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Τροπολογία 1

Hélène Flautre, David Hammerstein 
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η πρόταση «Διαδικασία της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο», 
που υιοθετήθηκε από τους αρχηγούς 
κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο 
κορυφής για τη Μεσόγειο, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 13
Ιουλίου 2008, αποτελεί ένα βήμα προς την 
οικονομική και εδαφική ολοκλήρωση 
μεταξύ των χωρών της Μεσογείου· 
χαιρετίζει το άνοιγμα σε χώρες που δεν 
συμμετέχουν στην εταιρική σχέση, όπως 
και το στόχο της καθιέρωσης ισότιμων 
σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των μεσογειακών εταίρων·

1. είναι της άποψης ότι η πρόταση 
«Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για 
τη Μεσόγειο», που υιοθετήθηκε από τους 
αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στη 
σύνοδο κορυφής για τη Μεσόγειο, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 13 
Ιουλίου 2008, θα αποτελέσει ένα βήμα 
προς την οικονομική και εδαφική 
ολοκλήρωση μεταξύ των χωρών της 
Μεσογείου εφόσον υλοποιήσει τις 
υποσχέσεις της και επιτύχει απτά και 
ορατά αποτελέσματα· τονίζει ότι το 
άνοιγμα σε χώρες που δεν συμμετέχουν 
στην εταιρική σχέση αυξάνει τις 
πιθανότητες επίτευξης του στόχου της 
καθιέρωσης ισότιμων σχέσεων μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεσογειακών 
εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 2
Metin Kazak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η πρόταση «Διαδικασία της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο», 
που υιοθετήθηκε από τους αρχηγούς 
κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο 
κορυφής για τη Μεσόγειο, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 13 

1. θεωρεί ότι η πρόταση «Διαδικασία της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο», 
που υιοθετήθηκε στις 13 Ιουλίου 2008, 
αποτελεί ένα βήμα προς την εδαφική 
ολοκλήρωση σε πολιτικό, οικονομικό και 
κοινωνικό επίπεδο μεταξύ των χωρών της 
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Ιουλίου 2008, αποτελεί ένα βήμα προς την 
οικονομική και εδαφική ολοκλήρωση 
μεταξύ των χωρών της Μεσογείου· 
χαιρετίζει το άνοιγμα σε χώρες που δεν 
συμμετέχουν στην εταιρική σχέση, όπως 
και το στόχο της καθιέρωσης ισότιμων 
σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των μεσογειακών εταίρων·

Μεσογείου· χαιρετίζει την ενεργό 
συμμετοχή όλων των χωρών της ΕΕ, των 
υποψήφιων και δυνητικών υποψήφιων 
προς ένταξη στη διαδικασία της 
Βαρκελώνης, όπως και το στόχο της 
καθιέρωσης ισότιμων σχέσεων μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεσογειακών 
εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 3
Libor Rouček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η πρόταση «Διαδικασία της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» , 
που υιοθετήθηκε από τους αρχηγούς 
κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο 
κορυφής για τη Μεσόγειο, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 13 
Ιουλίου 2008, αποτελεί ένα βήμα προς την 
οικονομική και εδαφική ολοκλήρωση 
μεταξύ των χωρών της Μεσογείου· 
χαιρετίζει το άνοιγμα σε χώρες που δεν 
συμμετέχουν στην εταιρική σχέση, όπως 
και το στόχο της καθιέρωσης ισότιμων 
σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των μεσογειακών εταίρων·

1. θεωρεί ότι η πρόταση «Διαδικασία της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο», 
που υιοθετήθηκε από τους αρχηγούς 
κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο 
κορυφής για τη Μεσόγειο, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 13 
Ιουλίου 2008 μετά από πρόσκληση της 
Γαλλίας και της Αιγύπτου, αποτελεί ένα 
βήμα προς την οικονομική και εδαφική 
ολοκλήρωση καθώς και προς τη 
συνεργασία σε ζητήματα οικολογίας και 
κλίματος μεταξύ των χωρών της 
Μεσογείου· χαιρετίζει το άνοιγμα σε χώρες 
που δεν συμμετέχουν στην εταιρική σχέση, 
όπως και το στόχο της καθιέρωσης 
ισότιμων σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των μεσογειακών εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 4
Luis Yañez-Barnuevo García, Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η πρόταση «Διαδικασία της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο», 
που υιοθετήθηκε από τους αρχηγούς 
κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο 
κορυφής για τη
Μεσόγειο, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
Παρίσι στις 13 Ιουλίου 2008, αποτελεί ένα 
βήμα προς την οικονομική και εδαφική 
ολοκλήρωση μεταξύ των χωρών της 
Μεσογείου· χαιρετίζει το άνοιγμα σε χώρες 
που δεν συμμετέχουν στην εταιρική σχέση, 
όπως και το στόχο της καθιέρωσης 
ισότιμων σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των μεσογειακών εταίρων·

1. θεωρεί ότι η πρόταση «Διαδικασία της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο», 
που υιοθετήθηκε από τους αρχηγούς 
κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο 
κορυφής για τη
Μεσόγειο, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
Παρίσι στις 13 Ιουλίου 2008, αποτελεί 
εργαλείο στην υπηρεσία της ειρήνης και 
της ευημερίας και ένα βήμα προς την 
οικονομική και εδαφική ολοκλήρωση 
μεταξύ των χωρών της Μεσογείου 
χαιρετίζει το άνοιγμα σε χώρες που δεν 
συμμετέχουν στην εταιρική σχέση, όπως 
και το στόχο της καθιέρωσης ισότιμων 
σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των μεσογειακών εταίρων·

Or. es

Τροπολογία 5
Willy Meyer Pleite

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η πρόταση «Διαδικασία της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο», 
που υιοθετήθηκε από τους αρχηγούς 
κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο 
κορυφής για τη
Μεσόγειο, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
Παρίσι στις 13 Ιουλίου 2008, αποτελεί ένα 
βήμα προς την οικονομική και εδαφική 
ολοκλήρωση μεταξύ των χωρών της 
Μεσογείου· χαιρετίζει το άνοιγμα σε χώρες 
που δεν συμμετέχουν στην εταιρική σχέση, 
όπως και το στόχο της καθιέρωσης 
ισότιμων σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των μεσογειακών εταίρων·

1. θεωρεί ότι η πρόταση «Διαδικασία της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο», 
που υιοθετήθηκε από τους αρχηγούς 
κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο 
κορυφής για τη
Μεσόγειο, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
Παρίσι στις 13 Ιουλίου 2008, αποτελεί ένα 
βήμα προς την οικονομική και εδαφική 
ολοκλήρωση μεταξύ των χωρών της 
Μεσογείου η οποία βασίζεται στην 
ισότιμη μεταχείριση, στην αλληλεγγύη, 
στο διάλογο και στο σεβασμό των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε 
χώρας· χαιρετίζει το άνοιγμα σε χώρες που 
δεν συμμετέχουν στην εταιρική σχέση, 
όπως και το στόχο της καθιέρωσης 
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ισότιμων σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των μεσογειακών εταίρων·

Or. es

Τροπολογία 6
Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Πρόταση ψηφίσματος

1. θεωρεί ότι η πρόταση «Διαδικασία της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο», 
που υιοθετήθηκε από τους αρχηγούς 
κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο 
κορυφής για τη
Μεσόγειο, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
Παρίσι στις 13 Ιουλίου 2008, αποτελεί ένα 
βήμα προς την οικονομική και εδαφική 
ολοκλήρωση μεταξύ των χωρών της 
Μεσογείου· χαιρετίζει το άνοιγμα σε χώρες 
που δεν συμμετέχουν στην εταιρική σχέση, 
όπως και το στόχο της καθιέρωσης 
ισότιμων σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των μεσογειακών εταίρων·

1. θεωρεί ότι η πρόταση «Διαδικασία της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο», 
που υιοθετήθηκε από τους αρχηγούς 
κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο 
κορυφής για τη
Μεσόγειο, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
Παρίσι στις 13 Ιουλίου 2008, αποτελεί ένα 
βήμα προς την οικονομική και εδαφική 
ολοκλήρωση μεταξύ των χωρών της 
Μεσογείου· χαιρετίζει το άνοιγμα σε χώρες 
που δεν συμμετέχουν στην εταιρική σχέση, 
όπως και το στόχο της καθιέρωσης 
ισότιμων σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των μεσογειακών εταίρων· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι η συνέχιση της 
ισραηλοπαλαιστινιακής σύγκρουσης 
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη 
πολλών από τους στόχους που 
αναφέρονται στον παρόν ψήφισμα, και 
ως εκ τούτου καλεί τους άμεσα ή έμμεσα 
εμπλεκόμενους να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους και να επιδείξουν 
πραγματική πολιτική βούληση για να 
θέσουν τέρμα στην εν λόγω σύγκρουση 
μέσω της επίτευξης δίκαιης και διαρκούς 
ειρήνης·

Or. es
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Τροπολογία 7
Luis Yañez-Barnuevo García, Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο 
προωθήθηκε στο πλαίσιο των θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο 
προωθήθηκε στο πλαίσιο των θεσμικών 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· και 
επισημαίνει ότι εγγύηση για την πόλη που 
θα φιλοξενήσει την έδρα της θα πρέπει να
αποτελεί ο ευρωμεσογειακός 
προσανατολισμός της και ο ιστορικός 
ρόλος της ως λίκνου της διαδικασίας 
συνεργασίας μεταξύ των μεσογειακών 
χωρών·

Or. es

Τροπολογία 8
Metin Kazak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. συμφωνεί με την επιλογή της 
προτίμησης ενός πολυμερούς πλαισίου, με 
τον προσδιορισμό ορισμένων μεγάλων 
έργων που θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια 
των νέων μέσων της «Διαδικασίας της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο»· 
σημειώνει, ωστόσο, την απουσία 
στρατηγικών οικονομικής και εδαφικής 
ολοκλήρωσης εντός της λεκάνης της 
Μεσογείου για την υποστήριξή των έργων 
αυτών·

