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4.3.2015 A8-0023/3 

Τροπολογία  3 

Cristian Dan Preda 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Ετήσια Έκθεση του 2013 για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και τη ∆ηµοκρατία στον Κόσµο και 

την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τοµέα 

2014/2216(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 165 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

165. εκφράζει ικανοποίηση για την 

ακύρωση τον Οκτώβριο 2013 του 

µολδαβικού νόµου που απαγόρευε τη 

«διάδοση οιωνδήποτε άλλων σχέσεων 

πλην εκείνων που σχετίζονται µε το γάµο ή 

την οικογένεια», και καλεί τη Λιθουανία 
και τη Ρωσία να ακολουθήσουν το 
παράδειγµα της Μολδαβίας· θεωρεί 
λυπηρό το αποτέλεσµα του 
δηµοψηφίσµατος στην Κροατία τον 
∆εκέµβριο 2013, που ενέκρινε 
συνταγµατική απαγόρευση του γάµου 
µεταξύ οµοφύλων· επισηµαίνει ότι 
παρόµοιο δηµοψήφισµα θα 
πραγµατοποιηθεί στη Σλοβακία τον 
Φεβρουάριο 2015· θεωρεί λυπηρό το ότι 
στην πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία 
της Μακεδονίας ένα νοµοσχέδιο που 
απαγορεύει συνταγµατικά τον γάµο 
µεταξύ ατόµων του ίδιου φύλου 
εξετάζεται επί του παρόντος στο 
Κοινοβούλιο· τονίζει ότι παρόµοιες 
εξελίξεις συµβάλλουν στη δηµιουργία 
κλίµατος οµοφοβίας και διακρίσεων· 
τονίζει ότι υπάρχει έντονη ανάγκη για 
βελτίωση της προστασίας των βασικών 
δικαιωµάτων και ελευθεριών των 
ΛΟΑ∆Μ, µεταξύ άλλων µε τη θέσπιση 
νοµοθεσίας για τα εγκλήµατα µίσους και 
για την καταπολέµηση των διακρίσεων, 
ζητεί δε από τις εθνικές αρχές να 

165. εκφράζει ικανοποίηση για την 

ακύρωση τον Οκτώβριο 2013 του 

µολδαβικού νόµου που απαγόρευε τη 

«διάδοση οιωνδήποτε άλλων σχέσεων 

πλην εκείνων που σχετίζονται µε το γάµο ή 

την οικογένεια», και καλεί τις λοιπές 
χώρες στην περιοχή να ακολουθήσουν το 
παράδειγµα της Μολδαβίας·  
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καταγγέλλουν το µίσος και τη βία λόγω 
γενετήσιου προσανατολισµού, 
ταυτότητας φύλου ή έκφρασης φύλου· 
πιστεύει ότι είναι πιθανότερο να 
διασφαλισθούν τα θεµελιώδη δικαιώµατα 
των λεσβιών, των οµοφυλοφίλων, των 
αµφιφυλόφιλων, διεµφυλικών και 
µεσοφυλικών ατόµων εάν τα πρόσωπα 
αυτά έχουν πρόσβαση σε νοµικούς 
θεσµούς όπως η συγκατοίκηση, η 
καταγεγραµµένη συµβίωση ή ο γάµος· 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/4 

Τροπολογία  4 

Cristian Dan Preda 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Ετήσια Έκθεση του 2013 για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και τη ∆ηµοκρατία στον Κόσµο και 

την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τοµέα 

2014/2216(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 186 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

186. καλεί την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι η 

διαπραγµάτευση και η εφαρµογή όλων των 

συµφωνιών συνεργασίας για τη 

µετανάστευση και συµφωνιών 

επανεισδοχής µε κράτη εκτός ΕΕ τηρούν 

τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώµατα, το 

δίκαιο περί προσφύγων και το διεθνές 

ναυτικό δίκαιο και ζητεί να 

πραγµατοποιείται διαβούλευση µε το 

Κοινοβούλιο πριν από τη σύναψή τους· 
ζητεί µεγαλύτερη διαφάνεια κατά τη 

διαπραγµάτευση αυτών των συµφωνιών 

και την ενσωµάτωση µηχανισµών 

παρακολούθησης για να αποτιµάται ο 

αντίκτυπος ως προς τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα της συνεργασίας για τη 

