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Τροπολογία 1
Johannes Voggenhuber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη 
της Λισαβόνας ενισχύει τη θεσμική 
ισορροπία της Ένωσης, δεδομένου ότι 
ενδυναμώνει τις βασικές λειτουργίες 
καθενός από τα θεσμικά όργανα, 
ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τους 
αντίστοιχους ρόλους τους εντός ενός 
θεσμικού πλαισίου στο οποίο η 
συνεργασία μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων αποτελεί βασικό στοιχείο της 
επιτυχίας της διαδικασίας ολοκλήρωσης 
της Ένωσης,

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 2
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που ο 
στόχος της νέας Συνθήκης είναι να 
απλοποιήσει και να ενισχύσει τη 
συνεκτικότητα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του 
Συμβουλίου, η συνύπαρξη χωριστής 
Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
και του Συμβουλίου Εξωτερικών 
Υποθέσεων (και της Ευρωομάδας), σε 
συνδυασμό με τη συνέχιση ενός 
συστήματος ισότιμης εναλλαγής για τις 
προεδρίες των άλλων συνθέσεων του 
Συμβουλίου, μπορεί να μειώσει τη 
λειτουργικότητα της Ένωσης,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που ο 
στόχος της νέας Συνθήκης είναι να 
απλοποιήσει και να ενισχύσει τη 
συνεκτικότητα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του 
Συμβουλίου, η συνύπαρξη χωριστής 
Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
και του Συμβουλίου Εξωτερικών 
Υποθέσεων (και της Ευρωομάδας), σε 
συνδυασμό με τη συνέχιση ενός 
συστήματος ισότιμης εναλλαγής για τις 
προεδρίες των άλλων συνθέσεων του 
Συμβουλίου, είναι πιθανό να καταστήσει, 
σε πρώτη τουλάχιστον φάση, πιο 
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περίπλοκη τη λειτουργία της Ένωσης,

Or. el

Τροπολογία 3
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση 
της ισότιμης εκπροσώπησης γυναικών 
και ανδρών στη διαδικασία λήψης των 
αποφάσεων αποτελεί διεθνώς 
αναγνωρισμένη προϋπόθεση για τη 
δημοκρατία και αναγκαίο βήμα για μια 
περισσότερο δημοκρατική Ένωση,

Or. en

Τροπολογία 4
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση 
της ισότιμης εκπροσώπησης γυναικών 
και ανδρών στη διαδικασία λήψης των 
αποφάσεων αποτελεί διεθνώς 
αναγνωρισμένη προϋπόθεση για τη 
δημοκρατία και αναγκαίο βήμα για μια 
περισσότερο δημοκρατική Ένωση,

Or. en
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Τροπολογία 5
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισχύων 
επταετής δημοσιονομικός 
προγραμματισμός σημαίνει ότι, κατά 
διαστήματα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια μιας 
πλήρους νομοθετικής περιόδου, δεν θα 
μπορούν να λαμβάνουν βασικές πολιτικές 
δημοσιονομικές αποφάσεις κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους, παγιδευμένοι σε 
ένα πλαίσιο που ενέκριναν οι προκάτοχοί 
τους, το οποίο θα διαρκέσει έως το τέλος 
της θητείας τους,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισχύων 
επταετής δημοσιονομικός 
προγραμματισμός θα μπορούσε να 
σημαίνει ότι, κατά διαστήματα, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, 
κατά τη διάρκεια μιας πλήρους 
νομοθετικής περιόδου, δεν θα μπορούν να 
λαμβάνουν βασικές πολιτικές 
δημοσιονομικές αποφάσεις κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους, παγιδευμένοι σε 
ένα πλαίσιο που ενέκριναν οι προκάτοχοί 
τους, το οποίο θα διαρκέσει έως το τέλος 
της θητείας τους, κάτι που θα ήταν, όμως, 
δυνατό να αντιμετωπιστεί αν υλοποιηθεί 
η δυνατότητα που δίνει η Συνθήκη της 
Λισαβόνας για πενταετή δημοσιονομικό 
προγραμματισμό, που θα μπορούσε να 
συμπίπτει με τη θητεία του Κοινοβουλίου 
και της Επιτροπής,

Or. el

Τροπολογία 6
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας θεσπίζει μια νέα και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην 
εξωτερική δράση της Ένωσης – ωστόσο με 
ειδικούς μηχανισμούς για τη λήψη 
αποφάσεων για ζητήματα σχετικά με την 
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) – καθώς επίσης 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας θεσπίζει μια νέα και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην 
εξωτερική δράση της Ένωσης – ωστόσο με 
ειδικούς μηχανισμούς για τη λήψη 
αποφάσεων για ζητήματα σχετικά με την 
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) – καθώς επίσης 
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δημιουργεί μια θέση με τη διπλή ιδιότητα 
του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου
που θα υποστηρίζεται από μια ειδική 
εξωτερική υπηρεσία ως το βασικό στοιχείο 
που θα καθιστά λειτουργική αυτή τη νέα 
και ολοκληρωμένη προσέγγιση,

δημιουργεί μια θέση με τη διπλή ιδιότητα 
του Αντιπροέδρου της Επιτροπής 
(Ύπατου Εκπροσώπου) που θα 
υποστηρίζεται από μια ειδική εξωτερική 
υπηρεσία ως το βασικό στοιχείο που θα 
καθιστά λειτουργική αυτή τη νέα και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση,
(αλλαγές σε ολόκληρο το κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 7
Jean-Luc Dehaene

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου
συμφώνησε ότι, σε περίπτωση ενάρξεως 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας μέχρι 
το τέλος του έτους, θα έκανε χρήση της 
δυνατότητας που παρέχει η παρούσα 
συνθήκη με σκοπό να διατηρηθεί η 
σύνθεση της Επιτροπής στη σημερινή της 
μορφή του ενός Μέλους ανά κράτος μέλος,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 
2008 συμφώνησε ότι, σε περίπτωση 
ενάρξεως ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας μέχρι το τέλος του έτους, θα 
έκανε χρήση της δυνατότητας που παρέχει 
η παρούσα συνθήκη με σκοπό να 
διατηρηθεί η σύνθεση της Επιτροπής στη 
σημερινή της μορφή του ενός Μέλους ανά 
κράτος μέλος,

Or. nl

Τροπολογία 8
Johannes Voggenhuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί τις θεσμικές καινοτομίες της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, που 
δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια 
ανανεωμένη και βελτιωμένη θεσμική 

1. επικροτεί τις θεσμικές καινοτομίες της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, που επιτρέπουν
στα θεσμικά όργανα να λειτουργούν πιο 
αποδοτικά, ανοικτά και δημοκρατικά και 
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ισορροπία εντός της Ένωσης, 
επιτρέποντας στα θεσμικά όργανα να 
λειτουργούν πιο αποδοτικά, ανοικτά και 
δημοκρατικά και καθιστώντας την Ένωση 
ικανή να παράγει καλύτερα αποτελέσματα 
που θα ανταποκρίνονται περισσότερο στις 
προσδοκίες των πολιτών της και να 
διαδραματίζει τον ρόλο της πλήρως ως 
παγκόσμιος παράγοντας στη διεθνή σκηνή·

καθιστώντας την Ένωση ικανή να παράγει 
καλύτερα αποτελέσματα που θα 
ανταποκρίνονται περισσότερο στις 
προσδοκίες των πολιτών της και να 
διαδραματίζει τον ρόλο της πλήρως ως 
παγκόσμιος παράγοντας στη διεθνή σκηνή·

Or. de

Τροπολογία 9
Bastiaan Belder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η Συνθήκη 
της Λισαβόνας εξακολουθεί να 
περιλαμβάνει αναγκαίες θεσμικές 
ασάφειες· εκτιμά ότι η δημιουργία νέων 
θεσμικών οργάνων, όπως ο μόνιμος 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
και ο Ύπατος Εκπρόσωπος, χωρίς να 
είναι πραγματικά σαφές πώς ακριβώς θα 
λειτουργούν αυτά και τι είδους επιρροή 
θα ασκούν στις σχέσεις μεταξύ των
θεσμικών οργάνων, αποτελεί θεσμική 
περιπέτεια· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη 
λύπη του διότι είναι αναγκαία η σύναψη 
διοργανικών συμφωνιών για ζητήματα τα 
οποία θα έπρεπε να είχαν διευκρινισθεί 
από την ίδια τη Συνθήκη της Λισαβόνας·

Or. nl

Τροπολογία 10
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)



PE420.191v01-00 8/39 AM\769560EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. εκτιμά ότι η ισορροπία των φύλων 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τους 
διορισμούς· οι τρεις θέσεις –Πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Πρόεδρος 
της Επιτροπής και Ύπατος 
Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος– δεν πρέπει 
να καλυφθούν από άτομα του ιδίου 
φύλου, της ίδιας πολιτικής παράταξης ή 
εθνικότητας·

