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12.3.2018 B8-0135/19 

Τροπολογία  19 

Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marie-Christine Vergiat, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  8α. τονίζει ότι η συμφωνία σχετικά με 

τις μελλοντικές σχέσεις θα πρέπει να 

περιλαμβάνει υποχρεωτικές ρήτρες 

σχετικά με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τη μη διάδοση των 

όπλων μαζικής καταστροφής, όπως αυτές 

που περιέχουν οι τρέχουσες συμφωνίες 

εμπορίου ή σύνδεσης της ΕΕ με άλλες 

τρίτες χώρες, καθώς και ότι θα πρέπει 

επίσης να προστεθεί μια καινοτόμα, 

δεσμευτική ρήτρα σχετικά με την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 

σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού· 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/20 

Τροπολογία  20 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Marie-Pierre Vieu, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania González 

Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marie-Christine Vergiat, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  8γ. επιμένει ότι η μελλοντική 

συμφωνία μεταξύ του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των 

μεθοριακών εργαζομένων, προκειμένου 

να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό 

επίπεδο προτύπων εργασίας και 

κοινωνικών δικαιωμάτων· υπενθυμίζει 

ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων 

πρέπει να γίνουν σεβαστά και να 

διασφαλιστούν καθόλη τη διαδικασία της 

αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου 

από την ΕΕ και ζητεί η συμφωνία για τη 

μεταβατική περίοδο και η συμφωνία 

αποχώρησης να περιλαμβάνουν εγγυήσεις 

για τα δικαιώματα αυτά· 

Or. en 



 

AM\1148304EL.docx  PE616.080v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.3.2018 B8-0135/21 

Τροπολογία  21 

Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  10α. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο οι 

συμφωνίες με τρίτες χώρες να 

τροποποιηθούν ή να αποτελέσουν 

αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης κατά 

την εν λόγω διαδικασία και οι εν λόγω 

συμφωνίες να επικεντρωθούν πλέον στην 

κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδο 

και τη συνεργασία, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν τα οικονομικά και 

κοινωνικά προβλήματα που συνέβαλαν 

στην απόφαση για το Brexit· πιστεύει ότι 

οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική 

συμφωνία της ΕΕ και του Ηνωμένου 

Βασιλείου θα πρέπει να βασίζεται στην 

προαγωγή των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων και της κοινωνικής 

προστασίας, της ασφάλειας των 

τροφίμων και της προστασίας των 

καταναλωτών και του περιβάλλοντος, και 

να διασφαλίζει τη χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα και την επίτευξη των 

στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για 

την κλιματική αλλαγή· απορρίπτει, ως εκ 

τούτου, κάθε ΣΕΣ ή συμφωνία τύπου 

DCFTA – περιλαμβανομένων των 

συμφωνιών τύπου CETA και TTIP – οι 

οποίες οδηγούν σε περαιτέρω 

απορρύθμιση των διασφαλίσεων και των 
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προτύπων για τη δημόσια υγεία, τις 

συνθήκες εργασίας και το περιβάλλον· 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/22 

Τροπολογία  22 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine 

Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  15α. ενθαρρύνει τόσο την ΕΕ όσο και 

το Ηνωμένο Βασίλειο να λάβουν τα 

αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίσουν ότι τα τρέχοντα οφέλη για 

τις αναπτυσσόμενες χώρες που 

απορρέουν από το Σύστημα 

Γενικευμένων Προτιμήσεων της ΕΕ δεν 

θα υπονομευθούν από το Brexit· 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/23 

Τροπολογία  23 

Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Rina Ronja Kari, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. υπογραμμίζει ότι η αποχώρηση από 

την εσωτερική αγορά θα έχει ως 

αποτέλεσμα να χάσει το ΗΒ τόσο τα 

δικαιώματα διαβατηρίου για τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες όσο και τη 