µετανάστευση µε κράτη εκτός ΕΕ και των 

µέτρων συνοριακού ελέγχου, 

περιλαµβανοµένων του Frontex και του 

Eurosur· εµµένει στο ότι τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα πρέπει να ενσωµατωθούν και 
να παρακολουθούνται σε όλες τις 
δραστηριότητες που διεξάγονται από τον 
Frontex· 

186. καλεί την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι η 

διαπραγµάτευση και η εφαρµογή όλων των 

συµφωνιών συνεργασίας για τη 

µετανάστευση και συµφωνιών 

επανεισδοχής µε κράτη εκτός ΕΕ τηρούν 

τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώµατα, το 

δίκαιο περί προσφύγων και το διεθνές 

ναυτικό δίκαιο και ζητεί να 

πραγµατοποιείται διαβούλευση µε το 

Κοινοβούλιο πριν από τη σύναψή τους· 
ζητεί µεγαλύτερη διαφάνεια κατά τη 

διαπραγµάτευση αυτών των συµφωνιών 

και την ενσωµάτωση µηχανισµών 

παρακολούθησης για να αποτιµάται ο 

αντίκτυπος ως προς τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα της συνεργασίας για τη 

µετανάστευση µε κράτη εκτός ΕΕ και των 

µέτρων συνοριακού ελέγχου, 

περιλαµβανοµένων του Frontex και του 

Eurosur· εµµένει στο ότι τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα πρέπει να διαδραµατίσουν 
σηµαντικό ρόλο στον τοµέα της 
µετανάστευσης και του ασύλου· ως εκ 
τούτου, καλεί τον Υπεύθυνο Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων στον Frontex και τους 
ειδικούς για θέµατα εκπαίδευσης της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για 
το Άσυλο (EASO) να εξασφαλίσουν τους 
κατάλληλους πόρους που θα τους 
επιτρέψουν να ασκήσουν τις αναγκαίες 
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δραστηριότητες αξιολόγησης και ελέγχου 
και να προτείνουν βέλτιστες πρακτικές·  

Or. en 



 

AM\1052759EL.doc  PE550.017v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

4.3.2015 A8-0023/5 

Τροπολογία  5 

Cristian Dan Preda 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Ετήσια Έκθεση του 2013 για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και τη ∆ηµοκρατία στον Κόσµο και 

την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τοµέα 

2014/2216(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 187 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

187. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 

ανεξάρτητη αξιολόγηση των 

προγραµµάτων της για τη µετανάστευση 

και τον συνοριακό έλεγχο σε κράτη µέλη 

της ΕΕ και κράτη εκτός ΕΕ µε σκοπό να 

προτείνει βελτιωµένα µέτρα προς πρόληψη 

των παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων· 

187. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 

µόνιµη αξιολόγηση των προγραµµάτων 

της για τη µετανάστευση και τον 

συνοριακό έλεγχο σε κράτη µέλη της ΕΕ 

και κράτη εκτός ΕΕ µε σκοπό να προτείνει 

βελτιωµένα µέτρα προς πρόληψη των 

παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων και να ανταλλάξει βέλτιστες 
πρακτικές· 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0023/6 

Τροπολογία  6 

Cristian Dan Preda 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

Ετήσια Έκθεση του 2013 για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και τη ∆ηµοκρατία στον Κόσµο και 

την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τοµέα 

2014/2216(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 190 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

190. καταδικάζει την αυξανόµενη 
ποινικοποίηση της παράνοµης 
µετανάστευσης εντός της ΕΕ εις βάρος 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των 
ατόµων αυτών· παροτρύνει να προβλεφθεί 
χωρίς χρονοτριβή η θέσπιση των 

απαραίτητων διασφαλίσεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, µηχανισµών 

λογοδοσίας και µηχανισµών επιβολής του 

νόµου· 

190. καταδικάζει την ωµότητα των 
εµπόρων ανθρώπων, οι οποίοι 
εκµεταλλεύονται τον πόνο των 
προσφύγων προς ίδιο όφελος· απευθύνει 
έκκληση για µια καλύτερη αντίληψη των 
νοµίµων διαύλων για το άσυλο και ζητεί 
να ληφθούν αυστηρότερα µέτρα κατά των 
βαρβάρων εµπόρων ανθρώπων και των 
οργανωµένων εγκληµατιών· παροτρύνει 
να προβλεφθεί χωρίς χρονοτριβή η 
διασφάλιση των απαραίτητων εγγυήσεων 
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, καθώς και 
η θέσπιση µηχανισµών λογοδοσίας και 

µηχανισµών επιβολής του νόµου· 

Or. en 

 

 