3. συμφωνεί με την επιλογή της 
προτίμησης ενός πολυμερούς πλαισίου, με 
τον προσδιορισμό ορισμένων μεγάλων 
έργων· χαιρετίζει, υπό αυτό το πρίσμα, τη 
δέσμη μέτρων του Κουαρτέτου· 
σημειώνει, ωστόσο, την απουσία 
αξιολόγησης και παρακολούθησης αυτών 
των έργων και τονίζει την ανάγκη για μια 
εύρωστη και ευρεία στρατηγική για τη 
λεκάνη της Μεσογείου·

Or. en
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Τροπολογία 9
Alexandra Dobolyi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. συμφωνεί με την επιλογή της 
προτίμησης ενός πολυμερούς πλαισίου, με 
τον προσδιορισμό ορισμένων μεγάλων 
έργων που θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια 
των νέων μέσων της «Διαδικασίας της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο»· 
σημειώνει, ωστόσο, την απουσία 
στρατηγικών οικονομικής και εδαφικής 
ολοκλήρωσης εντός της λεκάνης της 
Μεσογείου για την υποστήριξή των έργων 
αυτών·

3. συμφωνεί με την επιλογή της 
προτίμησης ενός πολυμερούς πλαισίου, με 
τον προσδιορισμό ορισμένων μεγάλων 
έργων που θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια 
των νέων μέσων της «Διαδικασίας της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» 
και βάσει της αρχής της μεταβλητής 
γεωμετρίας κατά τη διαδικασία επιλογής 
και στη φάση υλοποίησης· σημειώνει, 
ωστόσο, την απουσία στρατηγικών 
οικονομικής και εδαφικής ολοκλήρωσης 
εντός της λεκάνης της Μεσογείου για την 
υποστήριξή των έργων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 10

Hélène Flautre, David Hammerstein
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. συμφωνεί με την επιλογή της 
προτίμησης ενός πολυμερούς πλαισίου, με 
τον προσδιορισμό ορισμένων μεγάλων 
έργων που θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια 
των νέων μέσων της «Διαδικασίας της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο»· 
σημειώνει, ωστόσο, την απουσία 
στρατηγικών οικονομικής και εδαφικής 
ολοκλήρωσης εντός της λεκάνης της 
Μεσογείου για την υποστήριξή των έργων 
αυτών·

3. συμφωνεί με την επιλογή της 
προτίμησης ενός πολυμερούς πλαισίου, με 
τον προσδιορισμό ορισμένων μεγάλων 
έργων που θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια 
των νέων μέσων της «Διαδικασίας της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο»· 
σημειώνει, ωστόσο, την απουσία 
στρατηγικών οικονομικής και εδαφικής 
ολοκλήρωσης εντός της λεκάνης της 
Μεσογείου για την υποστήριξή των έργων 
αυτών και του ρόλου των τοπικών 



AM\745537EL.doc 9/53 PE414.032v01-00

EL

κοινοτήτων σε αυτό το πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 11
Willy Meyer Pleite

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί ότι για την υλοποίηση των έργων 
θα πρέπει να υιοθετηθεί ο τύπος των 
«προγραμματικών συμφωνιών», οι οποίες, 
καθοδηγούμενες από την αρχή της 
επικουρικότητας, καθορίζουν με σαφήνεια 
τις χρηματοδοτικές, διαχειριστικές και 
ελεγκτικές ευθύνες των διαφόρων 
θεσμικών επιπέδων: Ευρωπαϊκή Ένωση, 
κράτη μέλη, περιφέρειες, επιχειρήσεις,
κοινωνικοί εταίροι·

4. θεωρεί ότι για την υλοποίηση των έργων 
θα πρέπει να υιοθετηθεί ο τύπος των 
«προγραμματικών συμφωνιών», οι οποίες 
καθοδηγούμενες από την αρχή της 
επικουρικότητας, καθορίζουν με σαφήνεια 
τις χρηματοδοτικές, διαχειριστικές και 
ελεγκτικές ευθύνες των διαφόρων 
θεσμικών επιπέδων: Ευρωπαϊκή Ένωση, 
κράτη μέλη, περιφέρειες και κοινωνικοί 
εταίροι·

Or. es

Τροπολογία 12
Μαρία-Ελένη Κόππα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. σημειώνει τη δήλωση των αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων ότι η 
«Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση 
για τη Μεσόγειο» εμμένει στο στόχο τής 
ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και 
της απασχόλησης σύμφωνα με τους 
αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας, 
μέσω, μεταξύ άλλων, της καταπολέμησης 
της φτώχειας, και αναμένει νέες 
πρωτοβουλίες, προγράμματα και 
χρηματοδοτικές προβλέψεις για αυτόν το 
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σκοπό·

Or. en

Τροπολογία 13
Willy Meyer Pleite

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί να καθοριστούν νέοι, ευρύτεροι 
τρόποι χρηματοδότησης των έργων, με τη 
συμμετοχή και ιδιωτών· επαναβεβαιώνει 
την υποστήριξή του στη δημιουργία 
Ευρωμεσογειακής Τράπεζας 
Επενδύσεων·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 14
Metin Kazak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί να καθοριστούν νέοι, ευρύτεροι 
τρόποι χρηματοδότησης των έργων, με τη 
συμμετοχή και ιδιωτών· επαναβεβαιώνει 
την υποστήριξή του στη δημιουργία 
Ευρωμεσογειακής Τράπεζας Επενδύσεων·

5. κατανοεί ότι η πρωτοβουλία θα 
υποστηριχθεί από χρηματοδότηση της 
Κοινότητας μέσω των υπαρχόντων 
χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, καθώς 
και από τα κράτη μέλη, από διεθνείς 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς και από 
τον ιδιωτικό τομέα· απευθύνει ωστόσο 
έκκληση για συστηματική, συνεκτική και 
αποτελεσματική προσέγγιση κατά τη 
χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας·
επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του στη 
δημιουργία Ευρωμεσογειακής Τράπεζας 
Επενδύσεων·

Or. en
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Τροπολογία 15
Pasqualina Napoletano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί να καθοριστούν νέοι, ευρύτεροι 
τρόποι χρηματοδότησης των έργων, με τη 
συμμετοχή και ιδιωτών· επαναβεβαιώνει 
την υποστήριξή του στη δημιουργία 
Ευρωμεσογειακής Τράπεζας Επενδύσεων·

5. ζητεί να καθοριστούν νέοι, ευρύτεροι 
τρόποι χρηματοδότησης των έργων, με τη 
συμμετοχή και ιδιωτών· καλεί συνεπώς το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
διευκρινίσουν και να ενισχύσουν τον ρόλο 
και τις πρωτοβουλίες του 
ευρωμεσογειακού φορέα επενδύσεων και 
εταιρικής σχέσης (FEMIP), σε 
συνάρτηση με τα έργα που θα εγκριθούν·
επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του στη 
δημιουργία Ευρωμεσογειακής Τράπεζας 
Επενδύσεων·

Or. fr

Τροπολογία 16
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί να καθοριστούν νέοι, ευρύτεροι 
τρόποι χρηματοδότησης των έργων, με τη 
συμμετοχή και ιδιωτών· επαναβεβαιώνει 
την υποστήριξή του στη δημιουργία 
Ευρωμεσογειακής Τράπεζας Επενδύσεων·

5. ζητεί να καθοριστούν ευρύτεροι τρόποι 
χρηματοδότησης των έργων, με τη 
συμμετοχή και ιδιωτών· επαναβεβαιώνει 
την υποστήριξή του στη δημιουργία 
Ευρωμεσογειακής Τράπεζας Επενδύσεων·

Or. en
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Τροπολογία 17
Μάριος Ματσάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί να καθοριστούν νέοι, ευρύτεροι 
τρόποι χρηματοδότησης των έργων, με τη 
συμμετοχή και ιδιωτών· επαναβεβαιώνει 
την υποστήριξή του στη δημιουργία 
Ευρωμεσογειακής Τράπεζας Επενδύσεων·

5. ζητεί να καθοριστούν νέοι, ευρύτεροι 
τρόποι χρηματοδότησης των έργων, 
συμπεριλαμβανομένων τρόπων 
χρηματοδότησης από ιδιώτες· 
επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του στη 
δημιουργία Ευρωμεσογειακής Τράπεζας 
Επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 18
Patrick Gaubert, Ροδή Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί να καθοριστούν νέοι, ευρύτεροι 
τρόποι χρηματοδότησης των έργων, με τη 
συμμετοχή και ιδιωτών· επαναβεβαιώνει 
την υποστήριξή του στη δημιουργία 
Ευρωμεσογειακής Τράπεζας Επενδύσεων·

5. ζητεί να καθοριστούν νέοι, ευρύτεροι 
τρόποι χρηματοδότησης των έργων, με τη 
συμμετοχή και ιδιωτών· επαναβεβαιώνει 
την υποστήριξή του στη δημιουργία 
Ευρωμεσογειακής Τράπεζας Επενδύσεων 
και στον συντονισμό με τους διεθνείς 
επενδυτές·

Or. fr

Τροπολογία 19
Jas Gawronski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. ζητεί να καθοριστούν νέοι, ευρύτεροι 5. ζητεί να καθοριστούν νέοι, ευρύτεροι 



AM\745537EL.doc 13/53 PE414.032v01-00

EL

τρόποι χρηματοδότησης των έργων, με τη 
συμμετοχή και ιδιωτών· επαναβεβαιώνει 
την υποστήριξή του στη δημιουργία 
Ευρωμεσογειακής Τράπεζας Επενδύσεων·

τρόποι χρηματοδότησης των έργων, με τη 
συμμετοχή και ιδιωτών· επαναβεβαιώνει 
την υποστήριξή του στη δημιουργία 
Ευρωμεσογειακής Τράπεζας Επενδύσεων· 
χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
χάρη στην παρέμβαση της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ), η οποία, 
μέσω του σχετικού προγράμματος 
επενδύσεων (FEMIP), διευκολύνει το 
οικονομικό άνοιγμα και τον 
εκσυγχρονισμό των μεσογειακών χωρών
δημιουργώντας ευνοϊκό κλίμα για τις 
επενδύσεις, ιδίως για τον ιδιωτικό τομέα·

