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Τροπολογία  15 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

εξ ονόµατος της Οµάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Η κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
αναθεώρηση των Συνθηκών της ΕΕ είναι 

αναγκαία για την ενίσχυση της προστασίας 

της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
των θεµελιωδών δικαιωµάτων· 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι 

αναγκαία πλήρης κατάργηση των 
Συνθηκών της ΕΕ για την ενίσχυση της 

προστασίας της σε εθνικό επίπεδο 
δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου· 

Or. en 
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3.9.2015 A8-0230/16 

Τροπολογία  16 

Lorenzo Fontana 

εξ ονόµατος της Οµάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Η κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Κ∆ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Κ∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διανύει 
περίοδο σοβαρής οικονοµικής και 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης, ο αντίκτυπος 

της οποίας, σε συνδυασµό µε ορισµένα 

µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων δραστικών 

περικοπών στους προϋπολογισµούς, που 

εφαρµόσθηκαν για την αντιµετώπισή της 

σε ορισµένα κράτη µέλη, επηρεάζει 

αρνητικά τις συνθήκες διαβίωσης των 

πολιτών της ΕΕ - αυξάνοντας την ανεργία, 

τα επίπεδα φτώχειας, τις ανισότητες και τις 

επισφαλείς συνθήκες εργασίας, και 

περιορίζοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες 

και την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών- 

και κατ' επέκταση την ευηµερία των 

πολιτών· 

Κ∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
προκαλέσει  περίοδο σοβαρής 
οικονοµικής, χρηµατοπιστωτικής και 
µεταναστευτικής κρίσης, ο αντίκτυπος της 
οποίας, σε συνδυασµό µε ορισµένα µέτρα, 

συµπεριλαµβανοµένων δραστικών 

περικοπών στους προϋπολογισµούς, που 

εφαρµόσθηκαν για την αντιµετώπισή της 

σε ορισµένα κράτη µέλη, επηρεάζει 

αρνητικά τις συνθήκες διαβίωσης των 

πολιτών της ΕΕ - αυξάνοντας την ανεργία, 

τα επίπεδα φτώχειας, τις ανισότητες και τις 

επισφαλείς συνθήκες εργασίας, και 

περιορίζοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες 

και την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών- 

και κατ' επέκταση την ευηµερία των 

πολιτών· 
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3.9.2015 A8-0230/17 

Τροπολογία  17 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

εξ ονόµατος της Οµάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Η κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Αβ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Αβ. λαµβάνοντας υπόψη ότι µετά τις 
πρόσφατες τροµοκρατικές επιθέσεις στο 
έδαφος της ΕΕ, ορισµένες πολιτικές και 
µέτρα κατά της τροµοκρατίας είναι 
πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο θεµελιώδη 
δικαιώµατα και ελευθερίες στην ΕΕ· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι σηµαντικό 
να υπάρξει µέριµνα για τη διατήρηση της 
ισορροπίας µεταξύ των ελευθεριών και 
των θεµελιωδών δικαιωµάτων των 
Ευρωπαίων πολιτών και την ενίσχυση 
της ασφάλειας· λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
ΕΕ και τα κράτη µέλη της έχουν καθήκον 
να προστατεύσουν τους ευρωπαίους 
πολίτες, διασφαλίζοντας παράλληλα τον 
σεβασµό των θεµελιωδών τους 
δικαιωµάτων και ελευθεριών κατά τον 
σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικών 
ασφαλείας· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 
αρχές της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας πρέπει να επικρατήσουν 
σε αυτόν τον τοµέα ώστε να µην 
παραβιάζονται οι ατοµικές ελευθερίες 
από την εφαρµογή δράσεων πολιτικής·  

Αβ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες 
ισλαµικές τροµοκρατικές επιθέσεις στο 
Παρίσι, τις Βρυξέλλες, το Λονδίνο και την 
Κοπεγχάγη καθιστούν αναγκαίο το να 
προστατεύσουν τα έθνη-κράτη τους 
πολίτες τους· αποδοκιµάζει έντονα το ότι 
η ΕΕ εµποδίζει τα έθνη-κράτη να το 
πράξουν δηµιουργώντας αµέτρητα 
εµπόδια  στο πεδίο των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων, από τα οποία δυστυχώς 
φαίνεται να αντλούν οφέλη µόνον οι 
παράνοµοι, οι εγκληµατίες και οι 
τροµοκράτες αντί να ωφελούνται οι 
νοµοταγείς υπήκοοι των κυρίαρχων 
χωρών της Ευρώπης· 
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3.9.2015 A8-0230/18 

Τροπολογία  18 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

εξ ονόµατος της Οµάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Η κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Αγ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Αγ. λαµβάνοντας υπόψη ότι χάνονται 
χιλιάδες ζωές στη Μεσόγειο µε 

πρωτοφανή τρόπο, γεγονός που γεµίζει µε 
τεράστια ευθύνη την ΕΕ ώστε να 
αναλάβει δράση για να σώσει ζωές, να 
σταµατήσει τους λαθρέµπορους, να 
παράσχει νόµιµους διαύλους για τους 
µετανάστες και να συνδράµει και να 
προστατεύσει τους αιτούντες άσυλο και 
τους πρόσφυγες· 