Or. en

Τροπολογία 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. εκτιμά ότι η ισορροπία των φύλων 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τους 
διορισμούς· οι τρεις θέσεις –Πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Πρόεδρος 
της Επιτροπής και Ύπατος 
Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος– δεν πρέπει 
να καλυφθούν από άτομα του ιδίου 
φύλου·

Or. en

Τροπολογία 12
Johannes Voggenhuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. υπογραμμίζει, επιπλέον, εν 
προκειμένω τη μεγάλη σημασία της 
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διαφύλαξης του δικαιώματος ελέγχου των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μέσω του δικαιώματος
υποβολής ερωτήσεων προς το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή και της τήρησης των 
προθεσμιών για την απάντηση των εν 
λόγω ερωτήσεων· ζητεί τη ρητή
αναγνώριση του δικαιώματος υποβολής
ερωτήσεων από τα υπόλοιπα θεσμικά 
όργανα και καλεί το Συμβούλιο να το 
συμπεριλάβει στον Κανονισμό του·

Or. de

Τροπολογία 13
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υποστηρίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει το ίδιο να 
πραγματοποιήσει τις απαραίτητες 
εσωτερικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου 
να προσαρμόσει τη δομή, τις διαδικασίες 
και τις μεθόδους εργασίας του στις νέες 
αρμοδιότητες και στις ενισχυμένες 
απαιτήσεις του προγραμματισμού και της 
διοργανικής συνεργασίας που απορρέουν 
από τη Συνθήκη της Λισαβόνας· αναμένει 
με ενδιαφέρον τα συμπεράσματα της 
ομάδας εργασίας για τη μεταρρύθμιση του 
Κοινοβουλίου και υπενθυμίζει ότι η 
αρμόδια επιτροπή του ασχολείται επί του 
παρόντος με τη μεταρρύθμιση του 
Κανονισμού του προκειμένου να τον 
προσαρμόσει στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας*·

9. υποστηρίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει το ίδιο να 
πραγματοποιήσει τις απαραίτητες 
εσωτερικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου 
να προσαρμόσει τη δομή, τις διαδικασίες 
και τις μεθόδους εργασίας του στις νέες 
αρμοδιότητες και στις ενισχυμένες 
απαιτήσεις του προγραμματισμού και της 
διοργανικής συνεργασίας που απορρέουν 
από τη Συνθήκη της Λισαβόνας1· αναμένει 
με ενδιαφέρον τα συμπεράσματα της 
ομάδας εργασίας για τη μεταρρύθμιση του 
Κοινοβουλίου και υπενθυμίζει ότι η 
αρμόδια επιτροπή του ασχολείται επί του 
παρόντος με τη μεταρρύθμιση του 
Κανονισμού του προκειμένου να τον 
προσαρμόσει στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας2·

                                               
1 Σχέδιο έκθεσης του κ. Leinen σχετικά µε τον νέο ρόλο και τις αρµοδιότητες του Κοινοβουλίου ως προς 

την εφαρµογή της Συνθήκης της Λισαβόνας (PE407.780v02-00).
2 Σχέδιο έκθεσης του κ. Corbett σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

υπό το φως των προτάσεων της Ομάδας Εργασίας για τη μεταρρύθμιση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την 
εργασία στην Ολομέλεια και τις εκθέσεις πρωτοβουλίας (PE 400.716 v01-00).
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Or. de

Τροπολογία 14
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 – υποσημείωση

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
1 Σχέδιο έκθεσης του κ. Corbett σχετικά με την
τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου υπό το φως των προτάσεων της 
Ομάδας Εργασίας για τη μεταρρύθμιση του 
Κοινοβουλίου όσον αφορά την εργασία στην 
Ολομέλεια και τις εκθέσεις πρωτοβουλίας (PE
400.716 v01-00).

1 Σχέδιο έκθεσης του κ. Corbett σχετικά με τη 
γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PE 405.935 v03-00).

Or. en

Τροπολογία 15
Andrzej Wielowieyski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. τονίζει τον νέο ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην ανάθεση των 
εξουσιών της Επιτροπής και τον νέο του 
εποπτικό ρόλο σε σχέση με τις κατ’ 
εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές 
πράξεις·

Or. en

Τροπολογία 16
Johannes Voggenhuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί το γεγονός ότι η νέα 
Συνθήκη επεκτείνει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο το δικαίωμα πρωτοβουλίας 
όσον αφορά την αναθεώρηση των 
Συνθηκών, αναγνωρίζει ότι το 
Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να 
συμμετέχει στη Συνέλευση και ότι 
απαιτείται η έγκρισή του σε περίπτωση 
που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κρίνει ότι 
δεν υπάρχει λόγος να συγκληθεί η 
Συνέλευση· θεωρεί ότι η αναγνώριση αυτή 
συνηγορεί υπέρ του να αναγνωρισθεί ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το 
δικαίωμα να συμμετέχει πλήρως στη 
Διακυβερνητική Διάσκεψη (ΔΚΔ) με 
παρόμοιους όρους με την Επιτροπή·
θεωρεί ότι, αξιοποιώντας την εμπειρία των 
δύο προηγούμενων ΔΚΔ, ένας διοργανικός 
διακανονισμός θα μπορούσε στο μέλλον να 
καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για 
την οργάνωση των ΔΚΔ, κυρίως σε σχέση 
με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και με θέματα που αφορούν 
τη διαφάνεια·

10. επικροτεί το γεγονός ότι η νέα 
Συνθήκη επεκτείνει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο το δικαίωμα πρωτοβουλίας 
όσον αφορά την αναθεώρηση των 
Συνθηκών, αναγνωρίζει ότι το 
Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να 
συμμετέχει στη Συνέλευση και ότι 
απαιτείται η έγκρισή του σε περίπτωση 
που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κρίνει ότι 
δεν υπάρχει λόγος να συγκληθεί η 
Συνέλευση· θεωρεί ότι η αναγνώριση αυτή 
συνηγορεί υπέρ του να αναγνωρισθεί ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το 
δικαίωμα να συμμετέχει πλήρως στη 
Διακυβερνητική Διάσκεψη (ΔΚΔ) με 
παρόμοιους όρους με την Επιτροπή·
θεωρεί ότι, αξιοποιώντας την εμπειρία των 
δύο προηγούμενων ΔΚΔ, ένας διοργανικός 
διακανονισμός θα μπορούσε στο μέλλον να 
καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για 
την οργάνωση των ΔΚΔ, κυρίως σε σχέση 
με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και με θέματα που αφορούν 
τη διαφάνεια· θεωρεί, ωστόσο, ότι μια 
τέτοιου είδους διοργανική ρύθμιση θα 
πρέπει να εγγυάται μια περισσότερο 
πολυφωνική εκπροσώπηση απ’ ό,τι μέχρι 
σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. de

Τροπολογία 17
Andrzej Wielowieyski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. επικροτεί τον ενισχυμένο ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά 
τον έλεγχο των οργανισμών της Ένωσης·
τονίζει εντούτοις την ανάγκη να τεθούν
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σαφέστεροι κανόνες για την άσκηση
αυτού του ελέγχου σε συνεργασία με το 
Συμβούλιο μέσω διοργανικής συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 18
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει τις μεταβατικές διευθετήσεις 
που αφορούν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι, εάν 
τεθούν σε εφαρμογή οι διευθετήσεις 
αυτές όπως προβλέπεται στα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 11ης και 12ης 
Δεκεμβρίου, το μέτρο αυτό θα πρέπει να 
τύχει της πολιτικής έγκρισης ή ακόμη και 
της συναίνεσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, εάν πρόκειται να ληφθεί σε 
νομικό πλαίσιο που απαιτεί τέτοιας 
μορφής συναίνεση·

11. σημειώνει τις μεταβατικές διευθετήσεις 
που αφορούν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όπως παρουσιάζονται στα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου
2008· σημειώνει ότι η απόφαση να 
διατηρηθούν οι τρεις πρόσθετες 
γερμανικές έδρες μέχρι το 2014
υποδηλώνει προσωρινή απόκλιση από 
τους όρους της Συνθήκης της Λισαβόνας 
και, ως εκ τούτου, προτού μπορέσει να 
εφαρμοσθεί απαιτείται αλλαγή στο 
πρωτογενές δίκαιο· είναι της άποψης ότι
τα 18 μέλη που θα προεπιλεγούν τον 
Ιούνιο του 2009 θα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να παρίστανται ως 
παρατηρητές στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο από την ημέρα έναρξης 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας·
εκτιμά, ωστόσο, ότι θα πρέπει να 
αναλάβουν τις πλήρεις αρμοδιότητές τους 
σε συμπεφωνημένη ημερομηνία και 
ταυτόχρονα, εφόσον ολοκληρωθούν όλες 
οι αναγκαίες νομικές διαδικασίες σε 
εθνικό επίπεδο· υπενθυμίζει στο 
Συμβούλιο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρόκειται να αποκτήσει σημαντικά 
δικαιώματα πρωτοβουλίας και 
συναίνεσης βάσει του άρθρου 14, 
παράγραφος 2, της ΣΕΕ, όπως 
τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας όσον αφορά τη σύνθεσή του, 
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τα οποία σκοπεύει να διεκδικήσει στο 
έπακρο·

