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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

25.2.2014  B7-0201/2014 }  

 B7-0202/2014 }  

 B7-0203/2014 }  

 B7-0204/2014 }  

 B7-0206/2014 } RC1/Τροπ. 1 

Τροπολογία  1 

Sabine Lösing 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

σχετικά µε τη χρήση οπλισµένων τηλεκατευθυνόµενων αεροσκαφών 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Στα. λαµβάνοντας υπόψη ότι οιαδήποτε 
δαπάνη οφείλεται σε επιχειρήσεις που 
έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες 
για την άµυνα εξαιρείται από τη 
χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό 
της ΕΕ (άρθρο 41 παράγραφος 2 ΣΕΕ)· 

Or. en 
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Τροπολογία  2 

Sabine Lösing 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

σχετικά µε τη χρήση οπλισµένων τηλεκατευθυνόµενων αεροσκαφών 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  2α. παροτρύνει το Συµβούλιο και τα 
κράτη µέλη να απαγορεύσουν 
κατηγορηµατικά τις επιχειρήσεις µε 
τηλεκατευθυνόµενα αεροσκάφη  που 
αποσκοπούν σε στοχευµένες δολοφονίες, 
να αποτρέψουν και να απορρίψουν 
οιεσδήποτε εξωδικαστικές εκτελέσεις και 
να υποστηρίξουν τη διεθνή απαγόρευση 
των µαχητικών τηλεκατευθυνόµενων 
αεροσκαφών· 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Sabine Lösing 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

σχετικά µε τη χρήση οπλισµένων τηλεκατευθυνόµενων αεροσκαφών 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  5α. καταδικάζει την ανάπτυξη 
τηλεκατευθυνόµενων αεροσκαφών, 
καθώς τούτο κλιµακώνει την κούρσα των 
εξοπλισµών, και απορρίπτει την 
επανειληµµένη και µελλοντική 
χρηµατοδότηση κάθε έρευνας ή σχεδίου 
στρατιωτικού ή πολιτικοστρατιωτικού 
χαρακτήρα από την ΕΕ, ιδίως µέσω του 
προγράµµατος έρευνας της ΕΕ (από το 
2014 "Horizon 2020)"· ζητεί την 
ανακατανοµή των δηµοσίων κονδυλίων 
και της δηµόσιας έρευνας, προκειµένου 
να είναι προς όφελος της κοινωνίας και, 
πιο συγκεκριµένα, να στηρίζει τα δηµόσια 
κοινωνικά, οικολογικά, πολιτιστικά και 
υγειονοµικά σχέδια και έρευνες·  

Or. en 

 

 


