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4.3.2015 A8-0023/8 

Τροπολογία  8 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα, 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0023/2015 

Pier Antonio Panzeri 

<Titre>Ετήσια Έκθεση του 2013 για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και τη ∆ηµοκρατία στον 

Κόσµο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τοµέα</Titre> 

2014/2216(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 1α. υπογραµµίζει το αναφαίρετο 
δικαίωµα των λαών στην αυτοδιάθεση, 
χωρίς εξωτερικές παρεµβάσεις στην 
πολιτική, οικονοµική και κοινωνική ζωή 
τρίτων χωρών· καλεί εκ νέου την Ένωση 
και τα κράτη µέλη της να επαγρυπνούν 
ώστε να αποφεύγεται κάθε είδους 
χειραγώγηση του ζητήµατος των 
ανθρώπινων δικαιωµάτων, η οποία θα 
έθιγε την αξιοπιστία της ίδιας της ΕΕ· 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/9 

Τροπολογία  9 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα, 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 3α. αναγνωρίζει ότι η σηµερινή 
συστηµική κρίση έχει δραµατικές 
κοινωνικές επιπτώσεις στους 
πληθυσµούς, τόσο εντός όσο και εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· διαπιστώνει 
ότι τα διάφορα προγράµµατα λιτότητας 
που υιοθέτησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και 
άλλοι διεθνείς οργανισµοί, όπως το ∆ΝΤ, 
οδήγησαν µεταξύ άλλων σε υποβάθµιση 
των πολιτικών ελευθεριών, των 
κοινωνικών και δηµοκρατικών 
δικαιωµάτων, καθώς και σε σηµαντική 
υποβάθµιση των συνθηκών διαβίωσης 
ειδικότερα µεταξύ των πλέον ευάλωτων 
και ευπαθών ατόµων·  

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/10 

Τροπολογία  10 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα, 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 106 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

106. καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕ∆ να 
αναλάβουν ισχυρές πρωτοβουλίες µε 

σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στη 

δικαιοσύνη για τα θύµατα παραβιάσεων 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων που συνδέονται 

µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες εκτός 

της ΕΕ· τονίζει επίσης την ανάγκη για 
θέσπιση αποτελεσµατικών µέσων 

προσφυγής µε σκοπό την επιβολή 

κυρώσεων στις επιχειρήσεις που κρίνονται 

ένοχες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, καθώς και για παροχή 

ένδικων µέσων στα θύµατα των εν λόγω 

παραβιάσεων· 

106. καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕ∆ να 
αναλάβουν ισχυρές πρωτοβουλίες µε 

σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στη 

δικαιοσύνη για τα θύµατα παραβιάσεων 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων που συνδέονται 

µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες εκτός 

της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά το περιβάλλον, 
την αρπαγή γαιών και την εξόρυξη 
φυσικών πόρων· τονίζει επίσης την 
ανάγκη για θέσπιση αποτελεσµατικών 

µέσων προσφυγής µε σκοπό την επιβολή 

κυρώσεων στις επιχειρήσεις που κρίνονται 

ένοχες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, καθώς και για παροχή 

ένδικων µέσων στα θύµατα των εν λόγω 

παραβιάσεων· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να λάβει µεταξύ άλλων τα 
απαιτούµενα µέτρα εναντίον των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δεν 
αποζηµιώνουν µε ικανοποιητικό τρόπο τα 
θύµατα ατυχηµάτων για τα οποία 
ευθύνονται οι ίδιες άµεσα ή έµµεσα· 

Or. fr 
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</Amend> 
4.3.2015 A8-0023/11 

Τροπολογία  11 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα, 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 117 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

117. εκφράζει την ανησυχία του για την 
εξάπλωση και τη διάδοση των τεχνολογιών 

παρακολούθησης, επιτήρησης, 

λογοκρισίας και φιλτραρίσµατος, που 

αντιπροσωπεύουν διογκούµενη απειλή για 

τους ακτιβιστές για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα και τη δηµοκρατία σε 