Or. en

Τροπολογία 19
Jean-Luc Dehaene

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει τις μεταβατικές διευθετήσεις 
που αφορούν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι, εάν τεθούν 
σε εφαρμογή οι διευθετήσεις αυτές όπως 
προβλέπεται στα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης και 
12ης Δεκεμβρίου, το μέτρο αυτό θα πρέπει 
να τύχει της πολιτικής έγκρισης ή ακόμη 
και της συναίνεσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, εάν πρόκειται να ληφθεί σε 
νομικό πλαίσιο που απαιτεί τέτοιας μορφής 
συναίνεση·

11. σημειώνει τις μεταβατικές διευθετήσεις 
που αφορούν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι, εάν τεθούν 
σε εφαρμογή οι διευθετήσεις αυτές όπως 
προβλέπεται στα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης και 
12ης Δεκεμβρίου 2008, το μέτρο αυτό θα 
πρέπει να τύχει της πολιτικής έγκρισης ή 
ακόμη και της συναίνεσης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν πρόκειται 
να ληφθεί σε νομικό πλαίσιο που απαιτεί 
τέτοιας μορφής συναίνεση·

Or. nl

Τροπολογία 20
Andrzej Wielowieyski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. εκτιμά επίσης ότι, εφόσον το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ενταχθεί στη 
θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ, είναι 
αναγκαίο να ορισθεί σαφέστερα η φύση 
όχι μόνο των δικαιωμάτων, αλλά και των 
υποχρεώσεών του, συμπεριλαμβανομένου 
ενδεχόμενου νομικού ελέγχου των 
δράσεών του·
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Or. en

Τροπολογία 21
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επικροτεί τη δημιουργία μιας σταθερής 
μακροπρόθεσμης Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα συμβάλει 
στο να διασφαλισθεί η μεγαλύτερη 
συνέχεια και η συνεκτικότητα των 
εργασιών του εν λόγω θεσμικού οργάνου 
και συνεπώς της δράσης της Ένωσης·

16. επικροτεί τη δημιουργία μιας σταθερής 
μακροπρόθεσμης Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα συμβάλει 
στο να διασφαλισθεί η μεγαλύτερη 
συνέχεια και η συνεκτικότητα των 
εργασιών του εν λόγω θεσμικού οργάνου 
και συνεπώς της δράσης της Ένωσης·
υπογραμμίζει ότι ο διορισμός του 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί όσο το 
δυνατόν συντομότερα μετά τη θέση σε 
ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, ούτως 
ώστε να συνδεθεί η θητεία του 
νεοεκλεγέντος Κοινοβουλίου με την 
εντολή της νέας Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 22
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επικροτεί τη δημιουργία μιας σταθερής 
μακροπρόθεσμης Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα συμβάλει 
στο να διασφαλισθεί η μεγαλύτερη 
συνέχεια και η συνεκτικότητα των 
εργασιών του εν λόγω θεσμικού οργάνου 
και συνεπώς της δράσης της Ένωσης

16. επικροτεί τη δημιουργία μιας σταθερής 
μακροπρόθεσμης Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα συμβάλει 
στο να διασφαλισθεί η μεγαλύτερη 
συνέχεια, η αποτελεσματικότητα και η 
συνεκτικότητα των εργασιών του εν λόγω 
θεσμικού οργάνου και συνεπώς της δράσης 
της Ένωσης·
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Τροπολογία 23
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι 
συμφώνησαν όλα να μειωθεί η σημασία 
της εκ περιτροπής Προεδρίας του 
Συμβουλίου που δεν θα είναι πλέον 
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
ή του Συμβουλίου Εξωτερικών 
Υποθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 24
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι, παρόλο που η νέα 
Συνθήκη προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο θα υποστηρίζεται από τη 
Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, οι 
ειδικές δαπάνες του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου πρέπει να επισημαίνονται σε 
χωριστό τμήμα του προϋπολογισμού και 
να συμπεριλαμβάνουν ειδικά κονδύλια για 
τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση 
πρέπει να υποστηρίζεται από το ιδιαίτερο 
γραφείο του, που πρέπει να δημιουργηθεί 
με λογικούς όρους·

20. υπενθυμίζει ότι, παρόλο που η νέα 
Συνθήκη προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο θα υποστηρίζεται από τη 
Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, οι 
ειδικές δαπάνες του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου πρέπει να επισημαίνονται σε 
χωριστό τμήμα του προϋπολογισμού και 
να συμπεριλαμβάνουν ειδικά κονδύλια για 
τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση 
πρέπει να υποστηρίζεται από το ιδιαίτερο 
γραφείο του, που πρέπει να δημιουργηθεί 
με λογικούς όρους· σημειώνει ότι η 
συμφωνία κυρίων μεταξύ των δύο 
κλάδων της νομοθετικής εξουσίας όσον
αφορά τη συμμετοχή του ενός στον 
προϋπολογισμό του άλλου δεν θα ισχύει 
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για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως δεν 
ισχύει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
διότι η Συνθήκη απαγορεύει ρητά στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ασκεί 
νομοθετική λειτουργία·

Or. en

Τροπολογία 25
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι, παρόλο που η νέα 
Συνθήκη προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο θα υποστηρίζεται από τη 
Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, οι 
ειδικές δαπάνες του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου πρέπει να επισημαίνονται σε 
χωριστό τμήμα του προϋπολογισμού και 
να συμπεριλαμβάνουν ειδικά κονδύλια για 
τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση
πρέπει να υποστηρίζεται από το ιδιαίτερο 
γραφείο του, που πρέπει να δημιουργηθεί 
με λογικούς όρους·

20. υπενθυμίζει ότι, παρόλο που η νέα 
Συνθήκη προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο θα υποστηρίζεται από τη 
Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, οι 
ειδικές δαπάνες του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου πρέπει να επισημαίνονται σε 
χωριστό τμήμα του προϋπολογισμού και 
να συμπεριλαμβάνουν ειδικά κονδύλια για 
τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, ο οποίος πρέπει να 
υποστηρίζεται από το ιδιαίτερο γραφείο 
του, που πρέπει να δημιουργηθεί με 
λογικούς όρους·

Or. de

Τροπολογία 26
Johannes Voggenhuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. παρατηρεί με ανησυχία την τάση 
μετατροπής της Επιτροπής σε ένα «οιονεί 
όργανο διαχείρισης των συμβάσεων» του 
Συμβουλίου· καλεί με έμφαση το
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Συμβούλιο να σεβαστεί την ανεξαρτησία 
της Επιτροπής ως θεμελιώδες στοιχείο 
στο πλαίσιο της θεσμικής ισορροπίας·

Or. de

Τροπολογία 27
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί αναγκαίο οι 
αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων – ιδίως ο 
πρωθυπουργός/αρχηγός κράτους του 
κράτους μέλους που αναλαμβάνει την 
Προεδρία του Συμβουλίου - να 
συμμετέχουν στενά στις εργασίες του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, είτε 
άμεσα είτε μέσω εξουσιοδοτημένου 
υπουργού, προκειμένου να διασφαλίζεται 
η ορθή λειτουργία του Συμβουλίου 
Γενικών Υποθέσεων ως του οργάνου που 
είναι αρμόδιο για τον συντονισμό των 
διαφορετικών συνθέσεων του Συμβουλίου 
και για την διαιτησία όσον αφορά τις 
προτεραιότητες και την επίλυση 
συγκρούσεων που σήμερα παραπέμπονται 
υπερβολικά εύκολα στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο·

25. στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί αναγκαίο ο 
πρωθυπουργός/αρχηγός κράτους του 
κράτους μέλους που αναλαμβάνει την 
Προεδρία του Συμβουλίου να προεδρεύει 
ο ίδιος και να διασφαλίζει την ορθή 
λειτουργία του Συμβουλίου Γενικών 
Υποθέσεων ως του οργάνου που είναι 
αρμόδιο για τον συντονισμό των 
διαφορετικών συνθέσεων του Συμβουλίου 
και για την διαιτησία όσον αφορά τις 
προτεραιότητες και την επίλυση 
συγκρούσεων που σήμερα παραπέμπονται 
υπερβολικά εύκολα στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 28
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. αναγνωρίζει τους κινδύνους αποτυχίας 26. αναγνωρίζει τις μεγάλες δυσκολίες 
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του συντονισμού μεταξύ των 
διαφορετικών συνθέσεων του Συμβουλίου 
λόγω του νέου συστήματος των 
Προεδριών, και τονίζει, με σκοπό την 
αποφυγή αυτών των κινδύνων, τη σημασία 
που έχουν οι «νέες» σταθερές 
δεκαοκτάμηνες «τρόικες» (ομάδες τριών 
Προεδριών), που θα μοιράζονται τις 
προεδρίες των διαφορετικών συνθέσεων 
του Συμβουλίου (εκτός του Συμβούλιο 
Εξωτερικών Υποθέσεων και της 
Ευρωομάδας), και της COREPER 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συνεκτικότητα, η συνέπεια και η συνέχεια 
των εργασιών του Συμβουλίου ως συνόλου 
και να διασφαλίζεται η διοργανική 
συνεργασία που απαιτείται για την ομαλή 
διεξαγωγή των νομοθετικών και 
δημοσιονομικών διαδικασιών με απόφαση 
από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών 
συνθέσεων του Συμβουλίου λόγω του νέου 
συστήματος των Προεδριών, και τονίζει, 
με σκοπό την αποφυγή αυτών των 
κινδύνων, τη σημασία που έχουν οι «νέες» 
σταθερές δεκαοκτάμηνες «τρόικες» 
(ομάδες τριών Προεδριών), που θα 
μοιράζονται τις προεδρίες των 
διαφορετικών συνθέσεων του Συμβουλίου 
(εκτός του Συμβούλιο Εξωτερικών 
Υποθέσεων και της Ευρωομάδας), και της 
COREPER προκειμένου να διασφαλίζεται 
η συνεκτικότητα, η συνέπεια και η 
συνέχεια των εργασιών του Συμβουλίου ως 
συνόλου και να διασφαλίζεται η 
διοργανική συνεργασία που απαιτείται για 
την ομαλή διεξαγωγή των νομοθετικών και 
δημοσιονομικών διαδικασιών με απόφαση 
από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. el

Τροπολογία 29
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ζωτικής σημασίας να 
αναπτύξουν οι τρόικες στενή και μόνιμη 
συνεργασία καθ’ όλη την κοινή θητεία 
τους· τονίζει τη σημασία του κοινού 
προγράμματος κάθε δεκαοκτάμηνης 
τρόικας για τη λειτουργία της Ένωσης, 
όπως περιγράφεται εκτενώς στην 
παράγραφο 51 του παρόντος ψηφίσματος·
καλεί τις τρόικες να παρουσιάζουν το 
κοινό πρόγραμμά τους στην Ολομέλεια 
του Κοινοβουλίου στην αρχή της κοινής 
θητείας τους·

27. θεωρεί ζωτικής σημασίας να 
αναπτύξουν οι τρόικες στενή και μόνιμη 
συνεργασία καθ’ όλη την κοινή θητεία 
τους· τονίζει τη σημασία του κοινού 
προγράμματος κάθε δεκαοκτάμηνης 
τρόικας για τη λειτουργία της Ένωσης, 
όπως περιγράφεται εκτενώς στην 
παράγραφο 51 του παρόντος ψηφίσματος·
καλεί τις τρόικες να παρουσιάζουν το 
κοινό πρόγραμμά τους στην Ολομέλεια 
του Κοινοβουλίου στην αρχή της κοινής 
θητείας τους· διαπιστώνει ότι από τις νέες 
ρυθμίσεις συνεπάγεται ότι το πρόγραμμα 
της κοινής προεδρίας πρέπει να έχει 
επιχειρησιακό χαρακτήρα και να μην 
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υπεισέρχεται στον πολιτικό 
προγραμματισμό των εργασιών της 
Ένωσης, ο οποίος πρέπει να υπόκειται σε 
νέες δημοκρατικές διαδικασίες (και όχι 
να δίνει τη δυνατότητα στις τρεις 
συμμετέχουσες κυβερνήσεις να 
διογκώνουν τον εθνικό εγωισμό τους)·

Or. en

Τροπολογία 30
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ζωτικής σημασίας να 
αναπτύξουν οι τρόικες στενή και μόνιμη 
συνεργασία καθ’ όλη την κοινή θητεία 
τους· τονίζει τη σημασία του κοινού 
προγράμματος κάθε δεκαοκτάμηνης 
τρόικας για τη λειτουργία της Ένωσης, 
όπως περιγράφεται εκτενώς στην 
παράγραφο 51 του παρόντος ψηφίσματος·
καλεί τις τρόικες να παρουσιάζουν το
κοινό πρόγραμμά τους στην Ολομέλεια 
του Κοινοβουλίου στην αρχή της κοινής 
θητείας τους·

27. θεωρεί ζωτικής σημασίας να 
αναπτύξουν οι τρόικες στενή και μόνιμη 
συνεργασία καθ’ όλη την κοινή θητεία 
τους· τονίζει τη σημασία του κοινού 
προγράμματος κάθε δεκαοκτάμηνης 
τρόικας για τη λειτουργία της Ένωσης, 
όπως περιγράφεται εκτενώς στην 
παράγραφο 51 του παρόντος ψηφίσματος·
καλεί τις τρόικες να παρουσιάζουν τις 
προτάσεις τους σχετικά με τον 
προγραμματισμό των νομοθετικών
διαβουλεύσεων στην Ολομέλεια του 
Κοινοβουλίου στην αρχή της κοινής 
θητείας τους·

Or. en

Τροπολογία 31
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει επίσης ότι ο 29. τονίζει επίσης ότι ο 
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πρωθυπουργός/αρχηγός κράτους που 
αναλαμβάνει την εκ περιτροπής Προεδρία 
του Συμβουλίου πρέπει να αποτελεί τον 
προνομιούχο συνομιλητή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όσον αφορά τις 
δραστηριότητες της Προεδρίας· θεωρεί ότι 
πρέπει να προσκαλείται να μιλήσει στην 
Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, όπου θα 
παρουσιάζει το πρόγραμμα των 
δραστηριοτήτων της Προεδρίας και τον 
απολογισμό των εξελίξεων και των 
αποτελεσμάτων που καταγράφηκαν κατά 
τη διάρκεια της εξάμηνης θητείας της, 
καθώς επίσης θα παρουσιάζει προς 
συζήτηση οποιοδήποτε άλλο σχετικό 
πολιτικό θέμα που προκύπτει κατά τη 
διάρκεια της θητείας της Προεδρίας του·

πρωθυπουργός/αρχηγός κράτους που 
αναλαμβάνει την εκ περιτροπής Προεδρία 
του Συμβουλίου πρέπει να αποτελεί τον 
προνομιούχο συνομιλητή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όσον αφορά τις 
δραστηριότητες της Προεδρίας· θεωρεί ότι 
πρέπει να προσκαλείται να μιλήσει στις 
κοινοβουλευτικές επιτροπές, καθώς 
επίσης να παρουσιάζει προς συζήτηση 
οποιοδήποτε άλλο σχετικό πολιτικό θέμα 
που προκύπτει κατά τη διάρκεια της 
θητείας της Προεδρίας του·

Or. en

Τροπολογία 32
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29a. εκτιμά, ωστόσο, ότι δεν θα είναι 
πλέον σωστό η εκ περιτροπής Προεδρία 
του Συμβουλίου να παρουσιάζει ένα 
«πρόγραμμα» στο Κοινοβούλιο, 
δεδομένου ότι θα προεδρεύει του άλλου 
κλάδου της νομοθετικής εξουσίας και δεν 
θα ασκεί εκτελεστικές λειτουργίες·

Or. en

Τροπολογία 33
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32a. διαπιστώνει ότι η αρχή της 
ισορροπίας των φύλων δεν 
αντικατοπτρίζεται επαρκώς στο Σώμα
των Επιτρόπων επί του παρόντος·
επισημαίνει ότι μόλις 9 εκ των σημερινών
27 Επιτρόπων είναι γυναίκες· καλεί τα 
κράτη μέλη να εξετάζουν τόσο άνδρες 
όσο και γυναίκες υποψηφίους για 
Επιτρόπους τους·

Or. en

Τροπολογία 34
Bastiaan Belder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. τονίζει ότι η εκλογή του Προέδρου της 
Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κατόπιν πρότασης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου θα μεταβάλει τον χαρακτήρα 
του διορισμού του·

33. τονίζει ότι η εκλογή του Προέδρου της 
Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κατόπιν πρότασης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου δεν θα μεταβάλει εκ βάθρων
τον χαρακτήρα του διορισμού του·
υπογραμμίζει ότι, τόσο βάσει της 
Συνθήκης της Νίκαιας όσο και βάσει της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο αποτελεί το θεσμικό όργανο 
που ασχολείται με τον διορισμό των 
υποψηφίων· επισημαίνει, επομένως, ότι η 
εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής 
μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα 
αποτελέσει σημαντική αλλαγή όσον 
αφορά τις ισχύουσες διαδικασίες· τονίζει,
ως εκ τούτου, ότι βάσει της Συνθήκης 
της Λισαβόνας δεν έχει εισαχθεί καμία
ουσιαστική αλλαγή στη σχέση μεταξύ 
Κοινοβουλίου και Επιτροπής·

Or. nl
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Τροπολογία 35
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. τονίζει ότι η εκλογή του Προέδρου της 
Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κατόπιν πρότασης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου θα μεταβάλει τον χαρακτήρα 
του διορισμού του·

33. τονίζει ότι η εκλογή του Προέδρου της 
Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κατόπιν πρότασης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, που θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη την αρχή της ισορροπίας των 
φύλων, θα μεταβάλει τον χαρακτήρα του 
διορισμού του·