Or. it

Τροπολογία 20
Μάριος Ματσάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. επισημαίνει ότι τα έργα που 
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 
«Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση 
για τη Μεσόγειο» πρέπει να 
υποστηρίζονται κυρίως μέσω 
χρηματοδότησης της Κοινότητας και των 
κρατών-εταίρων, καθώς και από ιδιωτική 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 21
Willy Meyer Pleite

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. ζητεί η χρηματοδότηση και ο 
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πολιτικός και οικονομικός έλεγχος της 
Ένωσης για τη Μεσόγειο να έχουν 
αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα·

Or. es

Τροπολογία 22
Luis Yañez-Barnuevo García, Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να παρουσιάσουν στρατηγικές 
για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ 
των πολιτισμών και να προωθήσουν τους 
στόχους της Συμμαχίας των Πολιτισμών 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, 
καθώς και να εξακολουθήσουν να 
παρέχουν πολιτική στήριξη σε αυτήν·

Or. es

Τροπολογία 23
Béatrice Patrie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει τη σημασία των εμβασμάτων 
των μεταναστών από χώρες της νότιας 
Μεσογείου προς τις πατρίδες τους και 
φρονεί ότι συνιστούν έναν σημαντικότατο 
μοχλό ανάπτυξης που δεν έχει μέχρι τώρα 
αξιοποιηθεί επαρκώς· εκτιμά ότι η 
σχεδιαζόμενη Ευρωμεσογειακή Τράπεζα 
θα πρέπει να βασιστεί κατά κύριο λόγο σε 
αυτές τις αποταμιεύσεις προκειμένου να 
υποστηριχθούν διαρθρωτικά σχέδια 
ανάπτυξης· 
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Or. fr

Τροπολογία 24
Metin Kazak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η θεσμική δομή που 
προτείνεται για τη «Διαδικασία της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο», 
ιδίως η συμπροεδρία, η ανά διετία 
σύνοδος κορυφής, η διαρκής μικτή 
επιτροπή, οι συνεδριάσεις των ανώτερων 
υπαλλήλων, η δημιουργία κοινής 
γραμματείας, συμβάλλει στην 
εξισορρόπηση των ευθυνών στο πλαίσιο 
της εταιρικής σχέσης· αναμένει σχετικώς 
τις αποφάσεις της πρώτης συνόδου των 
υπουργών εξωτερικών των χωρών μελών 
της «Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση 
για τη Μεσόγειο», που θα 
πραγματοποιηθεί στις 3 Νοεμβρίου 2008·

7. θεωρεί ότι η θεσμική δομή που 
προτείνεται για τη «Διαδικασία της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο», 
ιδίως η θέσπιση συμπροεδρίας, οι ανά 
διετία σύνοδοι κορυφής, η διαρκής μικτή 
επιτροπή και η κοινή γραμματεία,
συμβάλλει στην εξισορρόπηση των 
ευθυνών και ταυτόχρονα ενισχύει τη 
συνοικειοποίηση στο πλαίσιο της 
εταιρικής σχέσης· αναμένει σχετικώς τις 
αποφάσεις της πρώτης συνόδου των 
υπουργών εξωτερικών των χωρών μελών 
της «Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση 
για τη Μεσόγειο», που θα 
πραγματοποιηθεί στις 3 Νοεμβρίου 2008·

Or. en

Τροπολογία 25
Patrick Gaubert, Ροδή Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι η θεσμική δομή που 
προτείνεται για τη «Διαδικασία της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο», 
ιδίως η συμπροεδρία, η ανά διετία σύνοδος 
κορυφής, η διαρκής μικτή επιτροπή, οι 
συνεδριάσεις των ανώτερων υπαλλήλων, η 
δημιουργία κοινής γραμματείας,
συμβάλλει στην εξισορρόπηση των 
ευθυνών στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης· 

7. θεωρεί ότι η θεσμική δομή που 
προτείνεται για τη «Διαδικασία της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο», 
ιδίως η συμπροεδρία, η ανά διετία σύνοδος 
κορυφής, η διαρκής μικτή επιτροπή, οι 
συνεδριάσεις των ανώτερων υπαλλήλων, η 
δημιουργία κοινής γραμματείας,
συμβάλλει στην εξισορρόπηση των 
ευθυνών στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης· 
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αναμένει σχετικώς τις αποφάσεις της 
πρώτης συνόδου των υπουργών 
εξωτερικών των χωρών μελών της 
«Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση 
για τη Μεσόγειο», που θα 
πραγματοποιηθεί στις 3 Νοεμβρίου 2008·

επιθυμεί να γνωμοδοτεί αναφορικά με τη 
συγκρότηση των μόνιμων οργάνων της 
«Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση 
για τη Μεσόγειο» και να ενημερώνεται 
τακτικά για την εξέλιξη των έργων· 

Or. fr

Τροπολογία 26
Metin Kazak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί να λαμβάνονται υπόψη ο ρόλος 
της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις αποφάσεις σχετικά με 
τους όρους θεσμικής εφαρμογής της 
παρούσας πρωτοβουλίας·

8. ζητεί να λαμβάνονται υπόψη ο ρόλος 
της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις αποφάσεις σχετικά με 
τους όρους θεσμικής εφαρμογής της 
παρούσας πρωτοβουλίας, ως 
αναπόσπαστο τμήμα του θεσμικού 
πλαισίου που παρέχει τη νομική βάση της 
ΕΜΚΣ και επίσημο σύνδεσμο μεταξύ του 
εκτελεστικού και νομοθετικού σκέλους 
της «Διαδικασίας της Βαρκελώνης: 
Ένωση για τη Μεσόγειο»·

Or. en

Τροπολογία 27
Μάριος Ματσάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί να λαμβάνονται υπόψη ο ρόλος 
της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις αποφάσεις σχετικά με 

8. ζητεί να λαμβάνονται υπόψη ο ρόλος 
της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις αποφάσεις σχετικά με 
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τους όρους θεσμικής εφαρμογής της 
παρούσας πρωτοβουλίας·

τους όρους θεσμικής εφαρμογής της 
παρούσας πρωτοβουλίας, δημιουργώντας 
σχετική νομική βάση·

Or. en

Τροπολογία 28
Béatrice Patrie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί να λαμβάνονται υπόψη ο ρόλος 
της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις αποφάσεις σχετικά με 
τους όρους θεσμικής εφαρμογής της 
παρούσας πρωτοβουλίας·

8. ζητεί να λαμβάνονται υπόψη ο ρόλος 
της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις αποφάσεις σχετικά με 
τους όρους θεσμικής εφαρμογής της 
παρούσας πρωτοβουλίας, καλεί την ΕΜΚΣ 
να εξασφαλίσει την ενεργότερη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 
εκατέρωθεν της Μεσογείου στις εργασίες 
της·

Or. fr

Τροπολογία 29
Metin Kazak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
αναγνώριση της ΕΜΚΣ ως νόμιμης 
έκφρασης της «Διαδικασίας της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο»· 
ζητεί την ενίσχυση του ρόλου της με βάση 
το δικαίωμα πρότασης και αξιολόγησης 
των στρατηγικών οικονομικής και
εδαφικής ολοκλήρωσης και των 
προγραμμάτων, καθώς και τη δυνατότητα
να υποβάλλει συστάσεις στη σύνοδο των 

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
αναγνώριση της ΕΜΚΣ ως νόμιμης 
έκφρασης της «Διαδικασίας της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο»· 
ζητεί την ενίσχυση του ρόλου της με βάση 
το δικαίωμα πρότασης και αξιολόγησης 
των στρατηγικών εδαφικής ολοκλήρωσης 
και των προγραμμάτων, παρέχοντάς της 
τη δυνατότητα να υποβάλλει συστάσεις 
στη σύνοδο των υπουργών εξωτερικών και 
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υπουργών εξωτερικών· αναθέτοντάς της έναν ρόλο στον έλεγχο 
της χρηματοδότησης της «Διαδικασίας 
της Βαρκελώνης: Ένωση για τη 
Μεσόγειο»·

Or. en

Τροπολογία 30
Μαρία-Ελένη Κόππα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. θεωρεί την ΕΜΚΣ το ενδεδειγμένο 
φόρουμ για διαφανή διάλογο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία 
και θέματα πολιτισμού· εκτιμά ότι πρέπει 
να προβλεφθεί μια περιοδική αξιολόγηση 
της προόδου που επιτυγχάνεται και κατά 
συνέπεια χαιρετίζει το γεγονός ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναδείξει σε 
προτεραιότητα τη διεξαγωγή συζητήσεων 
στην ολομέλεια της ΕΜΚΣ και την 
εκπόνηση ετήσιας έκθεσης για την 
κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Ευρωμεσογειακή 
περιοχή· υποστηρίζει τον διάλογο μεταξύ 
των πολιτισμών και ενθαρρύνει την 
αναβάθμιση των δεσμών μεταξύ της 
ΕΜΚΣ και του Ιδρύματος Αnna Lindh, 
μεταξύ άλλων με τη διοργάνωση 
συναντήσεων μεταξύ των 
σημαντικότερων δικτύων του Ιδρύματος 
Anna Lindh και της Επιτροπής 
Πολιτισμού της ΕΜΚΣ·

Or. en

Τροπολογία 31

Hélène Flautre, David Hammerstein
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. τονίζει ότι μία από τις μεγαλύτερες 
αδυναμίες της ευρωμεσογειακής 
εταιρικής σχέσης είναι η απουσία 
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και 
συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη 
ανάπτυξη της διαδικασίας· απευθύνει 
συνεπώς έκκληση για νέες, 
αποτελεσματικότερες προσπάθειες για 
την αυξημένη προβολή της «Διαδικασίας 
της Βαρκελώνης: Ένωση για τη 
Μεσόγειο», τη βελτίωση των 
διαπροσωπικών επαφών και την αύξηση 
της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων
και οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών στον καθορισμό και την 
υιοθέτηση των προτεινόμενων έργων·

