση το φύλο και η συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις 
δραστηριότητες του ΟΗΕ· να αναπτύξει 
δείκτες και να εφαρμόσει εργαλεία 
παρακολούθησης για την καταμέτρηση 
της προόδου στη συμμετοχή των 
γυναικών στην οικοδόμηση της ειρήνης 
και της ασφάλειας, μεταξύ άλλων και 
στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 255
Isabel Santos, Δημήτρης Παπαδάκης, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιε) να ενισχύσει περαιτέρω την 
ολοκληρωμένη στήριξη για την ισότητα 
των φύλων και τη χειραφέτηση των 
γυναικών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του 
Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης της, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 

ιε) να ενισχύσει περαιτέρω την 
ολοκληρωμένη στήριξη για την ισότητα 
των φύλων και τη χειραφέτηση των 
γυναικών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του 
Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης της, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 



AM\1219327EL.docx 165/172 PE660.365v02-00

EL

και στην υποστήριξη της ουσιαστικής και 
ενεργού συμμετοχής των γυναικών σε 
όλους τους τομείς του δημόσιου βίου·

και στην υποστήριξη της ουσιαστικής και 
ενεργού συμμετοχής των γυναικών σε 
όλους τους τομείς του δημόσιου βίου· 
υπενθυμίζει ότι η σεξουαλική βία όπως ο 
βιασμός χρησιμοποιείται ως τακτική 
πολέμου και συνιστά έγκλημα πολέμου 
και ζητεί την ενίσχυση της προστασίας 
των γυναικών και των κοριτσιών σε 
καταστάσεις συγκρούσεων, ιδίως όσον 
αφορά τη σεξουαλική βία·

Or. en

Τροπολογία 256
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιε) να ενισχύσει περαιτέρω την 
ολοκληρωμένη στήριξη για την ισότητα 
των φύλων και τη χειραφέτηση των 
γυναικών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του 
Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης της, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών και στην υποστήριξη της 
ουσιαστικής και ενεργού συμμετοχής των 
γυναικών σε όλους τους τομείς του 
δημόσιου βίου·

ιε) να ενισχύσει περαιτέρω τους 
μηχανισμούς στήριξης για την εξάλειψη 
κάθε μορφής βίας·

Or. es

Τροπολογία 257
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιε) να ενισχύσει περαιτέρω την 
ολοκληρωμένη στήριξη για την ισότητα 

ιε) να ενισχύσει περαιτέρω την 
ολοκληρωμένη στήριξη για την ισότητα 
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των φύλων και τη χειραφέτηση των 
γυναικών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του 
Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης της, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
και στην υποστήριξη της ουσιαστικής και 
ενεργού συμμετοχής των γυναικών σε 
όλους τους τομείς του δημόσιου βίου·

των φύλων και τη χειραφέτηση των 
γυναικών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του 
Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης της, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
και στην υποστήριξη της ουσιαστικής και 
ενεργού συμμετοχής των γυναικών σε 
όλους τους τομείς του δημόσιου βίου· 
υπενθυμίζει τον δυσανάλογο και μοναδικό 
αντίκτυπο των συγκρούσεων στις 
γυναίκες και τα κορίτσια σύμφωνα με την 
απόφαση 1325 (2000) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 258
Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιε) να ενισχύσει περαιτέρω την 
ολοκληρωμένη στήριξη για την ισότητα 
των φύλων και τη χειραφέτηση των 
γυναικών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του 
Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης της, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
και στην υποστήριξη της ουσιαστικής και 
ενεργού συμμετοχής των γυναικών σε 
όλους τους τομείς του δημόσιου βίου·

ιε) να συμπεριλάβει την ισότητα των 
φύλων σε όλα τα μέτρα αντιμετώπισης 
της COVID-19 και να ενισχύσει 
περαιτέρω την ολοκληρωμένη στήριξη για 
την ισότητα των φύλων και τη 
χειραφέτηση των γυναικών, σύμφωνα με 
τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την 
Πλατφόρμα Δράσης της, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην εξάλειψη της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών, 
συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής 
βίας και της βίας με βάση το φύλο, των 
επιβλαβών πρακτικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας, και στην 
υποστήριξη της ουσιαστικής και ενεργού 
συμμετοχής των γυναικών σε όλους τους 
τομείς του δημόσιου βίου·