Or. en

Τροπολογία 36
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. τονίζει ότι η εκλογή του Προέδρου της 
Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κατόπιν πρότασης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου θα μεταβάλει τον χαρακτήρα 
του διορισμού του·

33. τονίζει ότι η εκλογή του Προέδρου της 
Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
κατόπιν πρότασης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου δίνει πιο έντονο πολιτικό 
χαρακτήρα στο διορισμό του·

Or. el

Τροπολογία 37
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. προτείνει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου να λαμβάνει εντολή από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (μόνος ή με μια 

38. προτείνει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου να λαμβάνει εντολή από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (μόνος ή με μια 
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αντιπροσωπεία) να διεξάγει τις εν λόγω 
διαβουλεύσεις, να διαβουλεύεται με τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
με σκοπό την οργάνωση των αναγκαίων 
συναντήσεων με καθέναν από τους 
αρχηγούς των πολιτικών ομάδων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενδεχομένως 
συνοδευόμενος από τους αρχηγούς (ή μια 
αντιπροσωπεία) των ευρωπαϊκών 
πολιτικών οικογενειών και στη συνέχεια ο 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο·

αντιπροσωπεία) να διεξάγει τις εν λόγω 
διαβουλεύσεις, να διαβουλεύεται με τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
με σκοπό την οργάνωση των αναγκαίων 
συναντήσεων με καθέναν από τους 
αρχηγούς των πολιτικών ομάδων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενδεχομένως 
συνοδευόμενος από τους αρχηγούς (ή μια 
αντιπροσωπεία) των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και στη συνέχεια ο 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 38
Bastiaan Belder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. θεωρεί ότι, όπως προβλέπεται στη 
δήλωση 6 που προσαρτάται στην 
προαναφερθείσα Τελική Πράξη, η επιλογή 
των προσώπων που καλούνται να 
αναλάβουν τα αξιώματα του Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Προέδρου 
της Επιτροπής και του Ύπατου 
Εκπροσώπου πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
την ανάγκη σεβασμού της γεωγραφικής 
και δημογραφικής πολυμορφίας της 
Ένωσης και των κρατών μελών της·

39. θεωρεί ότι, όπως προβλέπεται στη 
δήλωση 6 που προσαρτάται στην 
προαναφερθείσα Τελική Πράξη, η επιλογή 
των προσώπων που καλούνται να 
αναλάβουν τα αξιώματα του Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Προέδρου 
της Επιτροπής και του Ύπατου 
Εκπροσώπου πρέπει να λαμβάνει κυρίως
υπόψη τις ουσιαστικές ικανότητες των 
υποψηφίων· αναγνωρίζει επιπλέον ότι
πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη 
σεβασμού της γεωγραφικής και 
δημογραφικής πολυμορφίας της Ένωσης 
και των κρατών μελών της·

Or. nl
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Τροπολογία 39
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. θεωρεί στο πλαίσιο αυτό ότι, ιδανικά,
η διαδικασία υποψηφιοτήτων πρέπει να 
λάβει χώρα έπειτα από τις εκλογές για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη τα εκλογικά 
αποτελέσματα, τα οποία θα 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
επιλογή του Προέδρου της Επιτροπής·
επισημαίνει ότι μόνο μετά από την εκλογή 
του θα είναι δυνατόν να διασφαλισθεί η 
απαιτούμενη ισορροπία·

41. θεωρεί στο πλαίσιο αυτό ότι, η 
διαδικασία υποψηφιοτήτων πρέπει να 
λάβει χώρα έπειτα από τις εκλογές για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη τα εκλογικά 
αποτελέσματα, τα οποία θα 
διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο στην 
επιλογή του Προέδρου της Επιτροπής·
επισημαίνει ότι μόνο μετά από την εκλογή 
του θα είναι δυνατόν να διασφαλισθεί η 
απαιτούμενη ισορροπία·

Or. el

Τροπολογία 40
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– εβδομάδες 5 και 6 μετά τις εκλογές: 
επαφές μεταξύ του υποψήφιου για την 
Προεδρία της Επιτροπής και των 
πολιτικών ομάδων· παρουσίαση του εν 
λόγω υποψηφίου στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο· ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τον υποψήφιο για 
την Προεδρία της Επιτροπής·

– εβδομάδες 5 και 6 μετά τις εκλογές: 
επαφές μεταξύ του υποψήφιου για την
Προεδρία της Επιτροπής και των
πολιτικών ομάδων· δηλώσεις του εν λόγω
υποψηφίου και παρουσίαση των 
πολιτικών κατευθύνσεών του στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· ψηφοφορία στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον
υποψήφιο για την Προεδρία της
Επιτροπής·

Or. en
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Τροπολογία 41
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 – περίπτωση 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– Οκτώβριος: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ψηφίζει για ολόκληρο το Σώμα των 
Επιτρόπων (συμπεριλαμβανομένου του 
Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου)· το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τη νέα 
Επιτροπή· η νέα Επιτροπή αναλαμβάνει τα 
καθήκοντά της·

– Οκτώβριος: παρουσίαση του Σώματος
των Επιτρόπων και του προγράμματός 
τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
ψηφοφορία για ολόκληρο το Σώμα των 
Επιτρόπων (συμπεριλαμβανομένου του 
Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου)· το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τη νέα 
Επιτροπή· η νέα Επιτροπή αναλαμβάνει τα 
καθήκοντά της·

Or. en

Τροπολογία 42
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. θεωρεί ότι εάν το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο δρομολογήσει τη διαδικασία 
για τον ορισμό του Προέδρου της νέας 
Επιτροπής χωρίς καθυστέρηση αμέσως 
μετά τις εκλογές του Ιουνίου 20091 για την 
ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
θα πρέπει να λάβει δεόντως υπόψη το 
απαραίτητο χρονοδιάγραμμα ώστε να 
περατωθεί ατύπως η διαδικασία 
συναπόφασης, όπως προβλέπεται στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας· θεωρεί ότι ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος είναι 
δυνατόν να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σύμφωνα με τη διαδικασία
της Νίκαιας, είναι δυνατόν στη συνέχεια 
να εκλεγεί σύμφωνα με τη Συνθήκη της 

45.θεωρεί ότι εάν το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο δρομολογήσει τη διαδικασία 
για τον ορισμό του Προέδρου της νέας 
Επιτροπής αμέσως μετά τις εκλογές του 
Ιουνίου 20091 για την ανάδειξη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να 
λάβει δεόντως υπόψη το απαραίτητο 
χρονοδιάγραμμα ώστε να περατωθεί 
ατύπως η διαδικασία πολιτικής
συναπόφασης με τους νεοεκλεγέντες 
αντιπροσώπους των πολιτικών ομάδων, 
όπως προβλέπεται στη Συνθήκη της
Λισαβόνας· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι ο 
νέος Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να 
ορισθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όχι 
πριν από τις αρχές Ιουλίου, και είναι 

                                               
1 Όπως αναφέρεται στη δήλωση για τον ορισμό της νέας Επιτροπής που συμφωνήθηκε στις 11 και 12 

Δεκεμβρίου 2008.
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Λισαβόνας, εφόσον αυτή τεθεί σε ισχύ, 
χωρίς να χρειάζεται να επαναληφθεί 
ολόκληρη η διαδικασία ορισμού·

δυνατόν στη συνέχεια να εγκριθεί με απλή 
πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβοούλιο σύμφωνα με τους όρους της 
Συνθήκης της Νίκαιας·

Or. en

Τροπολογία 43
Jean-Luc Dehaene

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. θεωρεί ότι εάν το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο δρομολογήσει τη διαδικασία 
για τον ορισμό του Προέδρου της νέας 
Επιτροπής χωρίς καθυστέρηση αμέσως 
μετά τις εκλογές του Ιουνίου 20091 για την 
ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
θα πρέπει να λάβει δεόντως υπόψη το 
απαραίτητο χρονοδιάγραμμα ώστε να 
περατωθεί ατύπως η διαδικασία 
συναπόφασης, όπως προβλέπεται στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας· θεωρεί ότι ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος είναι 
δυνατόν να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σύμφωνα με τη διαδικασία 
της Νίκαιας, είναι δυνατόν στη συνέχεια 
να εκλεγεί σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, εφόσον αυτή τεθεί σε ισχύ, 
χωρίς να χρειάζεται να επαναληφθεί 
ολόκληρη η διαδικασία ορισμού·

45. θεωρεί ότι εάν το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο δρομολογήσει τη διαδικασία 
για τον διορισμό του Προέδρου της νέας 
Επιτροπής χωρίς καθυστέρηση αμέσως 
μετά τις εκλογές του Ιουνίου 20091 για την 
ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
θα πρέπει να λάβει δεόντως υπόψη το 
απαραίτητο χρονοδιάγραμμα ώστε να 
περατωθεί ατύπως η διαδικασία 
συναπόφασης, όπως προβλέπεται στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας· θεωρεί ότι, υπό 
αυτές τις προϋποθέσεις, η ουσία των 
νέων του δικαιωμάτων θα πρέπει να 
τηρηθεί στο έπακρο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα μπορεί να προχωρήσει 
στην έγκριση του διορισμού του 
Προέδρου της Επιτροπής·