αυταρχικά κράτη και επίσης θέτουν 

ενοχλητικές ερωτήσεις περί προστασίας 

της ιδιωτικής ζωής στις δηµοκρατικές 

χώρες, ακόµη και όταν χρησιµοποιούνται 

µε το πρόσχηµα θεµιτών σκοπών, όπως 

είναι η καταπολέµηση της τροµοκρατίας, η 

ασφάλεια του κράτους και η επιβολή του 

νόµου· 

117. εκφράζει την ανησυχία του για την 
εξάπλωση και τη διάδοση των τεχνολογιών 

παρακολούθησης, επιτήρησης, 

λογοκρισίας και φιλτραρίσµατος, που 

αντιπροσωπεύουν διογκούµενη απειλή για 

τους ακτιβιστές για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα και τη δηµοκρατία σε 

αυταρχικά κράτη και επίσης θέτουν 

ενοχλητικές ερωτήσεις περί προστασίας 

της ιδιωτικής ζωής στις δηµοκρατικές 

χώρες, ακόµη και όταν χρησιµοποιούνται 

µε το πρόσχηµα θεµιτών σκοπών, όπως 

είναι η καταπολέµηση της τροµοκρατίας, η 

ασφάλεια του κράτους και η επιβολή του 

νόµου· διαπιστώνει ότι οι εν λόγω 
πολιτικές οδηγούν στην αυξανόµενη 
καταπίεση των ακτιβιστών για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, των 
δηµοσιογράφων και γενικώς των φορέων 
της κοινωνίας των πολιτών, µέσω της 
αύξησης του «φακελώµατος» των 
πληθυσµών χωρίς να αποδεικνύεται η 
αποτελεσµατικότητα των πολιτικών 
αυτών· εκφράζει τη λύπη του για τις 
συµφωνίες σχετικά µε τις καταστάσεις 
επιβατών που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση µε τρίτα κράτη, έχοντας υπόψη 
ότι οι συµφωνίες αυτές δεν 
συµβιβάζονται µε τις κοινοτικές 
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διατάξεις περί προστασίας των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα· 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/12 

Τροπολογία  12 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα, 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 117 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 117α. εκτιµά ότι το κλίµα ατιµωρησίας 
στην περίπτωση του προγράµµατος της 
CIA επέτρεψε να συνεχιστούν οι 
παραβιάσεις των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων στο πλαίσιο των 
αντιτροµοκρατικών πολιτικών της ΕΕ 
και των ΗΠΑ, όπως αποκαλύφθηκε και 
µε τις µαζικές κατασκοπευτικές 
δραστηριότητες του προγράµµατος 
παρακολουθήσεων του Εθνικού 
Συµβουλίου Ασφαλείας (NSA) των ΗΠΑ· 
ζητεί την άµεση αναστολή των 
διαπραγµατεύσεων µε τις ΗΠΑ για τη 
διατλαντική εταιρική σχέση στον τοµέα 
του εµπορίου και των επενδύσεων, καθώς 
και όλων των συµφωνιών συνεργασίας µε 
τις ΗΠΑ στον τοµέα της καταπολέµησης 
της τροµοκρατίας όσο εξακολουθούν να 
µην διασφαλίζονται τα δικαιώµατα των 
Ευρωπαίων πολιτών· 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/13 

Τροπολογία  13 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα, 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 135 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 135α. θεωρεί ότι η βία κατά των 
γυναικών ασκείται και σε ψυχολογικό 
επίπεδο µέσω της ύπαρξης σχέσεων 
κυριαρχίας στην κοινωνία καθώς και 
µέσω της διάδοσης εικόνων που 
υποβαθµίζουν τις γυναίκες· υπογραµµίζει 
ότι ο ρόλος της Επιτροπής και των 
κρατών µελών στον εν λόγω τοµέα, τόσο 
εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, πρέπει να εστιάζει στην 
καταπολέµηση κάθε µορφής βίας κατά 
των γυναικών – σωµατική, ψυχολογική, 
κοινωνική, οικονοµική – καθώς επίσης 
και στην προώθηση µιας εκπαίδευσης 
αγοριών και κοριτσιών η οποία θα 
βασίζεται στην ισότητα των φύλων και 
µάλιστα από τη µικρότερη δυνατή ηλικία, 
όπως επίσης και στην καταπολέµηση των 
στερεότυπων για το κάθε φύλο· 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/14 