Or. en

Τροπολογία 259
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Εμμανουήλ Φράγκος, Karol Karski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιε) να ενισχύσει περαιτέρω την 
ολοκληρωμένη στήριξη για την ισότητα 
των φύλων και τη χειραφέτηση των 
γυναικών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του 
Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης της, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
και στην υποστήριξη της ουσιαστικής και 
ενεργού συμμετοχής των γυναικών σε 
όλους τους τομείς του δημόσιου βίου·

ιε) να ενισχύσει περαιτέρω την 
ολοκληρωμένη στήριξη για την ισότητα 
των φύλων και τη χειραφέτηση των 
γυναικών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του 
Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης της, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
στις χώρες που παρουσιάζουν το 
σοβαρότερο πρόβλημα και στην 
υποστήριξη της ουσιαστικής και ενεργού 
συμμετοχής των γυναικών σε όλους τους 
τομείς του δημόσιου βίου·

Or. en

Τροπολογία 260
David McAllister

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιε) να ενισχύσει περαιτέρω την 
ολοκληρωμένη στήριξη για την ισότητα 
των φύλων και τη χειραφέτηση των 
γυναικών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του 
Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης της, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών και στην υποστήριξη της 
ουσιαστικής και ενεργού συμμετοχής των 
γυναικών σε όλους τους τομείς του 
δημόσιου βίου·

ιε) να ενισχύσει περαιτέρω την 
ολοκληρωμένη στήριξη για την ισότητα 
των φύλων και τη χειραφέτηση των 
γυναικών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του 
Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης της, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην ίση συμμετοχή 
των γυναικών σε όλους τους τομείς του 
δημόσιου βίου και τη λήψη αποφάσεων, 
στην προώθηση των δικαιωμάτων των 
γυναικών και στην εξάλειψη της βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

Or. en

Τροπολογία 261
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Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιε) να ενισχύσει περαιτέρω την 
ολοκληρωμένη στήριξη για την ισότητα 
των φύλων και τη χειραφέτηση των 
γυναικών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του 
Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης της, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
και στην υποστήριξη της ουσιαστικής και 
ενεργού συμμετοχής των γυναικών σε 
όλους τους τομείς του δημόσιου βίου·

ιε) να ενισχύσει περαιτέρω την 
ολοκληρωμένη στήριξη για την ισότητα 
γυναικών και ανδρών και τη χειραφέτηση 
των γυναικών, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και 
των κοριτσιών και στην υποστήριξη της 
ουσιαστικής και ενεργού συμμετοχής των 
γυναικών σε όλους τους τομείς του 
δημόσιου βίου·

Or. en

Τροπολογία 262
Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Γιώργος 
Γεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιε α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιε α) να αναλάβει έντονη δράση για την 
απερίφραστη καταγγελία της εναντίωσης 
στην ισότητα των φύλων, καθώς και 
οποιωνδήποτε μέτρων που υπονομεύουν 
τα δικαιώματα, την αυτονομία και τη 
χειραφέτηση των γυναικών σε κάθε 
τομέα· να υποσχεθεί ότι θα υποστηρίξει 
σε μεγάλο βαθμό το έργο της μονάδας ΗΕ 
Γυναίκες, η οποία αποτελεί κεντρικό 
παράγοντα στο σύστημα των Ηνωμένων 
Εθνών για την προώθηση των 
δικαιωμάτων των γυναικών και τη 
συνεργασία όλων των σχετικών 
ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να επέλθει 
αλλαγή πολιτικής και να συντονιστούν οι 
δράσεις· να καλέσει όλα τα κράτη μέλη 
του ΟΗΕ, καθώς και την ΕΕ, να 
εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση 
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για την μονάδα ΗΕ Γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 263
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιε α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιε α) να υιοθετήσει έναν φιλόδοξο και 
εποικοδομητικό ρόλο στο πλαίσιο του 
μηχανισμού για την επανεξέταση της 
εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου 
εγκλήματος και του Πρωτοκόλλου της για 
την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της 
διακίνησης προσώπων, προκειμένου να 
ενισχυθούν περαιτέρω οι διεθνείς 
προσπάθειες για την καταπολέμηση της 
διακίνησης ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, 
των παιδιών και των μεταναστών, που 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 
εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 264
Assita Kanko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιε α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιε α) να υποστηρίξει μια προσέγγιση 
της αναπηρίας σε καταστάσεις κινδύνου 
η οποία θα έχει ως γνώμονα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με τη 
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία·
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Or. en