Or. en

                                               
1 Όπως αναφέρεται στη δήλωση για τον ορισμό της νέας Επιτροπής που συμφωνήθηκε στις 11 και 12 

Δεκεμβρίου 2008.
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Τροπολογία 44
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. τονίζει ότι, σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι 
αφορά τον ορισμό του νέου σώματος 
Επιτρόπων, η διαδικασία θα δρομολογηθεί 
μόνο εφόσον γνωστοποιηθούν τα 
αποτελέσματα του νέου δημοψηφίσματος 
στην Ιρλανδία· διαπιστώνει ότι τα θεσμικά 
όργανα θα είναι πλήρως ενήμερα για το 
μελλοντικό νομικό πλαίσιο εντός του 
οποίου η νέα Επιτροπή θα ασκεί την 
εντολή της και θα λάβουν δεόντως υπόψη 
τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους στη 
διαδικασία, καθώς και τη σύνθεση, δομή 
και αρμοδιότητες της νέας Επιτροπής· σε 
περίπτωση θετικής έκβασης του 
δημοψηφίσματος, η από πλευράς 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επίσημη 
έγκριση του νέου σώματος Επιτρόπων θα 
ισχύσει μόνο μετά από την έναρξη ισχύος 
της Συνθήκης της Λισαβόνας και την 
εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής·

46. τονίζει ότι, σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι 
αφορά τον ορισμό του νέου σώματος 
Επιτρόπων, η διαδικασία θα δρομολογηθεί 
μόνο εφόσον γνωστοποιηθούν τα 
αποτελέσματα του νέου δημοψηφίσματος 
στην Ιρλανδία· διαπιστώνει ότι τα θεσμικά 
όργανα θα είναι πλήρως ενήμερα για το 
μελλοντικό νομικό πλαίσιο εντός του 
οποίου η νέα Επιτροπή θα ασκεί την 
εντολή της και θα λάβουν δεόντως υπόψη 
τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους στη 
διαδικασία, καθώς και τη σύνθεση, δομή 
και αρμοδιότητες της νέας Επιτροπής· σε 
περίπτωση θετικής έκβασης του 
δημοψηφίσματος, η από πλευράς 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επίσημη 
έγκριση του νέου σώματος Επιτρόπων, 
συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και 
του Αντιπροέδρου/Ύπατου Εκπροσώπου,
θα ισχύσει μόνο μετά από την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία 45
Jean-Luc Dehaene

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. τονίζει ότι, σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι 
αφορά τον ορισμό του νέου σώματος 
Επιτρόπων, η διαδικασία θα δρομολογηθεί 
μόνο εφόσον γνωστοποιηθούν τα 
αποτελέσματα του νέου δημοψηφίσματος 
στην Ιρλανδία· διαπιστώνει ότι τα θεσμικά 

46. τονίζει ότι, σε κάθε περίπτωση, σε ό,τι 
αφορά τον ορισμό του νέου σώματος 
Επιτρόπων, η διαδικασία θα δρομολογηθεί 
μόνο εφόσον γνωστοποιηθούν τα 
αποτελέσματα του νέου δημοψηφίσματος 
στην Ιρλανδία· διαπιστώνει ότι τα θεσμικά 
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όργανα θα είναι πλήρως ενήμερα για το 
μελλοντικό νομικό πλαίσιο εντός του 
οποίου η νέα Επιτροπή θα ασκεί την 
εντολή της και θα λάβουν δεόντως υπόψη 
τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους στη 
διαδικασία, καθώς και τη σύνθεση, δομή 
και αρμοδιότητες της νέας Επιτροπής· σε 
περίπτωση θετικής έκβασης του 
δημοψηφίσματος, η από πλευράς 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επίσημη 
έγκριση του νέου σώματος Επιτρόπων θα 
ισχύσει μόνο μετά από την έναρξη ισχύος 
της Συνθήκης της Λισαβόνας και την 
εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής·

όργανα θα είναι πλήρως ενήμερα για το 
μελλοντικό νομικό πλαίσιο εντός του 
οποίου η νέα Επιτροπή θα ασκεί την 
εντολή της και θα λάβουν δεόντως υπόψη 
τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους στη 
διαδικασία, καθώς και τη σύνθεση, δομή 
και αρμοδιότητες της νέας Επιτροπής· σε 
περίπτωση θετικής έκβασης του 
δημοψηφίσματος, η από πλευράς 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επίσημη 
έγκριση του νέου σώματος Επιτρόπων θα 
ισχύσει μόνο μετά από την έναρξη ισχύος 
της Συνθήκης της Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία 46
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. θεωρεί ότι η υιοθέτηση αυτού του 
συστήματος πενταετούς δημοσιονομικού 
και πολιτικού προγραμματισμού θα 
απαιτήσει την παράταση του τρέχοντος 
δημοσιονομικού πλαισίου που 
περιλαμβάνεται στη διοργανική συμφωνία 
για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση1 έως το τέλος 
του 2015, με το επόμενο να τίθεται σε ισχύ 
στις αρχές του 2016·

50. θεωρεί ότι η υιοθέτηση αυτού του 
συστήματος πενταετούς δημοσιονομικού 
και πολιτικού προγραμματισμού θα 
απαιτήσει την παράταση του τρέχοντος 
δημοσιονομικού πλαισίου που
περιλαμβάνεται στη διοργανική συμφωνία 
για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση1 έως το τέλος 
του 2016, με το επόμενο να τίθεται σε ισχύ 
στις αρχές του 20172

Or. el

                                               
1 Διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1). 
Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 371/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2008 (ΕΕ L 128 της 16.5.2008, σ. 8.)
2 Σύμφωνα με την έκθεση Böge σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-
2013 (INI/2008/2055) και την έκθεση Guy-Quint σχετικά με τις δημοσιονομικές πτυχές της Συνθήκης της 
Λισαβόνας (INI/2008/2054).
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Τροπολογία 47
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, σε 
διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
πρέπει να εγκρίνει έναν επιχειρησιακό 
προγραμματισμό των δραστηριοτήτων 
κάθε ομάδας των τριών Προεδριών για 
ολόκληρη τη διάρκεια της δεκαοκτάμηνης 
θητείας τους, που θα χρησιμεύει ως 
πλαίσιο για το επιμέρους επιχειρησιακό 
πρόγραμμα κάθε Προεδρίας για τους έξι 
μήνες δραστηριοτήτων τους·

– το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, σε 
διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
πρέπει να εγκρίνει ένα επιχειρησιακό 
χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων 
κάθε ομάδας των τριών Προεδριών για 
ολόκληρη τη διάρκεια της δεκαοκτάμηνης 
θητείας τους, που θα χρησιμεύει ως 
πλαίσιο για το επιμέρους επιχειρησιακό 
πρόγραμμα κάθε Προεδρίας για τους έξι 
μήνες δραστηριοτήτων τους·

Or. en

Τροπολογία 48
Bastiaan Belder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51 – περίπτωση 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβαίνει 
σε διαβουλεύσεις με τα άλλα θεσμικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
σκοπό τη σύναψη συμφωνιών σχετικά με 
την έκταση και τον βαθμό ενημέρωσης 
του Κοινοβουλίου σχετικά με τα διάφορα 
προγράμματα κατά τη συνεδρίαση της 
Ολομέλειάς του·

Or. nl
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Τροπολογία 49
Bastiaan Belder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. τονίζει τη σημασία της νέας διάστασης 
που εισάγει η Συνθήκη της Λισαβόνας 
στην εξωτερική δράση της Ένωσης ως 
συνόλου, συμπεριλαμβανομένης της 
ΚΕΠΠΑ, που, σε συνδυασμό με τη νομική 
προσωπικότητα της Ένωσης και τις 
θεσμικές καινοτομίες στον τομέα αυτόν 
(κυρίως τη δημιουργία της θέσης του 
Ύπατου Εκπροσώπου με τη διπλή ιδιότητα 
και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)), θα 
μπορούσε να αποτελέσει έναν 
αποφασιστικό παράγοντα για τη 
συνεκτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα της δράσης της 
Ένωσης στον εν λόγω τομέα και να 
ενισχύσει την προβολή της ως 
παγκόσμιου παράγοντα·

52. τονίζει την αβεβαιότητα της νέας 
διάστασης που εισάγει η Συνθήκη της 
Λισαβόνας στην εξωτερική δράση της
Ένωσης ως συνόλου, 
συμπεριλαμβανομένης της ΚΕΠΠΑ, που, 
σε συνδυασμό με τη νομική 
προσωπικότητα της Ένωσης και τις 
θεσμικές καινοτομίες στον τομέα αυτόν 
(κυρίως τη δημιουργία της θέσης του 
Ύπατου Εκπροσώπου με τη διπλή ιδιότητα 
και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)), στοχεύει 
στην επίτευξη συνεκτικότητας στην 
εξωτερική δράση της Ένωσης· 
διαπιστώνει ότι η αποτελεσματικότητα 
αυτής της εξωτερικής δράσης εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από τους υπαλλήλους
που πρόκειται να διορισθούν και ότι αυτό 
αποτελεί υπερβολικά ασταθή βάση που 
δεν δικαιολογεί την επικρότηση αυτών
των καινοτομιών·