Τροπολογία  14 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα, 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 183 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 183α. καταδικάζει αυστηρά την 
ανικανότητα που επιδεικνύουν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη µέλη της 
και οι χώρες εταίροι τους όσον αφορά τη 
διασφάλιση του δικαιώµατος ασύλου και 
τη διάσωση στη θάλασσα· καταγγέλλει 
τις συµφωνίες επανεισδοχής, ιδιαίτερα 
επειδή η σύναψή τους καθορίζει τη 
σύναψη άλλων συµφωνιών - 
συµπεριλαµβανοµένων των συµφωνιών 
ανάπτυξης - µε τις τρίτες χώρες· θεωρεί 
ότι οι εν λόγω µεταναστευτικές πολιτικές 
είναι αποκαλυπτικές των προκαταλήψεων 
που επικρατούν σε σχέση µε τους 
πληθυσµούς των χωρών του Νότου· ζητεί 
τη χάραξη πολιτικής για την ελευθέρωση 
του καθεστώτος θεωρήσεων για τους 
υπηκόους των χωρών του Νότου, και 
ιδίως για τις χώρες που βρίσκονται σε 
στάδιο εκδηµοκρατισµού όπως η 
Τυνησία, καθώς και την υλοποίηση 
πολιτικών µετεγκατάστασης σε όλα τα 
κράτη µέλη· 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/15 

Τροπολογία  15 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα, 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 193 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 193α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη µέλη 
της να αναγάγουν τους αναπτυξιακούς 
στόχους της χιλιετίας σε ύψιστη 
προτεραιότητα στις εσωτερικές τους 
πολιτικές και στις σχέσεις τους µε τρίτες 
χώρες· υπογραµµίζει ότι οι στόχοι αυτοί, 
ειδικότερα όσον αφορά την εξάλειψη της 
φτώχειας, την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση για όλους και την ισότητα 
των φύλων, δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν παρά µόνο µε την δηµιουργία 
και την ενίσχυση δηµοσίων υπηρεσιών 
που θα είναι προσβάσιµες από όλους· 

Or. fr 
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4.3.2015 A8-0023/16 

Τροπολογία  16 

Marie-Christine Vergiat, Javier Couso, Patrick Le Hyaric, Paloma Lopez, Marina, 

Albiol, Angela Vallina, Lidia Senra, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα, 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

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 183 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

183. καταδικάζει έντονα τον δραµατικό 
αριθµό των θανάτων στη θάλασσα στη 

Μεσόγειο, που κατά τις εκτιµήσεις από τον 

∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης στην 

έκθεσή του «Fatal Journeys» (ταξίδια 
θανάτου) ανέρχονται σε 3 000 το έτος 

2013, στοιχείο το οποίο καθιστά την εν 

λόγω θάλασσα την πλέον θανατηφόρα 

περιοχή στον κόσµο για την παράνοµη 

µετανάστευση· εκφράζει έντονη ανησυχία 

για τις αναφορές παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων εις βάρος των 

µεταναστών και των αιτούντων άσυλο καθ' 