δυνατότητα δημιουργίας 

υποκαταστημάτων στην ΕΕ υπό βρετανική 

εποπτεία· υπενθυμίζει ότι η ενωσιακή 

νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα, σε 

ορισμένους τομείς, να θεωρηθούν 

ισοδύναμοι οι κανόνες τρίτων χωρών με 

βάση μια αναλογική και βασιζόμενη στον 

κίνδυνο προσέγγιση, και σημειώνει το εν 

εξελίξει νομοθετικό έργο και τις προσεχείς 

προτάσεις της Επιτροπής στον τομέα 

αυτόν· τονίζει ότι οι αποφάσεις σχετικά με 

την ισοδυναμία έχουν πάντοτε μονομερή 

χαρακτήρα· τονίζει επίσης ότι προκειμένου 

να διασφαλιστεί η οικονομική 

σταθερότητα και να διασφαλιστεί η πλήρης 

συμμόρφωση με το ρυθμιστικό καθεστώς 

και τα πρότυπα της ΕΕ και με την 

εφαρμογή τους, μέτρα προληπτικής 

εποπτείας και περιορισμοί στη 

διασυνοριακή παροχή χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών αποτελούν σύνηθες τμήμα των 

ΣΕΣ· 

17. υπογραμμίζει ότι η αποχώρηση από 

την εσωτερική αγορά θα έχει ως 

αποτέλεσμα να χάσει το ΗΒ τόσο τα 

δικαιώματα διαβατηρίου για τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες όσο και τη 

δυνατότητα δημιουργίας 

υποκαταστημάτων στην ΕΕ υπό βρετανική 

εποπτεία· υπενθυμίζει ότι η ενωσιακή 

νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα, σε 

ορισμένους τομείς, να θεωρηθούν 

ισοδύναμοι οι κανόνες τρίτων χωρών με 

βάση μια αναλογική και βασιζόμενη στον 

κίνδυνο προσέγγιση, και σημειώνει το εν 

εξελίξει νομοθετικό έργο και τις προσεχείς 

προτάσεις της Επιτροπής στον τομέα 

αυτόν· είναι της άποψης ότι η Επιτροπή 

δεν θα πρέπει να έχει την εξουσία να 

παράσχει στο Ηνωμένο Βασίλειο 

«ισοδύναμο καθεστώς» όσον αφορά τη 

ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών 

αγορών πριν συναφθεί εμπορική 

συμφωνία, και καλεί την Επιτροπή να 

διερευνήσει πρώτα τις επιλογές για μια 

χωριστή συμφωνία ή κεφάλαιο σε 

εμπορική συμφωνία για τη θέσπιση 

δεσμευτικών προτύπων ρύθμισης και 

διαφάνειας για τις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες που θα βασίζονται – 

τουλάχιστον – στα υφιστάμενα κοινά 



 

AM\1148304EL.docx  PE616.080v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

πρότυπα κατά τη στιγμή της 

αποχώρησης· τονίζει ότι οι αποφάσεις 

σχετικά με την ισοδυναμία έχουν πάντοτε 

μονομερή χαρακτήρα· τονίζει επίσης ότι 

προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική 

σταθερότητα και να διασφαλιστεί η πλήρης 

συμμόρφωση με το ρυθμιστικό καθεστώς 

και τα πρότυπα της ΕΕ και με την 

εφαρμογή τους, μέτρα προληπτικής 

εποπτείας και περιορισμοί στη 

διασυνοριακή παροχή χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών αποτελούν σύνηθες τμήμα των 

ΣΕΣ· 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/24 

Τροπολογία  24 

Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le 

Hyaric, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. επαναλαμβάνει ότι, όσον αφορά τα 

τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα, η 

πρόσβαση στην ενωσιακή αγορά εξαρτάται 

από την αυστηρή συμμόρφωση με το 

σύνολο της νομοθεσίας και των προτύπων 

της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της ασφάλειας 

των τροφίμων, των ΓΤΟ, των 

φυτοφαρμάκων, των γεωγραφικών 

ενδείξεων, της καλής διαβίωσης των ζώων, 

της επισήμανσης και της ιχνηλασιμότητας, 

των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών 

προτύπων, και της υγείας των ανθρώπων, 

των ζώων και των φυτών· 

20. επαναλαμβάνει ότι, όσον αφορά τα 

τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα, η 

πρόσβαση στην ενωσιακή αγορά εξαρτάται 

από την αυστηρή συμμόρφωση με το 

σύνολο της νομοθεσίας και των προτύπων 

της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της ασφάλειας 

των τροφίμων, των ΓΤΟ, των 

φυτοφαρμάκων, των γεωγραφικών 

ενδείξεων, της καλής διαβίωσης των ζώων, 

της επισήμανσης και της ιχνηλασιμότητας, 

των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών 

προτύπων, και της υγείας των ανθρώπων, 

των ζώων και των φυτών· επισημαίνει ότι 

ιδιαίτερα οι ποσοστώσεις για την 

πρόσβαση στην αγορά που έχουν 

συμφωνηθεί στο πλαίσιο των ισχυουσών 

εμπορικών συμφωνιών στον τομέα της 

γεωργίας πρέπει να μειωθούν και να 

προσαρμοστούν στην πραγματικότητα 

που αποτυπώνεται σήμερα στις 

εμπορικές ροές μεταξύ της ΕΕ των 27 και 

των εταίρων· 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/25 

Τροπολογία  25 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Miguel Urbán Crespo, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της 

κοινής εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφάλειας, το ΗΒ ως τρίτη 

χώρα δεν θα είναι σε θέση να συμμετέχει 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

ΕΕ και ότι οι ενωσιακές κοινές θέσεις και 

δράσεις μπορούν να εγκριθούν μόνο από 

κράτη μέλη της ΕΕ· επισημαίνει, 

ωστόσο, ότι δεν αποκλείονται οι 

μηχανισμοί διαβούλευσης που θα 

επιτρέψουν στο ΗΒ να εναρμονίζεται με 

τις ενωσιακές θέσεις εξωτερικής 

πολιτικής, τις κοινές δράσεις, μεταξύ 

άλλων όσον αφορά τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, ή την πολυμερή συνεργασία, 

ιδίως στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, 

του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της 

Ευρώπης· στηρίζει τον συντονισμό όσον 

αφορά την πολιτική κυρώσεων και την 

εφαρμογή τους, μεταξύ άλλων την 

επιβολή εμπάργκο όπλων και τη λήψη 

κοινών θέσεων σχετικά με τις εξαγωγές 

όπλων· 

διαγράφεται 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/26 

Τροπολογία  26 

Luke Ming Flanagan, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey,Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marie-Christine Vergiat, 

Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. τονίζει ότι μια τέτοια εταιρική 

σχέση θα μπορούσε να καθιερωθεί 

δυνάμει της συμφωνίας-πλαισίου 

συμμετοχής, η οποία διέπει τον ρόλο των 

τρίτων χωρών, ώστε να καταστεί δυνατή 

η συμμετοχή του ΗΒ σε μη στρατιωτικές 

και στρατιωτικές αποστολές (χωρίς να 

έχει ηγετικό ρόλο το ΗΒ) και επιχειρήσεις 

της ΕΕ, σε προγράμματα και έργα, στην 

ανταλλαγή πληροφοριών, στην 

εκπαίδευση και ανταλλαγή στρατιωτικού 

προσωπικού και στη συνεργασία ως προς 

την πολιτική εξοπλισμών, 

περιλαμβανομένων έργων που 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο της μόνιμης 

διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)· 

υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή αυτή θα 

πρέπει να πραγματοποιείται με την 

επιφύλαξη και δυνάμει των σχετικών 

ενωσιακών θέσεων, αποφάσεων και 

νομοθετικών πράξεων, μεταξύ άλλων 

όσον αφορά τις προμήθειες και 

μεταφορές στον τομέα της άμυνας· 

επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία αυτή 

εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωση 

με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό 

δίκαιο και τα θεμελιώδη ενωσιακά 

διαγράφεται 
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δικαιώματα· 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/27 

Τροπολογία  27 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso 

Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. σημειώνει ότι η συνεργασία στους 

προαναφερθέντες τομείς που 

περιλαμβάνει την ανταλλαγή 

διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ, 

μεταξύ άλλων σχετικά με πληροφορίες 

ασφάλειας, εξαρτάται από τη σύναψη 

συμφωνίας ασφάλειας πληροφοριών, για 

την προστασία των διαβαθμισμένων 

πληροφοριών ΕΕ· 

διαγράφεται 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/28 

Τροπολογία  28 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine 

Vergiat, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. σημειώνει ότι, βάσει άλλων 