Or. nl

Τροπολογία 50
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. τονίζει τη σημασία της νέας διάστασης 
που εισάγει η Συνθήκη της Λισαβόνας 
στην εξωτερική δράση της Ένωσης ως 
συνόλου, συμπεριλαμβανομένης της 
ΚΕΠΠΑ, που, σε συνδυασμό με τη νομική 
προσωπικότητα της Ένωσης και τις 

52. τονίζει τη σημασία της νέας διάστασης 
που εισάγει η Συνθήκη της Λισαβόνας 
στην εξωτερική δράση της Ένωσης ως 
συνόλου, συμπεριλαμβανομένης της 
ΚΕΠΠΑ, που, σε συνδυασμό με τη νομική 
προσωπικότητα της Ένωσης και τις 
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θεσμικές καινοτομίες στον τομέα αυτόν 
(κυρίως τη δημιουργία της θέσης του 
Ύπατου Εκπροσώπου με τη διπλή ιδιότητα 
και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)), θα 
μπορούσε να αποτελέσει έναν 
αποφασιστικό παράγοντα για τη 
συνεκτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα της δράσης της 
Ένωσης στον εν λόγω τομέα και να 
ενισχύσει την προβολή της ως παγκόσμιου 
παράγοντα·

θεσμικές καινοτομίες στον τομέα αυτόν 
(κυρίως τη δημιουργία της θέσης του 
Ύπατου Εκπροσώπου με τη διπλή ιδιότητα 
και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)), θα 
μπορούσε να αποτελέσει έναν 
αποφασιστικό παράγοντα για τη 
συνεκτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα της δράσης της 
Ένωσης στον εν λόγω τομέα και να 
ενισχύσει σημαντικά την προβολή της ως 
παγκόσμιου παράγοντα·

Or. el

Τροπολογία 51
Bastiaan Belder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. κρίνει τη δημιουργία του αξιώματος 
του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου 
με τη διπλή ιδιότητα ως ένα θεμελιώδες 
μέτρο για να διασφαλισθεί η 
συνεκτικότητα και η προβολή ολόκληρης 
της εξωτερικής δράσης της Ένωσης·

54. κρίνει τη δημιουργία του αξιώματος 
του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου 
με τη διπλή ιδιότητα ως μη εκ των 
προτέρων εγγύηση της καλύτερης 
προβολής της εξωτερικής δράσης της 
Ένωσης στο σύνολό της· εκφράζει ιδίως 
ανησυχία για τη λανθάνουσα σύγκρουση 
αρμοδιοτήτων μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, του Συμβουλίου Εξωτερικών 
Υποθέσεων και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής· διαπιστώνει ότι και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει σε 
αυτή τη λανθάνουσα σύγκρουση 
αρμοδιοτήτων, δηλώνοντας από καιρού 
εις καιρόν ότι η εξωτερική πολιτική της 
Ένωσης πρέπει να χαράσσεται κυρίως 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· είναι 
πεπεισμένο ότι αυτή η στάση του 
Κοινοβουλίου θα ασκήσει έντονη πίεση 
στον Ύπατο Εκπρόσωπο·

Or. nl



PE420.191v01-00 32/39 AM\769560EL.doc

EL

Τροπολογία 52
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. κρίνει τη δημιουργία του αξιώματος 
του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου 
με τη διπλή ιδιότητα ως ένα θεμελιώδες 
μέτρο για να διασφαλισθεί η 
συνεκτικότητα και η προβολή ολόκληρης 
της εξωτερικής δράσης της Ένωσης·

54. κρίνει τη δημιουργία του αξιώματος 
του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου 
με τη διπλή ιδιότητα ως ένα θεμελιώδες 
μέτρο για να διασφαλισθεί η 
συνεκτικότητα και η προβολή ολόκληρης 
της εξωτερικής δράσης της Ένωσης· ο 
διορισμένος Ύπατος 
Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος θα πρέπει να 
εκφράζει και ο ίδιος την ποικιλομορφία 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 53
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. κρίνει τη δημιουργία του αξιώματος 
του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου 
με τη διπλή ιδιότητα ως ένα θεμελιώδες 
μέτρο για να διασφαλισθεί η 
συνεκτικότητα και η προβολή ολόκληρης 
της εξωτερικής δράσης της Ένωσης·

54. κρίνει τη δημιουργία του αξιώματος 
του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου 
με τη διπλή ιδιότητα ως ένα θεμελιώδες 
μέτρο για να διασφαλισθεί η 
συνεκτικότητα, η αποτελεσματικότητα και 
η προβολή ολόκληρης της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης·

Or. el
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Τροπολογία 54
Bastiaan Belder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. τονίζει ότι η ΕΥΕΔ θα διαδραματίζει
βασικό ρόλο στην υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων του Ύπατου 
Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου και θα 
αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της 
επιτυχίας της νέας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης της εξωτερικής δράσης της 
Ένωσης· τονίζει ότι για την έναρξη της 
λειτουργίας της νέας υπηρεσίας θα 
απαιτηθεί επίσημη πρόταση του Ύπατου 
Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου, που θα είναι 
δυνατή μόνο όταν θα έχει αναλάβει τα 
καθήκοντά του και που μπορεί να 
εγκριθεί από το Συμβούλιο μόνο μετά την 
έγκριση της Επιτροπής και τη 
γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· δηλώνει την πρόθεσή του 
να ασκήσει πλήρως τις δημοσιονομικές 
του αρμοδιότητες σε σχέση με τη 
δημιουργία της ΕΥΕΔ·

56. τονίζει ότι η ΕΥΕΔ μπορεί να 
διαδραματίσει βασικό ρόλο στην 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων του 
Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου και 
να αποτελέσει ουσιαστικό στοιχείο της 
επιτυχίας της νέας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης της εξωτερικής δράσης της 
Ένωσης· εκφράζει, ωστόσο, ανησυχία 
σχετικά με το γεγονός ότι η Συνθήκη είναι 
ασαφής όσον αφορά τον σκοπό και τη 
σύσταση του προσωπικού αυτής της 
υπηρεσίας· καλεί τον Ύπατο 
Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο που πρόκειται 
να διορισθεί να μην χρησιμοποιήσει αυτή 
την εξωτερική υπηρεσία ως 
υποκατάστατο των εθνικών πρεσβειών σε 
τρίτες χώρες· δηλώνει την πρόθεσή του να 
ασκήσει πλήρως τις δημοσιονομικές του 
αρμοδιότητες σε σχέση με τη δημιουργία 
της ΕΥΕΔ·

Or. nl

Τροπολογία 55
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. τονίζει ότι τα καθήκοντα του Ύπατου 
Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου είναι 
εξαιρετικά επαχθή και θα απαιτούν 
ιδιαίτερο συντονισμό με τα άλλα θεσμικά 
όργανα, ειδικά με τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής, προς τον οποίο θα είναι 
πολιτικά υπόλογος στους τομείς των 

57. τονίζει ότι τα καθήκοντα του Ύπατου 
Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου είναι 
εξαιρετικά επαχθή και θα απαιτούν 
ιδιαίτερο συντονισμό με τα άλλα θεσμικά 
όργανα, ειδικά με τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής, προς τον οποίο θα είναι 
πολιτικά υπόλογος στους τομείς των 
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εξωτερικών σχέσεων που εμπίπτουν στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, της εκ 
περιτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου 
και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου·

εξωτερικών σχέσεων που εμπίπτουν στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, με την
εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου 
και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 56
Κώστας Μποτόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. επισημαίνει ότι η εκπλήρωση των 
στόχων που οδήγησαν στη δημιουργία του 
αξιώματος του Ύπατου 
Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου θα εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από μια σχέση πολιτικής 
εμπιστοσύνης μεταξύ του Προέδρου της 
Επιτροπής και του Ύπατου 
Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου, και στην 
ικανότητα του Ύπατου 
Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου για γόνιμη 
συνεργασία με τον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την εκ 
περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου και 
με τους άλλους Επιτρόπους που 
αναλαμβάνουν, υπό τον συντονισμό του, 
την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων 
σχετικά με τις εξωτερικές δράσεις της 
Ένωσης·