Αγ. λαµβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες 
χιλιάδες παρανόµων µεταναστών 
διοχετεύονται στην ΕΕ από τη Μεσόγειο 

µε πρωτοφανή τρόπο, γεγονός που 

δηµιουργεί τεράστια ευθύνη στην Ιταλία, 
την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Μάλτα 
για να σταµατήσουν τη ροή των 
παρανόµων µεταναστών και 
τροµοκρατών, να σταµατήσουν τους 
ασκούντες εµπορία ανθρώπων, να 
µεριµνήσουν για την άµεση επιστροφή 
των παρανόµων µεταναστών στις χώρες  
καταγωγής τους ή διέλευσής τους και να 
βοηθήσουν τους αιτούντες άσυλο και τους 
πρόσφυγες να υποβάλουν αίτηση ασύλου 
στην περιοχή· 
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3.9.2015 A8-0230/19 

Τροπολογία  19 

Lorenzo Fontana, Vicky Maeijer 

εξ ονόµατος της Οµάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Η κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Αδ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Αδ. υπενθυµίζει ότι περίπου 3500 
µετανάστες πέθαναν ή φέρονται ως 
αγνοούµενοι το 2014 στην προσπάθειά 
τους να φτάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, 
αυξάνοντας τον συνολικό αριθµό νεκρών 
και αγνοούµενων σε 30.000 τα τελευταία 
είκοσι χρόνια· λαµβάνοντας υπόψη ότι η 

µεταναστευτική οδός προς την Ευρώπη 
έχει γίνει, σύµφωνα µε τον ∆ιεθνή 
Οργανισµό Μετανάστευσης, η πιο 
επικίνδυνη οδός για τους µετανάστες· 

Αδ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το 2014 
διατυπώθηκαν 625 920 αιτήµατα για την 
παροχή ασύλου, αριθµός που φέρει το 
σύνολο των αιτηµάτων για την παροχή 
ασύλου στη διάρκεια της τελευταίας 
επταετίας σχεδόν σε 2 500 0001a; 
λαµβάνοντας υπόψη ότι η µεταναστευτική 

οδός προς την Αυστραλία έχει καταστεί η 
ασφαλέστερη οδός του κόσµου για 
µετανάστες, όπου δεν πνίγηκαν 
µετανάστες τα έτη 2014 και 2015 και όλοι 
οι µετανάστες έτυχαν µετεγκατάστασης 
µε ασφάλεια χωρίς να είναι άχθος για την 
Αυστραλία και τους πολίτες της· 
υποστηρίζει θερµά τις προσπάθειες προς 
υλοποίηση του αυστραλιανού προτύπου 
από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία 
και τη Μάλτα· 

__________________ 

1a
 ∆εδοµένα Eurostat από τα έτη 2008-

2014 
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Τροπολογία  20 

Lorenzo Fontana 

εξ ονόµατος της Οµάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Η κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 40 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