Or. en

Τροπολογία 32
Pierre Schapira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ζητεί την εξασφάλιση της πλήρους 
συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, 
των τοπικών αρχών και των κοινωνικών 
εταίρων στην ανανέωση της 
ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης στο 
πλαίσιο της «Διαδικασίας της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο», 
κυρίως μέσω μηχανισμών για 
διαβούλευση σχετικά με την επιλογή, την
υλοποίηση και την παρακολούθηση των 
έργων· 
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Or. fr

Τροπολογία 33
Pasqualina Napoletano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει ότι ορισμένες από τις 
χώρες που συμμετέχουν στη «Διαδικασία 
της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» 
δεν συμμετέχουν στην ευρωμεσογειακή 
εταιρική σχέση· καλεί, εν προκειμένω, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και όλα τα 
κράτη που συμμετέχουν στη «Διαδικασία 
της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» 
να εξασφαλίσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο 
σχέσεων που θα καθιστά σαφές ότι η 
Ένωση για τη Μεσόγειο είναι μια εταιρική 
δομή η οποία αποσκοπεί στην οικονομική 
και εδαφική ολοκλήρωση των χωρών της 
μεσογειακής λεκάνης·

10. επισημαίνει ότι ορισμένες από τις 
χώρες που συμμετέχουν στη «Διαδικασία 
της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» 
δεν συμμετείχαν στην ευρωμεσογειακή 
εταιρική σχέση· καλεί, εν προκειμένω, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και όλα τα 
κράτη που συμμετέχουν στη «Διαδικασία 
της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» 
να εξασφαλίσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο 
σχέσεων που θα καθιστά σαφές ότι η 
Ένωση για τη Μεσόγειο είναι μια εταιρική 
δομή η οποία αποσκοπεί στην οικονομική 
και εδαφική ολοκλήρωση των χωρών της 
μεσογειακής λεκάνης· ζητεί από το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
εγγυηθούν σε όλες τις χώρες μέλη της 
«Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση 
για τη Μεσόγειο» τη δυνατότητα 
πρόσβασης στα ήδη προβλεπόμενα 
περιφερειακά προγράμματα της 
ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης·

Or. fr

Τροπολογία 34
Metin Kazak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει ότι ορισμένες από τις 
χώρες που συμμετέχουν στη «Διαδικασία 
της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» 

10. επισημαίνει ότι ορισμένες από τις 
χώρες που συμμετέχουν στη «Διαδικασία 
της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» 
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δεν συμμετέχουν στην ευρωμεσογειακή 
εταιρική σχέση· καλεί, εν προκειμένω, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και όλα τα 
κράτη που συμμετέχουν στη «Διαδικασία 
της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» 
να εξασφαλίσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο 
σχέσεων που θα καθιστά σαφές ότι η 
Ένωση για τη Μεσόγειο είναι μια εταιρική 
δομή η οποία αποσκοπεί στην οικονομική 
και εδαφική ολοκλήρωση των χωρών της 
μεσογειακής λεκάνης·

δεν συμμετέχουν στην ευρωμεσογειακή 
εταιρική σχέση· καλεί, εν προκειμένω, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και όλα τα 
κράτη που συμμετέχουν στη «Διαδικασία 
της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» 
να εξασφαλίσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο 
σχέσεων που θα καθιστά σαφές ότι η 
Ένωση για τη Μεσόγειο είναι μια εταιρική 
δομή η οποία αποσκοπεί στην πολιτική,
οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση 
των χωρών της μεσογειακής λεκάνης·
υπογραμμίζει ότι η «Διαδικασία της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» 
λειτουργεί παράλληλα και δεν υποκαθιστά
επ’ ουδενί τις υπό εξέλιξη 
διαπραγματεύσεις προσχώρησης μεταξύ 
της ΕΕ και των υποψήφιων προς ένταξη 
χωρών· εκτιμά ότι η «Διαδικασία της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» 
δεν θα παρακωλύσει πρωτοβουλίες 
περιφερειακής συνεργασίας όπως η
υποπεριφερειακή συνεργασία των χωρών 
της Βαλτικής Θάλασσας (BSSSC), η 
Διαδικασία για τη συνεργασία στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη (SEECP) και η 
συνέργεια του Ευξείνου Πόντου·

Or. en

Τροπολογία 35

Hélène Flautre, David Hammerstein
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει ότι ορισμένες από τις 
χώρες που συμμετέχουν στη «Διαδικασία 
της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» 
δεν συμμετέχουν στην ευρωμεσογειακή 
εταιρική σχέση· καλεί, εν προκειμένω, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και όλα τα 

10. επισημαίνει ότι ορισμένες από τις 
χώρες που συμμετέχουν στη «Διαδικασία 
της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» 
δεν συμμετέχουν στην ευρωμεσογειακή 
εταιρική σχέση· καλεί, εν προκειμένω, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και όλα τα 
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κράτη που συμμετέχουν στη «Διαδικασία 
της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» 
να εξασφαλίσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο 
σχέσεων που θα καθιστά σαφές ότι η 
Ένωση για τη Μεσόγειο είναι μια εταιρική 
δομή η οποία αποσκοπεί στην οικονομική 
και εδαφική ολοκλήρωση των χωρών της 
μεσογειακής λεκάνης·

κράτη που συμμετέχουν στη «Διαδικασία 
της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» 
να εξασφαλίσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο 
σχέσεων που θα καθιστά σαφές ότι η 
Ένωση για τη Μεσόγειο είναι μια εταιρική 
δομή η οποία αποσκοπεί στην οικονομική 
και εδαφική ολοκλήρωση των χωρών της 
μεσογειακής λεκάνης· είναι της άποψης 
ότι η συμπερίληψη όλων των 
μεσογειακών χωρών στη «Διαδικασία της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» 
δίνει την ευκαιρία να επιλυθούν τα 
προβλήματα της περιοχής με 
συνολικότερο τρόπο διασυνδέοντας και 
συντονίζοντας αποτελεσματικότερα τη 
διαδικασία με ήδη υπάρχοντα 
προγράμματα όπως το Μεσογειακό 
Σχέδιο Δράσης του UNEP·

Or. en

Τροπολογία 36
Patrick Gaubert, Ροδή Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επισημαίνει ότι ορισμένες από τις 
χώρες που συμμετέχουν στη «Διαδικασία 
της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» 
δεν συμμετέχουν στην ευρωμεσογειακή
εταιρική σχέση· καλεί, εν προκειμένω, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και όλα τα 
κράτη που συμμετέχουν στη «Διαδικασία 
της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» 
να εξασφαλίσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο 
σχέσεων που θα καθιστά σαφές ότι η 
Ένωση για τη Μεσόγειο είναι μια εταιρική 
δομή η οποία αποσκοπεί στην οικονομική 
και εδαφική ολοκλήρωση των χωρών της 
μεσογειακής λεκάνης·

10. επισημαίνει ότι ορισμένες από τις 
χώρες που συμμετέχουν στη «Διαδικασία 
της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» 
δεν συμμετέχουν στην ευρωμεσογειακή 
εταιρική σχέση· καλεί, εν προκειμένω, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και όλα τα 
κράτη που συμμετέχουν στη «Διαδικασία 
της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» 
να εξασφαλίσουν ένα συνεκτικό πλαίσιο 
σχέσεων που θα καθιστά σαφές ότι η 
Ένωση για τη Μεσόγειο είναι μια εταιρική 
δομή η οποία αποσκοπεί στην οικονομική 
και εδαφική ολοκλήρωση όλων των 
κρατών μελών και όλων των χωρών της 
μεσογειακής λεκάνης·

Or. fr
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Τροπολογία 37
Μάριος Ματσάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. υπογραμμίζει ότι η «Διαδικασία της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» 
είναι μια διαδικασία παράλληλη και 
διακριτή από τις διαπραγματεύσεις 
προσχώρησης που είναι αυτή τη στιγμή 
σε εξέλιξη στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 38

Hélène Flautre, David Hammerstein
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 α. ζητεί, σε συμμόρφωση με τη 
δήλωση των Παρισίων, να πάψει η 
διαρκής αμφισβήτηση της παρουσίας του 
Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών στις 
συνεδριάσεις ώστε να μπορέσει να 
συνεισφέρει ενεργά στον διάλογο και τις 
ειρηνευτικές διαδικασίες· 

Or. fr

Τροπολογία 39
Patrick Gaubert, Ροδή Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. είναι της άποψης ότι η «Διαδικασία 
της Βαρκελώνης: Ένωση για τη 
Μεσόγειο» οφείλει να ενισχύει τις 
υπάρχουσες μορφές συνεργασίας στο 
πλαίσιο της ευρωμεσογειακής εταιρικής 
σχέσης ώστε να δώσει σε όλα τα κράτη-
εταίρους τη δυνατότητα να συμμετέχουν 
στα περιφερειακά προγράμματα και τις 
αντίστοιχες πολιτικές της Ένωσης βάσει 
προτεραιοτήτων και στόχων που 
αποφασίζονται από κοινού 
υπενθυμίζοντας ότι είναι σημαντικό να
εμβαθυνθούν και να διευρυνθούν τα 
κοινοτικά προγράμματα ώστε να 
συμπεριλάβουν και τα κράτη-εταίρους, 
ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
έρευνας, της επαγγελματικής κατάρτισης 
(ανταλλαγές φοιτητών κλπ.)·

Or. fr

Τροπολογία 40
Μάριος Ματσάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι τα προβλήματα της ειρήνης 
και της ασφάλειας, των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και της δημοκρατίας, καθώς και 
της πολιτιστικής συνεργασίας, θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται στην ευρωμεσογειακή 
τους διάσταση· επαναλαμβάνει ότι η 
Ένωση για τη Μεσόγειο αποτελεί δομή με 
προορισμό την αντιμετώπιση εδαφικών 
προβλημάτων, προβλημάτων υποδομών 
και περιβάλλοντος, με τη βοήθεια 
στρατηγικών και ειδικών σχεδίων·

