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Τροπολογία 381
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγχώνευση των υφιστάμενων εξωτερικών μέσων δεν θα οδηγήσει σε αύξηση της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας ούτε θα αυξήσει τη διαφάνεια και τον 
κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αντιθέτως, η συγχώνευση σε ένα μέσο θα σημαίνει την υπαγωγή όλων 
των μέσων και των πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής βοήθειας, στην 
ασφάλεια και τα γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Επίσης, ο 
αναπροσανατολισμός των μη στρατιωτικών πόρων προς τις στρατιωτικές δαπάνες συνεχίζεται. 
Με την παρούσα πρόταση δεν θα είναι δυνατός ο ενισχυμένος κοινοβουλευτικός έλεγχος, ο 
δημοκρατικός έλεγχος και η διαφάνεια.

Τροπολογία 382
Judith Sargentini, Michel Reimon

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 383
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ 
νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν 
την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν 
της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή 
αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές 
τροποποιήσεις·

2. ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την 
πρότασή της·

Or. en

Τροπολογία 384
Judith Sargentini, Michel Reimon

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
–

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

2α. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
το συντομότερο δυνατό νέα πρόταση 
κανονισμού που θα πληροί τις απαιτήσεις 
που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο 
ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 20181a.

_________________

1a Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0075.

Or. en

Τροπολογία 385
Judith Sargentini, Michel Reimon

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)
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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

2β. εγκρίνει τη δήλωση του Κοινοβουλίου 
που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

Προς ενημέρωση, η δήλωση αναφέρει τα 
εξής:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι το ψήφισμά 
του, της 14ης Μαρτίου 2018, το οποίο 
ζητούσε τη διατήρηση χωριστών μέσων 
προενταξιακής βοήθειας, για τις χώρες 
της γειτονίας, την ανάπτυξη και την 
ανθρωπιστική βοήθεια, δεν ελήφθη 
υπόψη από την Επιτροπή·

1a  Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0075.

Or. en

Τροπολογία 386
Judith Sargentini, Michel Reimon

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το πλαίσιο πολιτικής της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης που αναφέρεται 
στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: το 
στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ και το σχέδιο 
δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τη δημοκρατία· την ευρωπαϊκή κοινή 
αντίληψη για την ανάπτυξη· το 
πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα· 
την ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη· τη Συμφωνία του Παρισιού για 
την κλιματική αλλαγή· το νέο αστικό 
θεματολόγιο· τις αρχές της 
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αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης που 
συμφωνήθηκαν στην παγκόσμια 
σύμπραξη για αποτελεσματική 
αναπτυξιακή συνεργασία (GPEDC) κατά 
τη διάρκεια του φόρουμ υψηλού επιπέδου 
του Μπουσάν για την 
αποτελεσματικότητα της βοήθειας το 
2011 και ανανεώθηκαν κατά τη 
συνεδρίαση υψηλού επιπέδου στο 
Ναϊρόμπι το 2016· τις κατευθυντήριες 
αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα· τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις· τη Σύμβαση 
του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρίες· τη σφαιρική προσέγγιση 
για την εφαρμογή από την ΕΕ των 
αποφάσεων αριθ. 1325 και 1820 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις 
γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· 
το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για θέματα φύλου 2016-2020: 
ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των 
γυναικών στις εξωτερικές σχέσεις· τη 
Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής 
διάκρισης κατά των γυναικών· την 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ έναντι 
των εξωτερικών συγκρούσεων και 
κρίσεων· το πρόγραμμα της Ένωσης για 
την πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων· 
τη γενική Ιδέα για την ενίσχυση των 
δυνατοτήτων διαμεσολάβησης και 
διαλόγου της ΕΕ· το πανενωσιακό 
στρατηγικό πλαίσιο για τη στήριξη της 
μεταρρύθμισης στον τομέα της 
ασφάλειας (ΜΤΑ)· τη στρατηγική της ΕΕ 
κατά των παράνομων πυροβόλων όπλων, 
φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού 
(SALW) και των πυρομαχικών τους· τη 
γενική έννοια της ΕΕ για τη στήριξη του 
αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της 
επανένταξης (ΑΑΕ)· τις αρχές του 
Μάαστριχτ για τις εξωεδαφικές 
υποχρεώσεις των κρατών στον τομέα των 
οικονομικών, κοινωνικών και 
μορφωτικών δικαιωμάτων· τη Σύμβαση 
για τους Πρόσφυγες· το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και 
τακτική μετανάστευση, που εγκρίθηκε 
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στο Μαρακές στις 10 Δεκεμβρίου 2018· 
το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους 
πρόσφυγες· τα αποτελέσματα της 
Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου και 
του Προγράμματος Δράσης της Διεθνούς 
Διάσκεψης για τον πληθυσμό και την 
ανάπτυξη (ICPD)· τον χάρτη πορείας της 
UNCTAD για την εξυπηρέτηση του 
δημόσιου χρέους (Απρίλιος 2015)· και τις 
κατευθυντήριες αρχές για το εξωτερικό 
χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα που 
κατάρτισε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα .

Or. en
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