58. επισημαίνει ότι η εκπλήρωση των 
στόχων που οδήγησαν στη δημιουργία του 
αξιώματος του Ύπατου 
Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου θα εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από μια σχέση πολιτικής 
εμπιστοσύνης μεταξύ του Προέδρου της 
Επιτροπής και του Ύπατου 
Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου, και στην 
ικανότητα του Ύπατου 
Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου για γόνιμη 
συνεργασία με τον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την εκ 
περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου και 
με τους άλλους Επιτρόπους που 
αναλαμβάνουν, υπό τον συντονισμό του, 
την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων 
σχετικά με τις εξωτερικές δράσεις της 
Ένωσης· ζητεί, γι' αυτό το λόγο, κατά την 
επιλογή των προσώπων για τα αξιώματα 
του προσώπου της Επιτροπής και του 
Ύπατου Εκπροσώπου/ Αντιπροέδρου να 
λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη το 
κριτήριο της δυνατότητας συνεργασίας 
και οικοδόμησης προσωπικής και 
πολιτικής εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο 
αυτών προσώπων·

Or. el
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Τροπολογία 57
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. καλεί την Επιτροπή και τον Ύπατο 
Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να αξιοποιήσουν 
πλήρως τη δυνατότητα να παρουσιάζουν 
κοινές πρωτοβουλίες στον τομέα των 
εξωτερικών σχέσεων, προκειμένου να 
ενισχυθεί η συνοχή των διαφορετικών 
πεδίων δράσης της Ένωσης στη διεθνή 
σκηνή και να αυξηθεί η πιθανότητα 
έγκρισης των εν λόγω πρωτοβουλιών από 
το Συμβούλιο σε σχέση με την ΚΕΠΠΑ·

59. καλεί την Επιτροπή και τον Ύπατο 
Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να αξιοποιήσουν 
τη δυνατότητα να παρουσιάζουν κοινές 
πρωτοβουλίες στον τομέα των εξωτερικών 
σχέσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η 
συνοχή των διαφορετικών πεδίων δράσης 
της Ένωσης στη διεθνή σκηνή και να 
αυξηθεί η πιθανότητα έγκρισης των εν 
λόγω πρωτοβουλιών από το Συμβούλιο σε 
σχέση με την ΚΕΠΠΑ· επισημαίνει εν 
προκειμένω την ανάγκη κοινοβουλευτικού 
ελέγχου των μέτρων εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας·

Or. de

Τροπολογία 58
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος 
πρέπει να προτείνει τον ορισμό ειδικών 
εκπροσώπων, με σαφή εντολή που ορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 33 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να 
τον υποστηρίζουν σε συγκεκριμένους 
τομείς των αρμοδιοτήτων του σε θέματα 
ΚΕΠΠΑ (οι εν λόγω ειδικοί εκπρόσωποι, 
που ορίζονται από το Συμβούλιο, πρέπει 
επίσης να υποβάλλονται σε ακρόαση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να 
ενημερώνουν τακτικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις 
δραστηριότητές τους)·

– ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος 
πρέπει να προτείνει τον ορισμό ειδικών 
εκπροσώπων, λαμβάνοντας υπόψη την 
ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών και 
γυναικών, με σαφή εντολή που ορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 33 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να 
τον υποστηρίζουν σε συγκεκριμένους 
τομείς των αρμοδιοτήτων του σε θέματα 
ΚΕΠΠΑ (οι εν λόγω ειδικοί εκπρόσωποι, 
που ορίζονται από το Συμβούλιο, πρέπει 
επίσης να υποβάλλονται σε ακρόαση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να 
ενημερώνουν τακτικά το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο σχετικά με τις 
δραστηριότητές τους)·

Or. en

Τροπολογία 59
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος 
πρέπει να προτείνει τον ορισμό ειδικών 
εκπροσώπων, με σαφή εντολή που ορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 33 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να 
τον υποστηρίζουν σε συγκεκριμένους 
τομείς των αρμοδιοτήτων του σε θέματα 
ΚΕΠΠΑ (οι εν λόγω ειδικοί εκπρόσωποι, 
που ορίζονται από το Συμβούλιο, πρέπει 
επίσης να υποβάλλονται σε ακρόαση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να 
ενημερώνουν τακτικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις 
δραστηριότητές τους)·

– ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος 
πρέπει να προτείνει τον ορισμό ειδικών 
εκπροσώπων, λαμβάνοντας υπόψη την 
ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών και 
γυναικών, με σαφή εντολή που ορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 33 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να 
τον υποστηρίζουν σε συγκεκριμένους 
τομείς των αρμοδιοτήτων του σε θέματα 
ΚΕΠΠΑ (οι εν λόγω ειδικοί εκπρόσωποι, 
που ορίζονται από το Συμβούλιο, πρέπει 
επίσης να υποβάλλονται σε ακρόαση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να 
ενημερώνουν τακτικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις 
δραστηριότητές τους)·

Or. en

Τροπολογία 60
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– όποτε αδυνατεί να συμμετέχει σε διεθνείς 
συναντήσεις ή εκδηλώσεις σε υπουργικό 
επίπεδο στον τομέα της ΚΕΠΠΑ, πρέπει 
με αίτημά του να αντικαθίσταται είτε από 

– όποτε αδυνατεί να συμμετέχει σε διεθνείς 
συναντήσεις ή εκδηλώσεις σε υπουργικό 
επίπεδο στον τομέα της ΚΕΠΠΑ, πρέπει 
με αίτημά του να αντικαθίσταται είτε από 
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τον Υπουργό Εξωτερικών του κράτους 
μέλους που ασκεί την εκ περιτροπής 
Προεδρία τη συγκεκριμένη περίοδο ή από 
ειδικό εκπρόσωπο εάν η 
συνάντηση/εκδήλωση αφορά θέματα εντός 
του πεδίου των αρμοδιοτήτων του·

τον Υπουργό Εξωτερικών του κράτους 
μέλους που ασκεί την εκ περιτροπής 
Προεδρία τη συγκεκριμένη περίοδο ή από 
άλλον Επίτροπο ή από ειδικό εκπρόσωπο 
εάν η συνάντηση/εκδήλωση αφορά θέματα 
εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων του·

Or. en

Τροπολογία 61
Bastiaan Belder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61α. διαπιστώνει ότι οι επονομαζόμενες 
κατευθυντήριες γραμμές μπορεί να 
αποβούν χρήσιμες στην κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ του Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Προέδρου 
της Επιτροπής και του Ύπατου 
Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου·
επαναλαμβάνει ότι η διπλή ιδιότητα του 
Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου 
ενέχει τον κίνδυνο ο εν λόγω υπάλληλος
να αναλάβει τον ρόλο του 
διαπραγματευτή, αλλά να διαδραματίζει 
δευτερεύοντα ρόλο σε πολιτικό επίπεδο σε 
σχέση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής· εκφράζει την ανησυχία ότι ο 
Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος θα 
αντιμετωπίσει σε εντονότερο βαθμό τα 
ίδια ακριβώς προβλήματα με τα οποία 
έρχεται αντιμέτωπος ο σημερινός Ύπατος 
Εκπρόσωπος· σημειώνει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε για μια 
ακόμα φορά να συγκαλύψει την έλλειψη 
μιας πραγματικά κοινής πολιτικής 
εξωτερικών υποθέσεων και ασφαλείας
μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων·

Or. nl
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Τροπολογία 62
Richard Corbett

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. θεωρεί ότι, σε ορισμένες ειδικές 
καταστάσεις, είναι επίσης πιθανό ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου, συγκεκριμένα
ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Γενικών 
Υποθέσεων (κυρίως ο πρωθυπουργός του 
κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία), 
αλλά και ο Πρόεδρος μιας ειδικής 
τομεακής σύνθεσης του Συμβουλίου, να 
κληθεί να ασκήσει τα καθήκοντά του της 
εξωτερικής εκπροσώπησης της Ένωσης, σε 
συμφωνία με τον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Ύπατο 
Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο·

62. θεωρεί ότι δεν θα είναι πλέον 
επιθυμητό ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 
Γενικών Υποθέσεων (κυρίως ο 
πρωθυπουργός του κράτους μέλους που 
ασκεί την Προεδρία), ή ο Πρόεδρος μιας 
ειδικής τομεακής σύνθεσης του 
Συμβουλίου, να κληθεί να ασκήσει 
καθήκοντα της εξωτερικής εκπροσώπησης 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 63
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63. τονίζει τη σημασία του συντονισμού 
και της συνεργασίας μεταξύ όλων των 
διαφορετικών μερών αρμόδιων για τα εν 
λόγω διαφορετικά καθήκοντα εξωτερικής 
εκπροσώπησης της Ένωσης, προκειμένου 
να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα και η 
προβολή της Ένωσης στη διεθνή σκηνή·

63. τονίζει τη σημασία του συντονισμού 
και της συνεργασίας μεταξύ όλων των 
διαφορετικών μερών αρμόδιων για τα εν 
λόγω διαφορετικά καθήκοντα εξωτερικής 
εκπροσώπησης της Ένωσης, προκειμένου 
να αποφευχθούν τυχόν συγκρούσεις 
αρμοδιοτήτων και να διασφαλισθεί η 
συνεκτικότητα και η προβολή της Ένωσης 
στη διεθνή σκηνή·

Or. de
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