12. θεωρεί ότι τα προβλήματα της ειρήνης 
και της ασφάλειας, των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και της δημοκρατίας, καθώς και 
της πολιτιστικής συνεργασίας, θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται στην ευρωμεσογειακή 
τους διάσταση· επαναλαμβάνει ότι η 
Ένωση για τη Μεσόγειο αποτελεί δομή με 
προορισμό την αντιμετώπιση εδαφικών 
προβλημάτων, προβλημάτων υποδομών 
και περιβάλλοντος, με τη βοήθεια 
στρατηγικών και ειδικών σχεδίων· εκτιμά 
ότι, προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία, 
η «Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση 
για τη Μεσόγειο» πρέπει να επικεντρωθεί 
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σαφώς στην υλοποίηση έργων· 

Or. en

Τροπολογία 41
Luis Yañez-Barnuevo García, Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υποστηρίζει ότι η ειρήνη και η 
πολιτική σταθερότητα στην περιοχή της 
Μεσογείου είναι αποφασιστικής 
σημασίας για τη συλλογική και ατομική 
ασφάλεια πολύ πέραν των ορίων της·

Or. es

Τροπολογία 42
Willy Meyer Pleite

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καταγγέλλει τις συνεχείς 
παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, καθώς 
και των πολιτικών δεσμεύσεων, ιδιαίτερα 
των Συμφωνιών της Αννάπολης, εκ 
μέρους του κράτους του Ισραήλ· 
αποδοκιμάζει το καθεστώς 
«αναβάθμισης» που παραχώρησε η ΕΕ 
στο κράτος του Ισραήλ στο πλαίσιο της 
προτιμησιακής συμφωνίας σύνδεσης·

Or. es
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Τροπολογία 43
Willy Meyer Pleite

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. εκφράζει τη λύπη του για το ότι, 
μολονότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
κράτη μέλη της αποτελούν τους βασικούς 
χρηματοδότες της Παλαιστίνης, χωρίς 
πραγματική πολιτική δέσμευση εκ μέρους 
της ΕΕ η βοήθεια αυτή δεν θα επιλύσει 
κανένα ουσιαστικό πρόβλημα της 
σύγκρουσης·

Or. es

Τροπολογία 44
Willy Meyer Pleite

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. εκφράζει τη λύπη του για το ότι, 
ακόμη και σήμερα, δεν έχει δοθεί τέλος 
στη διαδικασία αποαποικιοποίησης της 
Δυτικής Σαχάρας· ζητεί από το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή η 
διευθέτηση της εν λόγω σύγκρουσης να 
γίνει προτεραιότητα της Ένωσης για τη 
Μεσόγειο· ζητεί από το Συμβούλιο και 
την Επιτροπή να εργαστούν εντός αυτού 
του πλαισίου για τη διοργάνωση του 
δημοψηφίσματος για την αυτοδιάθεση 
της Δυτικής Σαχάρας, όπως προβλέπεται 
σε πολλά ψηφίσματα των Ηνωμένων 
Εθνών·

Or. es
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Τροπολογία 45
Willy Meyer Pleite

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12δ. καταγγέλλει την ευθύνη του 
Μαρόκου σε αυτήν την περίπτωση ως 
δύναμης κατοχής σύμφωνα με τα 
ψηφίσματα 3437(1979) και 3519(1980) 
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ· 
καταγγέλλει τις συνεχείς παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
κοινωνικών ακτιβιστών στην επικράτεια 
του Μαρόκου· υπό αυτήν την έννοια, 
αποδοκιμάζει την παραχώρηση 
προηγμένου καθεστώτος στο Βασίλειο 
του Μαρόκου εκ μέρους της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 46
Μαρία-Ελένη Κόππα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. υποστηρίζει σθεναρά την 
περιβαλλοντική διάσταση της
«Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση 
για τη Μεσόγειο» και των συναφών 
πρωτοβουλιών και έργων, όπως η 
ευρωμεσογειακή συνεργασία για την 
απορρύπανση της Μεσογείου και το 
Μεσογειακό Σχέδιο Ηλιακής Ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 47

Hélène Flautre, David Hammerstein
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει την ευχή η ενίσχυση των 
ευρωμεσογειακών σχέσεων να βοηθήσει 
στην ολοκλήρωση του σχεδίου της 
δημιουργίας ενός χώρου ειρήνης και 
ευημερίας· τονίζει ότι μόνο η επίλυση των 
συγκρούσεων στην περιοχή μέσω 
διαπραγματεύσεων μπορεί να επιτρέψει 
την υλοποίηση αυτού του στόχου· 
επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη ενός 
δόγματος ασφαλείας από κοινού με τις 
αραβικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων 
των χωρών του Περσικού Κόλπου, και με 
όλες τις χώρες της Μεσογείου·

13. εκφράζει την ευχή η ενίσχυση των 
ευρωμεσογειακών σχέσεων να δώσει νέα 
ώθηση στη δημιουργία ενός χώρου 
ειρήνης και ευημερίας· τονίζει ότι μόνο η 
ενίσχυση των διαπραγματεύσεων για τη 
μόνιμη και ουσιαστική επίλυση των 
συγκρούσεων στην περιοχή μπορεί να 
επιτρέψει την υλοποίηση αυτού του 
στόχου· επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη
ενός δόγματος ασφαλείας από κοινού με 
τις αραβικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων 
των χωρών του Περσικού Κόλπου, και με 
όλες τις χώρες της Μεσογείου· είναι της 
άποψης ότι αυτό το νέο κοινό δόγμα 
ασφαλείας πρέπει να βασιστεί σε μια 
διαδικασία σταδιακής 
αποστρατικοποίησης και αφοπλισμού της 
περιοχής με βασικό απώτερο στόχο τη 
δημιουργία ζώνης ελεύθερης από 
πυρηνικά όπλα και όπλα μαζικής 
καταστροφής·

Or. en

Τροπολογία 48
Pierre Schapira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. εκτιμά ότι για την άμβλυνση των 
εντάσεων πέριξ της Μεσογείου απαιτείται 
η καλλιέργεια της κοινωνικής και 
πολιτισμικής αλληλοκατανόησης μεταξύ 
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των λαών και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η 
συμμαχία των πολιτισμών πρέπει να 
υποστηριχθεί ως προνομιακός χώρος 
διαλόγου που προάγει τη σταθερότητα 
στην περιοχή·

Or. fr

Τροπολογία 49
Μάριος Ματσάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. επισημαίνει την ανάγκη για 
μεγαλύτερη συμμετοχή και μόνιμη 
παρέμβαση από την πλευρά της ΕΕ, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας με τους 
μεσογειακούς της εταίρους, για την 
εξεύρεση λύσεων στις διάφορες 
συγκρούσεις που είναι σε εξέλιξη στην 
περιοχή· εκτιμά ότι η ΕΕ πρέπει να 
αναλάβει ηγετικό ρόλο για την επίλυση 
αυτών των συγκρούσεων κερδίζοντας την 
εμπιστοσύνη όλων των εμπλεκομένων·

Or. en

Τροπολογία 50
Metin Kazak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. Χαιρετίζει τις πρόσφατες θετικές 
εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη 
Διάσκεψη της Αννάπολης, και 
συγκεκριμένα την επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραηλινών 
και Παλαιστινίων επί όλων των θεμάτων
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με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής 
συμφωνίας έως το τέλος του 2008, την 
επίτευξη ανακωχής στη Γάζα με τη 
διαμεσολάβηση της Αιγύπτου, την έναρξη 
διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ 
και της Συρίας υπό την αιγίδα της 
Τουρκίας, την έναρξη διπλωματικών 
σχέσεων μεταξύ Λιβάνου και Συρίας και 
την ανάληψη ηγετικού ρόλου από την 
Αίγυπτο για την επίτευξη ανακωχής στη 
Γάζα· υπογραμμίζει ότι η επίλυση αυτών 
των συγκρούσεων είναι εκ των ων ουκ 
άνευ για την επιτυχία της «Διαδικασίας 
της Βαρκελώνης: Ένωση για τη 
Μεσόγειο» και ότι η ΕΕ πρέπει να 
διαδραματίσει ενεργό διαμεσολαβητικό 
ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία ως ο
σημαντικότερος χορηγός βοήθειας· 
παροτρύνει τόσο το Ισραήλ όσο και τα 
Παλαιστινιακά Εδάφη να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση της 
ειρηνευτικής διαδικασίας, τα πλέον 
επιτακτικά εκ των οποίων είναι η παύση 
των εποικιστικών δραστηριοτήτων, η
διακοπή των πυραυλικών επιθέσεων και 
η εξομάλυνση της κατάστασης στη Γάζα·

Or. en

Τροπολογία 51

Hélène Flautre, David Hammerstein
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
προώθησης των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και του κράτους δικαίου· ζητεί 
να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα που 
έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα και η 
καταλληλότητα των μέσων που 

14. επισημαίνει ότι ένας από τους 
βασικούς σκοπούς της ευρωμεσογειακής 
πολιτικής είναι η προώθηση του κράτους 
δικαίου, της δημοκρατίας, του σεβασμού 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του
πολιτικού πλουραλισμού, και θεωρεί, από 
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δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της 
εταιρικής σχέσης, σε σύγκριση, μεταξύ 
άλλων, με άλλες διεθνείς οργανώσεις 
όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης·

αυτή την άποψη, ότι η ευρωμεσογειακή 
εταιρική σχέση δεν έχει οδηγήσει στα 
αναμενόμενα αποτελέσματα στον τομέα 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

Or. en

Τροπολογία 52
Mario Mauro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
προώθησης των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και του κράτους δικαίου· ζητεί 
να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα που 
έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα και η 
καταλληλότητα των μέσων που 
δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της εταιρικής 
σχέσης, σε σύγκριση, μεταξύ άλλων, με 
άλλες διεθνείς οργανώσεις όπως το 
Συμβούλιο της Ευρώπης·

14. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
προώθησης των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και του κράτους δικαίου· σε 
αυτό το πλαίσιο καλεί όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη της πρωτοβουλίας
να καλλιεργήσουν και να ευνοήσουν τον 
σεβασμό της ανεξιθρησκίας όλων των 
πολιτών και ιδίως των εκάστοτε 
θρησκευτικών μειονοτήτων, βάσει της 
αρχής της αμοιβαιότητας· ζητεί να 
αξιολογηθούν τα αποτελέσματα που έχουν 
επιτευχθεί μέχρι σήμερα και η 
καταλληλότητα των μέσων που 
δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της εταιρικής 
σχέσης, σε σύγκριση, μεταξύ άλλων, με 
άλλες διεθνείς οργανώσεις όπως το 
Συμβούλιο της Ευρώπης·

Or. it

Τροπολογία 53
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επαναλαμβάνει τη σημασία της 14. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
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προώθησης των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και του κράτους δικαίου· ζητεί 
να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα που 
έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα και η 
καταλληλότητα των μέσων που 
δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της εταιρικής 
σχέσης, σε σύγκριση, μεταξύ άλλων, με 
άλλες διεθνείς οργανώσεις όπως το 
Συμβούλιο της Ευρώπης·

προώθησης των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και του κράτους δικαίου· 
σημειώνει ότι υπάρχουν ακόμη πολύ 
σοβαρές παραβιάσεις, ιδίως στους τομείς 
της θρησκευτικής ελευθερίας, της 
ελευθερίας του λόγου και των διακρίσεων 
κατά των γυναικών· ζητεί να 
αξιολογηθούν τα αποτελέσματα που έχουν 
επιτευχθεί μέχρι σήμερα και η 
καταλληλότητα των μέσων που 
δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της εταιρικής 
σχέσης, σε σύγκριση, μεταξύ άλλων, με 
άλλες διεθνείς οργανώσεις όπως το 
Συμβούλιο της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 54
Metin Kazak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
προώθησης των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και του κράτους δικαίου· ζητεί 
να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα που 
έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα και η 
καταλληλότητα των μέσων που 
δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της εταιρικής 
σχέσης, σε σύγκριση, μεταξύ άλλων, με 
άλλες διεθνείς οργανώσεις όπως το 
Συμβούλιο της Ευρώπης·

14. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
προώθησης των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και του κράτους δικαίου· ζητεί 
να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα που 
έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα και τα 
μέσα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της 
εταιρικής σχέσης, με στόχο την 
απλοποίηση, τον καλύτερο συντονισμό 
και την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης των 
χρηματοδοτικών μέσων· παροτρύνει την 
Επιτροπή να θέσει ακριβή κριτήρια για 
την επιλεξιμότητα αυτών των μέσων, να 
θέσει σε ισχύ ένα αποτελεσματικό
σύστημα για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής τους και να συνεργάζεται πιο 
στενά με άλλες διεθνείς οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται ενεργά στην περιοχή 
(π.χ. το Συμβούλιο της Ευρώπης)·

Or. en
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Τροπολογία 55
Patrick Gaubert, Ροδή Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
προώθησης των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και του κράτους δικαίου· ζητεί 
να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα που 
έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα και η 
καταλληλότητα των μέσων που 
δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της εταιρικής 
σχέσης, σε σύγκριση, μεταξύ άλλων, με 
άλλες διεθνείς οργανώσεις όπως το 
Συμβούλιο της Ευρώπης·

14. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
προώθησης των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και του κράτους δικαίου· ζητεί 
να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα που 
έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα και η 
καταλληλότητα των μέσων που 
δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της εταιρικής 
σχέσης, σε σύγκριση, μεταξύ άλλων, με 
άλλες διεθνείς οργανώσεις· υπογραμμίζει 
ότι τα μέσα προώθησης των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου που 
προβλέπει η ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας πρέπει να αξιοποιηθούν στο 
μέγιστο βαθμό, βελτιώνοντας την 
πολιτική συνεκτικότητα μεταξύ των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και 
εισάγοντας κατάλληλα προσαρμοσμένα 
κίνητρα βάσει της αρχής της 
διαφοροποίησης στα διμερή σχέδια 
δράσης της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτονίας·

Or. fr

Τροπολογία 56

Hélène Flautre, David Hammerstein
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. καλεί ως εκ τούτου το Συμβούλιο και 
την Επιτροπή να εντάξουν σαφώς την 
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προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στους 
στόχους της νέας αυτής πρωτοβουλίας 
και να ενισχύσουν περαιτέρω την 
εφαρμογή υφιστάμενων μηχανισμών, 
όπως η ρήτρα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στο πλαίσιο των συμφωνιών 
σύνδεσης και η δημιουργία ενός 
μηχανισμού εφαρμογής της ρήτρας αυτής 
στις συμφωνίες νέας γενεάς, τα διμερή 
σχέδια δράσης της ΕΠΓ και η 
συγκρότηση υποεπιτροπών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 57

Hélène Flautre, David Hammerstein
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. ζητεί, επίσης, τη σύσταση ενός 
ευρωμεσογειακού δικαστηρίου 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο οποίο θα 
μπορούν να προσφεύγουν όλοι οι πολίτες 
των χωρών που έχουν υπογράψει τη 
δήλωση της Βαρκελώνης σε περιπτώσεις
παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

Or. en

Τροπολογία 58
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την ανησυχία του για την 
τάση που επικρατεί μεταξύ των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών να 
προτάσσουν τα ζητήματα ασφαλείας στις 
μεσογειακές πολιτικές, και ιδιαίτερα στη 
διαχείριση του φαινομένου της 
μετανάστευσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 59
Pasqualina Napoletano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την ανησυχία του για την 
τάση που επικρατεί μεταξύ των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών να 
προτάσσουν τα ζητήματα ασφαλείας στις 
μεσογειακές πολιτικές, και ιδιαίτερα στη 
διαχείριση του φαινομένου της 
μετανάστευσης·

15. καλεί όλες τις χώρες που συμμετέχουν 
στην εταιρική σχέση, την Επιτροπή και 
τα μελλοντικά θεσμικά όργανα της 
«Διαδικασίας της Βαρκελώνης: Ένωση 
για τη Μεσόγειο» να δώσουν νέα ώθηση 
στη διαχείριση των κοινών πολιτικών για 
τη μετανάστευση ώστε να αναδειχθεί η 
αξία των ανθρώπινων πόρων και των 
ανταλλαγών μεταξύ των πληθυσμών της 
λεκάνης της Μεσογείου και να 
αποφευχθεί κάθε τάση να προτάσσονται 
τα ζητήματα ασφάλειας·

Or. fr

Τροπολογία 60
Patrick Gaubert, Ροδή Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την ανησυχία του για την 
τάση που επικρατεί μεταξύ των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών να 
προτάσσουν τα ζητήματα ασφαλείας στις 
μεσογειακές πολιτικές, και ιδιαίτερα στη 
διαχείριση του φαινομένου της 
μετανάστευσης·

15. υπενθυμίζει ότι η διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών απαιτεί μια 
εταιρική σχέση και μια ουσιαστική 
συνεργασία με τις τρίτες χώρες προς 
όφελος της ανάπτυξης· εκτιμά ότι τα 
ζητήματα μετανάστευσης πρέπει να 
επικεντρώνονται στις δυνατότητες 
νόμιμης μετανάστευσης, στην 
καταπολέμηση της παράνομης 
μετανάστευσης και στην καλύτερη 
ενσωμάτωση των μεταναστών·

Or. fr

Τροπολογία 61
Metin Kazak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την ανησυχία του για την 
τάση που επικρατεί μεταξύ των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών να 
προτάσσουν τα ζητήματα ασφαλείας στις 
μεσογειακές πολιτικές, και ιδιαίτερα στη 
διαχείριση του φαινομένου της 
μετανάστευσης·

15. έχοντας επίγνωση της σημασίας της 
διάστασης της ασφάλειας για την 
εταιρική σχέση καλεί τα κράτη μέλη της 
ΕΕ να συνεργαστούν στενά με τους 
εταίρους τους στον Νότο για να 
αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις 
όπως η μετανάστευση, η υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη, 
ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τους εταίρους 
τους να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ 
χωρών του Νότου διευρύνοντας και 
εμβαθύνοντας δομές όπως η Ένωση του 
Αραβικού Μαγκρέμπ·

Or. en
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Τροπολογία 62
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την ανησυχία του για την 
τάση που επικρατεί μεταξύ των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών να 
προτάσσουν τα ζητήματα ασφαλείας στις 
μεσογειακές πολιτικές, και ιδιαίτερα στη 
διαχείριση του φαινομένου της 
μετανάστευσης·

15. τονίζει τη σημασία που αποδίδει στο 
φαινόμενο της μετανάστευσης και στη 
διαχείρισή του μέσω στενής συνεργασίας 
και με πνεύμα συνυπευθυνότητας μεταξύ 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των χωρών της νότιας ακτής 
της Μεσογείου. Χαιρετίζει την υπουργική 
διάσκεψη Euromed για τη μετανάστευση
που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 
2007 και θεωρεί απαραίτητο η 
«Διαδικασία της Βαρκελώνης – Ένωση 
για τη Μεσόγειο» να επικεντρωθεί κατά 
προτεραιότητα στην οργανωμένη 
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών·

Or. es

Τροπολογία 63
Willy Meyer Pleite

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την ανησυχία του για την 
τάση που επικρατεί μεταξύ των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών να 
προτάσσουν τα ζητήματα ασφαλείας στις 
μεσογειακές πολιτικές και, ιδιαίτερα στη 
διαχείριση του φαινομένου της 
μετανάστευσης·

15. εκφράζει την ανησυχία του για την 
τάση που επικρατεί μεταξύ των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών να 
προτάσσουν τα ζητήματα ασφαλείας στις 
μεσογειακές πολιτικές· εκφράζει τη λύπη 
του για το ότι η πολιτική της ΕΕ για τη 
μετανάστευση επιδεινώνει την 
κατάσταση στις χώρες προέλευσης·