Τροπολογία 265
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιστ) να διαβουλεύεται στενά με το 
Κοινοβούλιο σχετικά με τη διαδικασία 
εφαρμογής των συμπερασμάτων του 
Συμβουλίου και να εξασφαλίζει τη 
συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλους 
εκείνους τους τομείς πολιτικής στους 
οποίους η κοινοβουλευτική διπλωματία 
μπορεί να δημιουργήσει πολύτιμες 
συνέργειες και να ενισχύσει την ικανότητα 
προβολής, τον θετικό αντίκτυπο και τη 
συνολική ηγεσία της ΕΕ·

ιστ) να διαβουλεύεται στενά με το 
Κοινοβούλιο σχετικά με τη διαδικασία 
εφαρμογής των συμπερασμάτων του 
Συμβουλίου και να εξασφαλίζει τη 
συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλους 
εκείνους τους τομείς πολιτικής στους 
οποίους η κοινοβουλευτική διπλωματία 
μπορεί να δημιουργήσει πολύτιμες 
συνέργειες και να ενισχύσει την ικανότητα 
προβολής, τον θετικό αντίκτυπο και τη 
συνολική ηγεσία της ΕΕ· στο πλαίσιο 
αυτό, ζητεί τη δημιουργία μιας 
κοινοβουλευτικής συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών εντός του συστήματος 
των Ηνωμένων Εθνών ως σημαντικού 
φόρουμ για την ενίσχυση της παγκόσμιας 
διακυβέρνησης και την προώθηση των 
σχετικών μεταρρυθμίσεων του ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 266
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιστ) να διαβουλεύεται στενά με το 
Κοινοβούλιο σχετικά με τη διαδικασία 
εφαρμογής των συμπερασμάτων του 
Συμβουλίου και να εξασφαλίζει τη 
συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλους 
εκείνους τους τομείς πολιτικής στους 

ιστ) να διαβουλεύεται στενά με το 
Κοινοβούλιο σχετικά με τη διαδικασία 
εφαρμογής των συμπερασμάτων του 
Συμβουλίου και να εξασφαλίζει τη 
συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλους 
εκείνους τους τομείς πολιτικής στους 
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οποίους η κοινοβουλευτική διπλωματία 
μπορεί να δημιουργήσει πολύτιμες 
συνέργειες και να ενισχύσει την 
ικανότητα προβολής, τον θετικό 
αντίκτυπο και τη συνολική ηγεσία της 
ΕΕ·

οποίους η κοινοβουλευτική διπλωματία 
μπορεί να δημιουργήσει πολύτιμες 
συνέργειες·

Or. es

Τροπολογία 267
David Lega

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιστ α) ζητεί την ανάληψη άμεσων 
δράσεων για την αντιμετώπιση της 
αυξανόμενης κρίσης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο Xinjiang, τουλάχιστον 
για τη διερεύνηση των αναφερόμενων 
εθνοτικών και θρησκευτικών διώξεων σε 
ολόκληρη την περιοχή. Ζητεί, εν 
προκειμένω, τη δημιουργία ενός 
ανεξάρτητου μηχανισμού 
παρακολούθησης του ΟΗΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα, ο 
οποίος θα μπορούσε να περιλαμβάνει 
έναν ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ, μια 
ομάδα εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών ή έναν ειδικό 
απεσταλμένο· υποστηρίζει τις εκκλήσεις 
προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών να 
πραγματοποιήσει ειδική σύνοδο για την 
κρίση·

Or. en

Τροπολογία 268
Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ιστ β) να ασκήσει πίεση για ισχυρότερες 
πολυμερείς δεσμεύσεις για την εξεύρεση 
βιώσιμων πολιτικών λύσεων στις 
τρέχουσες συγκρούσεις στον κόσμο· να 
συνεχίσει να ζητεί τον πλήρη σεβασμό 
της κυριαρχίας, των διεθνώς 
αναγνωρισμένων συνόρων και της 
εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας, 
της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, υπό 
το φως των παραβιάσεων του διεθνούς 
δικαίου σε αυτές τις περιοχές· να στηρίξει 
και να εμφυσήσει νέα πνοή στις 
διπλωματικές προσπάθειες για μια 
ειρηνική και βιώσιμη διευθέτηση αυτών 
των εν εξελίξει και «παγωμένων» 
συγκρούσεων· να προτρέψει τη διεθνή 
κοινότητα να εφαρμόσει στο ακέραιο την 
πολιτική μη αναγνώρισης της παράνομης 
προσάρτησης της Κριμαίας·

Or. en