οδόν για την ΕΕ· καλεί την Ένωση και τα 
κράτη µέλη να συνεργαστούν µε τον ΟΗΕ, 
τους περιφερειακούς µηχανισµούς, τις 
κυβερνήσεις και τις ΜΚΟ για την 
αντιµετώπιση των ζητηµάτων αυτών· 
τονίζει την επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης 
ισχυρότερων, περισσότερο 
ολοκληρωµένων πολιτικών που να 
εδράζονται σαφέστερα στην αρχή της 
αλληλεγγύης στο επίπεδο της Ένωσης, 
ώστε να επιτευχθεί αντιµετώπιση των 
πιεστικών ζητηµάτων που αφορούν τους 
µετανάστες, τους πρόσφυγες και τους 
αιτούντες άσυλο κατά τρόπο που συνάδει 
µε τη διεθνή νοµοθεσία για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα και τη θεµελιώδη ανθρώπινη 

183. καταδικάζει έντονα τον δραµατικό 
αριθµό των θανάτων στη θάλασσα στη 

Μεσόγειο, που κατά τις εκτιµήσεις από τον 

∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης στην 

έκθεσή του «Fatal Journeys» (ταξίδια 
θανάτου) ανέρχονται σε 3 000 το έτος 

2013, στοιχείο το οποίο καθιστά την εν 

λόγω θάλασσα την πλέον θανατηφόρα 

περιοχή στον κόσµο για την παράνοµη 

µετανάστευση· εκφράζει έντονη ανησυχία 

για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων εις βάρος των µεταναστών 

και των αιτούντων άσυλο καθ' οδόν για την 

ΕΕ· καλεί την Ένωση και τα κράτη µέλη 
να λάβουν επιτέλους τα αναγκαία µέτρα 
για την παροχή βοήθειας στους 
µετανάστες που βρίσκονται σε κίνδυνο στη 

θάλασσα και να θέσουν τέρµα στην 
εκατόµβη· υπενθυµίζει στην Ένωση και 
τα κράτη µέλη της τις διεθνείς 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
αναζήτηση και την διάσωση στην 
θάλασσα· υπενθυµίζει επ' αυτού την 
ανάγκη σεβασµού της αρχής της µη 

επαναπροώθησης στα ευρωπαϊκά και 

διεθνή ύδατα, όπως κατοχυρώθηκε από το 

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων· υπενθυµίζει την δέσµευση 
της Επιτροπής να υιοθετήσει µια 
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αξιοπρέπεια και καλεί την ΕΕ να θεσπίσει 
κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα ασύλου και να 
εγγυάται αποτελεσµατικά κοινά πρότυπα 
για τις διαδικασίες υποδοχής σε όλη την 
Ένωση για να προστατεύονται οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι πλέον 
ευάλωτες οµάδες· καλεί την ΑΕ/ΥΕ, τον 
Επίτροπο Μετανάστευσης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας 
και την ΕΥΕ∆ να ενισχύσουν τη 
συνεργασία και την σε ισότιµη βάση 
κατανοµή ευθυνών µεταξύ των κρατών 
µελών, µεταξύ άλλων για τη φιλοξενία και 
την επανεγκατάσταση των προσφύγων 
και τη συνεισφορά στις υπηρεσίες 
αναζήτησης και διάσωσης µε σκοπό την 
παροχή βοήθειας σε µετανάστες που 
βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα 
επιχειρώντας να φτάσουν στις ακτές της 
ΕΕ· υπενθυµίζει επ' αυτού την ανάγκη 
σεβασµού της αρχής της µη 

επαναπροώθησης στα ευρωπαϊκά και 

διεθνή ύδατα, όπως κατοχυρώθηκε από το 

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων· υπενθυµίζει τη δέσµευση 
της Επιτροπής να αναπτύξει κατάλληλους 
διαύλους για τη νόµιµη µετανάστευση· 
καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη να 

εφαρµόσουν πλήρως το πρόσφατα 

εγκριθέν πακέτο µέτρων για το Κοινό 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου και την 