Or. es
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Τροπολογία 64
Μάριος Ματσάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. επισημαίνει ότι οι συμφωνίες μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών, αφενός, και των 
μεσογειακών κρατών, αφετέρου, 
προβλέπουν μέτρα συνεργασίας στον 
τομέα της μετανάστευσης και του 
πολιτικού ασύλου, συμπεριλαμβανομένης 
της χρηματοδότησης κέντρων κράτησης 
μεταναστών, όπως αυτά της Ιταλίας στη 
Λιβύη, και καλεί επειγόντως την Ένωση 
και τα κράτη μέλη να ελέγχουν εάν σε 
αυτά τα κέντρα υπάρχει πλήρης 
σεβασμός προς τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες· 

Or. fr

Τροπολογία 65
Γιώργος Δημητρακόπουλος, Γεώργιος Παπαστάμκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. Χαιρετίζει την πρόταση που 
περιέχεται στην τελική δήλωση της 
προεδρίας της τέταρτης συνόδου 
ολομέλειας για τη δημιουργία μιας 
Ευρωμεσογειακής Ενεργειακής 
Κοινότητας με την υποστήριξη της 
ΕΜΚΣ· αναγνωρίζει τη σημασία της 
ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα 
της ενέργειας μεταξύ των 
ευρωμεσογειακών εταίρων και την 
ανάγκη ανάπτυξης μιας περιφερειακής 
αγοράς ενέργειας με σκοπό την 
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υλοποίηση μεγάλων έργων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και ενεργειακών 
υποδομών στην ευρωμεσογειακή ζώνη·

Or. en

Τροπολογία 66
Willy Meyer Pleite

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ουσιαστικής σημασίας την 
επίτευξη συγκεκριμένων και απτών 
στόχων στον κοινωνικό τομέα· υπενθυμίζει 
σχετικώς ότι ο στόχος ενός χώρου 
ελεύθερων συναλλαγών δεν μπορεί να 
αξιολογείται αποκλειστικά σε σχέση με 
την οικονομική ανάπτυξη, αλλά κυρίως 
από την άποψη της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας· υπενθυμίζει ότι η ανεργία των 
νέων και των γυναικών είναι το πλέον 
επείγον κοινωνικό ζήτημα στις χώρες της 
Μεσογείου·

16. θεωρεί ουσιαστικής σημασίας την 
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων στον 
κοινωνικό τομέα· υπενθυμίζει σχετικώς ότι 
το κεφάλαιο για το εμπόριο πρέπει να 
βασίζεται στο θεμιτό εμπόριο και πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη τις ασυμμετρίες 
μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των 
χωρών εταίρων της Μεσογείου και 
επιπλέον ότι δεν μπορεί να αξιολογείται 
αποκλειστικά σε σχέση με την οικονομική 
ανάπτυξη, αλλά κυρίως από την άποψη της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας· υπενθυμίζει 
ότι η ανεργία των νέων και των γυναικών 
είναι το πλέον επείγον κοινωνικό ζήτημα 
στις χώρες της Μεσογείου·

Or. es

Τροπολογία 67
Luis Yañez-Barnuevo García, Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. τονίζει την ανάγκη επίσημης 
διατήρησης της συνεργασίας σε θέματα 
καταπολέμησης της διεθνούς 
τρομοκρατίας, της διακίνησης 
ναρκωτικών, του οργανωμένου 
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εγκλήματος και της εμπορίας ανθρώπων·

Or. es

Τροπολογία 68
Μάριος Ματσάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. εκτιμά ότι, παράλληλα με την 
ενίσχυση της κοινοβουλευτικής 
διάστασης, μια ανάλογη εξέλιξη 
απαιτείται επίσης για τη συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών στην κατάλληλη 
θεσμική δομή της «Διαδικασίας της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο»·

Or. en

Τροπολογία 69
Béatrice Patrie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί τις χώρες εταίρους του Νότου 
να καλλιεργήσουν τις σχέσεις Νότου-
Νότου, ακολουθώντας το παράδειγμα της 
οικονομικής συμφωνίας του Αγαδίρ που 
υπέγραψε η Αίγυπτος, η Ιορδανία, το 
Μαρόκο και η Τυνησία, και υπογραμμίζει 
ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πρέπει να ανταποκριθούν θετικά 
στα αιτήματα τεχνικής βοήθειας για την 
προώθηση της οικονομικής ολοκλήρωσης
Νότου-Νότου·

Or. fr
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Τροπολογία 70
Μαρία-Ελένη Κόππα

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι 
και πρέπει να παραμείνει πιστή στην 
εκπλήρωση των αναπτυξιακών στόχων 
της Χιλιετίας του ΟΗΕ,

Or. en

Τροπολογία 71
Μαρία-Ελένη Κόππα

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή
στη «Διαδικασία της Βαρκελώνης: 
Ένωση για τη Μεσόγειο» δεν υποκαθιστά 
τη διεύρυνση της ΕΕ και δεν επηρεάζει 
τις προοπτικές προσχώρησης 
οποιασδήποτε χώρας υποψήφιας για 
ένταξη, τώρα και στο μέλλον, 

Or. en

Τροπολογία 72
Patrick Gaubert, Ροδή Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό, 
πολιτικό και πολιτιστικό χάσμα ανάμεσα 

B. λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό, 
πολιτικό και πολιτιστικό χάσμα ανάμεσα 
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στις δύο όχθες, που απειλεί να 
απομακρύνει το στόχο της δημιουργίας
ενός χώρου ειρήνης, ασφάλειας και 
ευημερίας για όλους,

στις δύο όχθες και την ανάγκη γεφύρωσης 
αυτών των διαφορών ώστε να καταστεί 
δυνατή με την πάροδο του χρόνου η 
δημιουργία ενός χώρου ειρήνης, 
ασφάλειας και ευημερίας για όλους,

Or. fr

Τροπολογία 73
Willy Meyer Pleite

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό, 
πολιτικό και πολιτιστικό χάσμα ανάμεσα 
στις δύο όχθες, που απειλεί να 
απομακρύνει το στόχο της δημιουργίας 
ενός χώρου ειρήνης, ασφάλειας και 
ευημερίας για όλους,

B. λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό, 
πολιτικό και πολιτιστικό χάσμα ανάμεσα 
στις δύο όχθες, που απειλεί να 
απομακρύνει το στόχο της δημιουργίας 
ενός χώρου ειρήνης, ασφάλειας και 
ευημερίας για όλους, χωρίς στρατιωτικές 
βάσεις, που να ενθαρρύνει τον αφοπλισμό 
σε περιφερειακό επίπεδο και τη μείωση 
των στρατιωτικών δαπανών,

Or. es

Τροπολογία 74
Μάριος Ματσάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό, 
πολιτικό και πολιτιστικό χάσμα ανάμεσα 
στις δύο όχθες, που απειλεί να 
απομακρύνει το στόχο της δημιουργίας 
ενός χώρου ειρήνης, ασφάλειας και 
ευημερίας για όλους,

B. λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό, 
πολιτικό και πολιτιστικό χάσμα ανάμεσα 
στις δύο όχθες, βόρεια και νότια, που 
απειλεί να απομακρύνει το στόχο της 
δημιουργίας ενός χώρου ειρήνης, 
ασφάλειας και ευημερίας για όλους,

Or. en
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Τροπολογία 75

Hélène Flautre, David Hammerstein
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εις 
βάθος ανανέωσης των σχέσεων μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεσογειακών 
χωρών εταίρων, με αφετηρία την 
αξιοποίηση των όσων έχουν επιτευχθεί, 
αλλά λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα όρια 
των πολιτικών που εφαρμόστηκαν μέχρι 
σήμερα, και ιδίως τον απογοητευτικό 
απολογισμό της διαδικασίας της 
Βαρκελώνης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη μιας 
προσανατολισμένης στην παραγωγή 
αποτελεσμάτων, εις βάθος ανανέωσης των 
σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των μεσογειακών χωρών εταίρων, με 
αφετηρία την αξιοποίηση των όσων έχουν 
επιτευχθεί, αλλά λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη τα όρια και τις ανεπάρκειες των 
πολιτικών που εφαρμόστηκαν μέχρι 
σήμερα, και ιδίως τον απογοητευτικό 
απολογισμό της διαδικασίας της 
Βαρκελώνης,

Or. en

Τροπολογία 76
Libor Rouček

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εις 
βάθος ανανέωσης των σχέσεων μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεσογειακών 
χωρών εταίρων, με αφετηρία την 
αξιοποίηση των όσων έχουν επιτευχθεί, 
αλλά λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα όρια 
των πολιτικών που εφαρμόστηκαν μέχρι 
σήμερα, και ιδίως τον απογοητευτικό 
απολογισμό της διαδικασίας της 
Βαρκελώνης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εις 
βάθος ανανέωσης και εμβάθυνσης των 
σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των μεσογειακών χωρών εταίρων, με 
αφετηρία την απόδοση της δέουσας αξίας 
στην ισότητα μεταξύ όλων των εταίρων
και την αξιοποίηση των όσων έχουν 
επιτευχθεί, αλλά λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη τα όρια των πολιτικών που 
εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα, και ιδίως τον 
απογοητευτικό απολογισμό της 
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διαδικασίας της Βαρκελώνης,

Or. en

Τροπολογία 77
Μάριος Ματσάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εις 
βάθος ανανέωσης των σχέσεων μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεσογειακών 
χωρών εταίρων, με αφετηρία την 
αξιοποίηση των όσων έχουν επιτευχθεί, 
αλλά λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα όρια 
των πολιτικών που εφαρμόστηκαν μέχρι 
σήμερα, και ιδίως τον απογοητευτικό 
απολογισμό της διαδικασίας της 
Βαρκελώνης,

