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Τροπολογία  1 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Στέλιος Κούλογλοσ 

εξ ονόματορ τηρ Ομάδαρ GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel 

Νιγηπία 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 9 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  9α. δεηεί λα δηελεξγεζεί δηεζλήο έξεπλα, 

ππό ηελ αηγίδα ησλ ΗΕ, γηα λα θαζνξηζηεί 

ε επζύλε ησλ ηξίησλ ρσξώλ όζνλ αθνξά 

ηελ νξγάλσζε θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε 

ηξνκνθξαηηθώλ νκάδσλ ζηελ πεξηνρή, 

όπσο  ε Boko Haram, θαη ηελ επζύλε ησλ 

πνιπεζληθώλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ ζηελ 

απνζεζαύξηζε ηνπ πινύηνπ θαη ηελ 

εκβάζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο 

θαη πνιηηηζηηθήο έληαζεο, κεηαμύ άιισλ 

κέζσ ηεο θνξνινγηθήο απάηεο· 

Or. en 
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Τροπολογία  2 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Στέλιος Κούλογλοσ 

εξ ονόματορ τηρ Ομάδαρ GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel 

Νιγηπία 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 15 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  15α. ραηξεηίδεη ηελ άξλεζε ηεο Νηγεξίαο 

λα ππνγξάςεη θαη λα θπξώζεη κηα 

ζπκθσλία νηθνλνκηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο 

(ΣΟΕΣ) κε ηελ ΕΕ ιόγσ ησλ δξακαηηθώλ 

ζπλεπεηώλ πνπ κπνξεί λα έρεη γηα ηελ 

νηθνλνκία θαη ηνλ ιαό ηεο Nηνεξίαο· 

θαιεί ηελ ΕΕ λα ζηακαηήζεη λα ζπλάπηεη 

κε ηζνξξνπεκέλεο θαη αζέκηηεο εκπνξηθέο 

ζπκθσλίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ΣΟΕΣ, κε ηξίηεο ρώξεο θαη λα 

πξνρσξήζεη ζε λέεο ζπλεξγαζίεο κε βάζε 

ηελ ακνηβαία αλάπηπμε πξνο όθεινο ηνπ 

ιανύ θαη όρη ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ 

πνιπεζληθώλ εηαηξεηώλ· ππελζπκίδεη όηη, 

θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε θνξνινγηθώλ 

ζπλζεθώλ, ε ΕΕ θαη ηα θξάηε κέιε 

πξέπεη λα ηεξνύλ ηελ αξρή ηεο ζπλνρήο 

ηεο πνιηηηθήο, κε βάζε ην άξζξν 208 

παξάγξαθνο 1 ηεο ΣΛΕΕ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα όηη ε Έλσζε πξέπεη λα 
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ιακβάλεη ππόςε ηνπο ζηόρνπο ηεο 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαηά ηελ 

εθαξκνγή πνιηηηθώλ πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, 

όπσο ε Nηγεξία· 

Or. en 

 

 