40. Παραπέµπει στο άρθρο 10 του Χάρτη, 

το οποίο προστατεύει την ελευθερία 

σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, 

συµπεριλαµβανοµένης της ελευθερίας 

άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων 

της επιλογής του ατόµου και της 

ελευθερίας µεταβολής θρησκεύµατος ή 

πεποιθήσεων· θεωρεί ότι αυτό καλύπτει 

επίσης την ελευθερία των µη πιστών· 

καταδικάζει κάθε µορφή διάκρισης ή 

µισαλλοδοξίας και ζητεί την απαγόρευση 

κάθε µορφής διάκρισης για τους λόγους 

αυτούς· καταδικάζει, εν προκειµένω, τα 

πρόσφατα κρούσµατα διακρίσεων και 

αντισηµιτικής και αντιισλαµικής βίας· 
καλεί τα κράτη µέλη, περιλαµβανοµένων 

των περιφερειακών αρχών, να 

προστατεύσουν µε όλα τα διαθέσιµα µέσα 

την ελευθερία θρησκεύµατος ή 

πεποιθήσεων και να προαγάγουν την 

ανεκτικότητα·και τον διαπολιτισµικό 

διάλογο µέσω αποτελεσµατικής χάραξης 

πολιτικής και ενίσχυσης πολιτικών κατά 

των διακρίσεων, όπου κρίνεται 

απαραίτητο· υπενθυµίζει τη σηµασία ενός 

ουδέτερου κοσµικού κράτους για την 

πρόληψη των διακρίσεων σε βάρος των 

θρησκευτικών κοινοτήτων ή των 

κοινοτήτων άθεων και αγνωστικιστών, και 

την εξασφάλιση ίσης µεταχείρισης όλων 

των θρησκειών και πεποιθήσεων· εκφράζει 

40. Παραπέµπει στο άρθρο 10 του Χάρτη, 

το οποίο προστατεύει την ελευθερία 

σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, 

συµπεριλαµβανοµένης της ελευθερίας 

άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων 

της επιλογής του ατόµου και της 

ελευθερίας µεταβολής θρησκεύµατος ή 

πεποιθήσεων· θεωρεί ότι αυτό καλύπτει 

επίσης την ελευθερία των µη πιστών· 

καταδικάζει κάθε µορφή διάκρισης ή 

µισαλλοδοξίας και ζητεί την απαγόρευση 

κάθε µορφής διάκρισης για τους λόγους 

αυτούς· καταδικάζει, εν προκειµένω, τα 

πρόσφατα κρούσµατα διακρίσεων και 

αντισηµιτικής και αντιχριστιανικής βίας· 
καλεί τα κράτη µέλη, περιλαµβανοµένων 

των περιφερειακών αρχών, να 

προστατεύσουν µε όλα τα διαθέσιµα µέσα 

την ελευθερία θρησκεύµατος ή 

πεποιθήσεων και να προαγάγουν την 

ανεκτικότητα·και τον διαπολιτισµικό 

διάλογο µέσω αποτελεσµατικής χάραξης 

πολιτικής και ενίσχυσης πολιτικών κατά 

των διακρίσεων, όπου κρίνεται 

απαραίτητο· υπενθυµίζει τη σηµασία ενός 

ουδέτερου κοσµικού κράτους για την 

πρόληψη των διακρίσεων σε βάρος των 

θρησκευτικών κοινοτήτων ή των 

κοινοτήτων άθεων και αγνωστικιστών, και 

την εξασφάλιση ίσης µεταχείρισης όλων 

των θρησκειών και πεποιθήσεων· εκφράζει 
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την ανησυχία του για την εφαρµογή νόµων 

περί βλασφηµίας και προσβολής της 

θρησκείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

οποία µπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο 

στην ελευθερία της έκφρασης, και 

παροτρύνει τα κράτη µέλη να τους 

καταργήσουν· καταδικάζει σθεναρά τις 

επιθέσεις στους χώρους θρησκευτικής 

λατρείας και παροτρύνει τα κράτη µέλη να 

µην αφήνουν τα εν λόγω αδικήµατα 

ατιµώρητα· 

την ανησυχία του για την εφαρµογή νόµων 

περί βλασφηµίας και προσβολής της 

θρησκείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

οποία µπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο 

στην ελευθερία της έκφρασης, και 

παροτρύνει τα κράτη µέλη να τους 

καταργήσουν· καταδικάζει σθεναρά τις 

επιθέσεις στους χώρους θρησκευτικής 

λατρείας και παροτρύνει τα κράτη µέλη να 

µην αφήνουν τα εν λόγω αδικήµατα 

ατιµώρητα· 
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Έκθεση A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Η κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 106 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

106. εκφράζει τη λύπη του για τα 
περιστατικά ρητορικής του µίσους και 
εγκληµάτων µίσους που υποκινούνται 
από τον ρατσισµό, την ξενοφοβία και τη 
θρησκευτική µισαλλοδοξία ή από 
προκαταλήψεις έναντι της αναπηρίας, 
του γενετήσιου προσανατολισµού ή της 
ταυτότητας φύλου ενός ατόµου, τα οποία 
λαµβάνουν χώρα στην ΕΕ σε καθηµερινή 
βάση· ζητεί από τα κράτη µέλη να 
προστατεύσουν τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα και να προωθήσουν την 
κατανόηση, την αποδοχή και την 
ανεκτικότητα µεταξύ των διαφορετικών 
κοινοτήτων στην επικράτειά τους· ζητεί 
από την ΕΕ, στο πλαίσιο του καθορισµού 
ευρωπαϊκών πολιτικών κατά των 
διακρίσεων και στον τοµέα της 
δικαιοσύνης, να θέσει ως προτεραιότητα 
την πάταξη των εγκληµάτων µίσους· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να 
ενισχύσουν τον αγώνα κατά των 
εγκληµάτων µίσους και των στάσεων και 
συµπεριφορών που συνιστούν διακρίσεις 
αναπτύσσοντας µια ολοκληρωµένη 
στρατηγική για την καταπολέµηση των 
εγκληµάτων µίσους, της βίας λόγω 
προκατάληψης και των διακρίσεων· 

106. αποδοκιµάζει το ότι το δικαίωµα 
στην ελευθερία του λόγου των γηγενών 
Ευρωπαίων κινδυνεύει ως αποτέλεσµα 
των µισαλλόδοξων και επιθετικών 
απόψεων των µειονοτήτων, που 
διευκολύνονται από µεγάλους αριθµούς 
πολιτισµικών σχετικιστών·  αποδοκιµάζει 
το ότι οι µειονότητες ανάγονται σε 
θύµατα όταν οι µεσαιωνικές απόψεις και 
πρακτικές τους επικρίνονται και το ότι 
στους επικριτές τους αποδίδεται 
κατηγορία για ρητορική µίσους, 
ρατσισµό, ξενοφοβία, ισλαµοφοβία, 
αφροφοβία, αρνητική προς τους 
αθίγγανους στάση, υποκίνηση και λοιποί 
χαρακτηρισµοί οργουελικής καινοφανούς 
χρήσης της γλώσσας, τρόπος µε τον 
οποίον παραβιάζεται το δικαίωµά τους 
στην ελευθερία του λόγου· 

Or. en 
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