παρόμοιων ρυθμίσεων με τρίτες χώρες, 

το ΗΒ θα έχει τη δυνατότητα να 

συμμετέχει σε ενωσιακά προγράμματα 

στήριξης της άμυνας και της εξωτερικής 

ασφάλειας (όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Άμυνας, το πρόγραμμα Galileo και 

προγράμματα κυβερνοασφάλειας)· 

παραμένει ανοιχτό στο ενδεχόμενο να 

συνεχίσει το ΗΒ να συμβάλλει στα μέσα 

εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ για 

την επίτευξη κοινών στόχων, ιδίως στην 

κοινή γειτονία· 

διαγράφεται 

Or. en 
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12.3.2018 B8-0135/29 

Τροπολογία  29 

Sabine Lösing, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, 

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  21α. απορρίπτει τη συνολική 

στρατηγική της ΕΕ, καθώς δεν 

αντικατοπτρίζει τον αρνητικό και 

κλιμακούμενο ρόλο της ΕΕ στις 

τρέχουσες συγκρούσεις αλλά, αντίθετα, 

τάσσεται υπέρ της περαιτέρω 

στρατιωτικοποίησης, και υποστηρίζει την 

Ευρωπαϊκή Βιομηχανική και Τεχνολογική 

Βάση στον τομέα της Άμυνας (ΕΒΤΒΑ) 

και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον Τομέα της 

Άμυνας (EDIDP), το στρατιωτικό 

βιομηχανικό σύμπλεγμα και τον στόχο 

του ΝΑΤΟ για διάθεση τουλάχιστον του 

2 % του ΑΕΠ στην άμυνα· τονίζει επίσης 

τη συγχώνευση εσωτερικής και 

εξωτερικής ασφάλειας και την υπαγωγή 

της εμπορικής, της αναπτυξιακής και της 

ενεργειακής πολιτικής στο πλαίσιο της 

Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της 

Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 

(ΚΠΑΑ)· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα 

κράτη μέλη της ΕΕ να προωθήσουν 

προτεραιότητες όπως η ειρήνη, η 

συνεργασία, η αλληλεγγύη, η εξάλειψη 

της φτώχειας και η επίτευξη των στόχων 

βιώσιμης ανάπτυξης, ο έλεγχος των 

εξοπλισμών, το καθεστώς της συνθήκης 
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για τη μη διάδοση και ο πλήρης 

πυρηνικός αφοπλισμός, το δίκαιο εμπόριο 

και οι ισορροπημένες οικονομικές 

σχέσεις· 

Or. en 
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Τροπολογία  30 
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Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick 

Le Hyaric, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0135/2018 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, AFCO 

Πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  21β. αντιτίθεται στη χρήση του Brexit 

ως μέσου για να αυξηθεί και να 

επιταχυνθεί η στρατιωτικοποίηση της 

ΕΕ· απορρίπτει το ενδεχόμενο 

Στρατιωτικής Ένωσης και στρατού της 

ΕΕ· απορρίπτει τη συμμετοχή των 

κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου 

του Ηνωμένου Βασιλείου, σε πολιτική για 

ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνατότητες 

και εξοπλισμούς, όπως η μόνιμη 

διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO), η 

οποία βλάπτει και την αρχή της 

συναίνεσης της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ· 

αντιτίθεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση 

και στήριξη της βιομηχανίας της άμυνας 

και των εξοπλισμών· απορρίπτει τη 

σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Άμυνας, του αμυντικού προγράμματος 

της ΕΕ και του ενωσιακού προγράμματος 

έρευνας στον τομέα της άμυνας, τα οποία 

παραβιάζουν τις διατάξεις του άρθρου 41 

παράγραφος 2 της ΣΕΕ, το οποίο ορίζει 

ότι οποιεσδήποτε δαπάνες, που 

οφείλονται σε ενέργειες που έχουν 

στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην 

άμυνα, δεν καταλογίζονται στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης· διαφωνεί, 

ως εκ τούτου, με την ένταξη όλων αυτών 

των πολιτικών ασφάλειας και άμυνας της 
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ΕΕ στη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του 

Ηνωμένου Βασιλείου· 

Or. en 

 

 