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 78

Hélène Flautre, David Hammerstein
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση 
των επιτευγμάτων και των ανεπαρκειών 
της Διαδικασίας της Βαρκελώνης πρέπει 
να ληφθεί δεόντως υπόψη ώστε οι 
ευρωμεσογειακές σχέσεις να 
αναδιαμορφωθούν αποτελεσματικά και 
να δοθεί νέα ώθηση στη Διαδικασία της 
Βαρκελώνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
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είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι 
δυσκολίες στην ανάπτυξη της 
συνεργασίας και την εμβάθυνση της 
ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης, 
όπως η συνέχιση των συγκρούσεων στη 
Μέση Ανατολή και οι σοβαρές πολιτικές 
εντάσεις στην περιοχή (για παράδειγμα 
στη Δυτική Σαχάρα), η απουσία προόδου 
στον τομέα της δημοκρατίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η έλλειψη 
ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη 
διαδικασία,

Or. en

Τροπολογία 79

Hélène Flautre, David Hammerstein
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη τα όρια της 
πολιτικής γειτονίας που ακολουθείται με 
τις μεσογειακές χώρες, η οποία, ευνοώντας 
τις διμερείς σχέσεις, αποδεικνύεται 
ανίκανη να συμβάλει σε μια κοινή 
διαδικασία ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων 
στην περιοχή,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη τα όρια της 
πολιτικής γειτονίας που ακολουθείται με 
τις μεσογειακές χώρες, η οποία, ευνοώντας 
τις διμερείς σχέσεις, αποδεικνύεται ότι 
είναι μη ισορροπημένη και ανίκανη να 
συμβάλει σε μια κοινή διαδικασία 
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στην 
περιοχή,

Or. en

Τροπολογία 80
Willy Meyer Pleite

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη τα όρια της 
πολιτικής γειτονίας που ακολουθείται με 
τις μεσογειακές χώρες, η οποία, ευνοώντας 
τις διμερείς σχέσεις, αποδεικνύεται 
ανίκανη να συμβάλει σε μια κοινή 
διαδικασία ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων
στην περιοχή,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη τα όρια της 
πολιτικής γειτονίας που ακολουθείται με 
τις μεσογειακές χώρες, η οποία, ευνοώντας 
τις διμερείς σχέσεις, αποδεικνύεται 
ανίκανη να συμβάλει σε μια κοινή 
διαδικασία ουσιαστικών βελτιώσεων στην 
περιοχή,

Or. es

Τροπολογία 81
Luis Yañez-Barnuevo García, Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 27 κράτη 
μέλη της ΕΕ, η Επιτροπή, ο Αραβικός 
Σύνδεσμος και άλλα κράτη της 
μεσογειακής λεκάνης ανήκουν στην 
Ομάδα Φίλων της Συμμαχίας των 
Πολιτισμών,

Or. es

Τροπολογία 82
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
θεμελίωσης σε ισότιμη βάση των σχέσεων 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
μεσογειακών χωρών ολόκληρης της 
μεσογειακής λεκάνης,

E. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
θεμελίωσης σχέσεων βασισμένων σε 
στενή εταιρική σχέση που εδράζεται στο 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του κράτους δικαίου μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεσογειακών 
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χωρών ολόκληρης της μεσογειακής 
λεκάνης,

Or. en

Τροπολογία 83

Hélène Flautre, David Hammerstein
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ea. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 
έναρξη της Διαδικασίας της Βαρκελώνης 
δεν έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος σε 
ορισμένες χώρες εταίρους σχετικά με την 
τήρηση και το σεβασμό κοινών αρχών 
και αξιών που περιέχονται στη Δήλωση 
της Βαρκελώνης του 1995 την οποία 
έχουν συνυπογράψει, ιδίως όσον αφορά 
τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το κράτος δικαίου,

Or. en

Τροπολογία 84
Jas Gawronski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
προώθησης της εδαφικής και οικονομικής 
ολοκλήρωσης μεταξύ των χωρών της 
μεσογειακής λεκάνης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
προώθησης της δημοκρατικής, εδαφικής 
και οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ των 
χωρών της μεσογειακής λεκάνης,

Or. it
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Τροπολογία 85
Willy Meyer Pleite

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
προώθησης της εδαφικής και οικονομικής 
ολοκλήρωσης μεταξύ των χωρών της 
μεσογειακής λεκάνης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
προώθησης της εδαφικής και οικονομικής 
ολοκλήρωσης μεταξύ των χωρών της 
μεσογειακής λεκάνης, με βάση την 
ισότιμη μεταχείριση, την αλληλεγγύη, το 
διάλογο και το σεβασμό των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών κάθε χώρας,

Or. es

Τροπολογία 86

Hélène Flautre, David Hammerstein
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
προώθησης της εδαφικής και οικονομικής 
ολοκλήρωσης μεταξύ των χωρών της 
μεσογειακής λεκάνης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
προώθησης της εδαφικής και οικονομικής 
ολοκλήρωσης μεταξύ των χωρών της 
μεσογειακής λεκάνης· λαμβάνοντας
υπόψη ότι η πραγματική περιφερειακή 
και οικονομική ολοκλήρωση προϋποθέτει 
απτή πρόοδο όσον αφορά την επίλυση 
των υπαρχουσών συγκρούσεων,

Or. en
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Τροπολογία 87
Jas Gawronski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσφιγξη 
των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των 
χωρών της Μεσογείου έχει οδηγήσει σε 
σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας 
μεταξύ αυτών των χωρών (κυρίως 
αεροπορικής, λιμενικής και οδικής) η 
οποία όμως δεν συνοδεύτηκε από την 
απαραίτητη βελτίωση και εκσυγχρονισμό
των σχετικών υποδομών,

Or. it

Τροπολογία 88
Μαρία-Ελένη Κόππα

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤa. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχηγοί 
κρατών και κυβερνήσεων αναγνώρισαν 
στη δήλωση της Συνόδου Κορυφής των 
Παρισίων για τη Μεσόγειο ότι η ΕΜΚΣ
θα αποτελέσει τη νόμιμη κοινοβουλευτική 
έκφραση της «Διαδικασίας της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο», 
δηλώνοντας παράλληλα ότι υποστηρίζουν 
πλήρως την ενίσχυση του ρόλου της
ΕΜΚΣ στις σχέσεις της με τους 
μεσογειακούς εταίρους,

Or. en
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Τροπολογία 89
Patrick Gaubert, Ροδή Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. επισημαίνοντας τη σημασία του ρόλου 
της ΕΜΚΣ, η οποία είναι η μόνη 
κοινοβουλευτική συνέλευση που 
συγκεντρώνει τα 27 κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες τις πλευρές 
που συμμετέχουν στην ειρηνευτική 
διαδικασία στη Μέση Ανατολή,

H. επισημαίνοντας τη σημασία του ρόλου 
της ΕΜΚΣ, η οποία είναι η μόνη 
κοινοβουλευτική συνέλευση που επιτρέπει 
τον διάλογο και τη συνεργασία στην 
ευρωμεσογειακή ζώνη, συγκεντρώνοντας
τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και όλες τις πλευρές που συμμετέχουν 
στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση 
Ανατολή,

Or. fr

Τροπολογία 90
Pasqualina Napoletano

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη πόσο σημαντική 
είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των 
τοπικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων 
και της κοινωνίας των πολιτών στην 
αναθέρμανση των ευρωμεσογειακών 
σχέσεων,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη πόσο σημαντική 
είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών στα 
έργα και τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο 
της «Διαδικασίας της Βαρκελώνης: 
Ένωση για τη Μεσόγειο» και η εξέταση 
των πρόσφατων προτάσεων που 
κατατέθηκαν από τις εν λόγω αρχές ,

Or. fr

Τροπολογία 91
Libor Rouček

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη πόσο σημαντική 
είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των 
τοπικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων 
και της κοινωνίας των πολιτών στην 
αναθέρμανση των ευρωμεσογειακών 
σχέσεων,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη πόσο σημαντική 
είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των 
τοπικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων, 
των μη κυβερνητικών οργανώσεων και 
της κοινωνίας των πολιτών μέσω 
διαπροσωπικής επαφής στην 
αναθέρμανση των ευρωμεσογειακών 
σχέσεων,

Or. en

Τροπολογία 92
Pasqualina Napoletano

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της 
εγγύησης της συμμετοχής των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας 
των πολιτών στη συνέχεια που θα δοθεί 
στις ευρωμεσογειακές σχέσεις,

Or. fr

Τροπολογία 93
Μάριος Ματσάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιa. τονίζοντας την ανάγκη για ταχεία και 
ειρηνική επίλυση όλων των συγκρούσεων 
στις οποίες εμπλέκονται οι μεσογειακές 
χώρες και αναγνωρίζοντας τη σημασία 
της διατήρησης του διαπολιτισμικού 
διαλόγου σε αυτό το πλαίσιο,
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Or. en

Τροπολογία 94
Metin Kazak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου 
κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο, 
που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 13 
Ιουλίου 2008,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου 
κορυφής των Παρισίων για τη Μεσόγειο, 
που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 13 
Ιουλίου 2008, καθώς επίσης τα 
συμπεράσματα των διεθνών διασκέψεων 
της Βηθλεέμ στις 21-23 Μαΐου 2008 και 
στο Βερολίνο στις 24 Ιουνίου 2008,

Or. en

Τροπολογία 95
Metin Kazak

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του 
Προεδρείου της Ευρωμεσογειακής 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (ΕΜΚΣ) 
της 12ης Ιουλίου 2008,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του 
Προεδρείου της Ευρωμεσογειακής 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (ΕΜΚΣ) 
της 12ης Ιουλίου 2008, τη Διακήρυξη της 
ΕΜΚΣ για την ειρηνευτική διαδικασία 
στη Μέση Ανατολή της 13ης Οκτωβρίου
2008 και τη σύσταση της ΕΜΚΣ προς την
πρώτη συνεδρίαση των υπουργών 
εξωτερικών της «Διαδικασίας της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο» 
της 13ης Οκτωβρίου 2008,

Or. en
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Τροπολογία 96
Μαρία-Ελένη Κόππα

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις προτεραιότητες της 
Προεδρίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην ΕΜΚΣ (Μάρτιος 
2008-Μάρτιος 2009),

Or. en
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