κοινή νοµοθεσία για τη µετανάστευση· 
καλεί τα κράτη µέλη να συµµετάσχουν σε 
προγράµµατα επανεγκατάστασης και να 
επιταχύνουν την ανάπτυξη 
Περιφερειακών Προγραµµάτων 
Προστασίας στις πλέον πληγείσες 
περιοχές· τονίζει την ανάγκη να 
αντιµετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της 
παράνοµης µετανάστευσης· ενθαρρύνει 
την ΕΥΕ∆ και τα κράτη µέλη να δίδουν 
λεπτοµερέστερη προσοχή στις χώρες από 
όπου πηγάζει η εµπορία ή η παράνοµη 
διακίνηση ανθρώπων, σε χώρες διέλευσης 
και χώρες προορισµού· καλεί την ΑΕ/ΥΕ 
και τα κράτη µέλη να ενισχύσουν 
περαιτέρω την εξωτερική διάσταση της 
Ένωσης, σε συνεργασία µε τις χώρες 

πραγµατική ευρωπαϊκή προσέγγιση της 
µετανάστευσης υποβάλλοντας προτάσεις 
για την ανάπτυξη ασφαλών και νοµίµων 
µέσων αναζήτησης προστασίας στην 
Ευρώπη· τονίζει τη σηµασία της 
θέσπισης ανθρωπιστικών θεωρήσεων το 
ταχύτερο δυνατόν, καθώς και της 
ανάπτυξης νέων διαύλων νόµιµης 
µετανάστευσης, έτσι ώστε να µην 
υποχρεούνται πλέον οι άνθρωποι να 
ριψοκινδυνεύουν την ζωή τους για να 
φθάσουν στην Ευρώπη· υπογραµµίζει την 
επείγουσα ανάγκη να εκπονηθούν πιο 
αλληλέγγυες πολιτικές σε επίπεδο 
Ένωσης και κρατών µελών·  καλεί, ως εκ 
τούτου, τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν 

πλήρως το πρόσφατα εγκριθέν πακέτο 

µέτρων για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Ασύλου και την κοινή νοµοθεσία για τη 

µετανάστευση· ζητεί από την Επιτροπή να 
παροτρύνει να κράτη µέλη να 
συµµετάσχουν µε πιο ενεργό τρόπο στα 
προγράµµατα επανεγκατάστασης·  
αντιτίθεται µε σθένος στο να χρησιµεύει 
η καταπολέµηση της εµπορίας και της 
παράνοµης διακίνησης ανθρώπων ως 
µέσο συναλλαγής µεταξύ της Ένωσης, των 
κρατών µελών και των τρίτων χωρών· 
υπενθυµίζει ότι η συνεργασία αυτή δεν θα 
πρέπει να πραγµατοποιείται εις βάρος του 
ουσιαστικού δικαιώµατος ανδρών, 
γυναικών και παιδιών να αναζητήσουν 
προστασία στην Ένωση, ούτε να 
συµβάλλει στην αύξηση των 
παραβιάσεων των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων των µεταναστών και των 
αιτούντων άσυλο· κατόπιν τούτου, 
εκφράζει έντονες ανησυχίες όσον αφορά 
την ενίσχυση της συνεργασίας µε τις 
τρίτες χώρες, και ειδικότερα µε τις χώρες 
του κέρατος της Αφρικής στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Χαρτούµ· 
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προέλευσης και διαµετακόµισης, 
περιλαµβανοµένων των χωρών εταίρων 
της ΕΕ, ειδικότερα στην περιοχή της 
Μεσογείου, και µε συστηµατική µνεία 
αυτών των ανησυχιών στους πολιτικούς 
διαλόγους µε τις σχετικές χώρες και στις 
δηµόσιες δηλώσεις και δίδοντας ώθηση 
στη συνεργασία µε αυτές τις χώρες στον 
ύψιστο δυνατό βαθµό µε στόχο τόσο την 
εξάρθρωση των παρανόµων δικτύων που 
τίθενται σε χρήση για την εµπορία 
µεταναστών όσο και την καταπολέµηση 
των παρανόµων µαφιών που αποκοµίζουν 
κέρδη από την εµπορία και τη λαθραία 
διακίνηση ανθρώπων· 

Or. fr 

</Amend> 
 


