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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

18.11.2015 A8-0316/19 

Τροπολογία  19 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Κώζηας Χρσζόγονος, Matt Carthy, Σοθία Σακοράθα, 

Patrick Le Hyaric, Σηέλιος Κούλογλοσ, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Κωνζηανηίνα Κούνεβα, 

Martina Anderson, Malin Björk 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη ΣΤ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Ση α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη 

δηαθξίζεηο θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ησλ αηνκηθψλ 

δηθαησκάησλ, θαζψο θαη ε 

πεξηζσξηνπνίεζε θαη ε εγθαηάιεηςε, 

απνηεινχλ νξηζκέλεο απφ ηηο βαζχηεξεο 

αηηίεο ηεο απνμέλσζεο θαη ηεο 

απνδπλάκσζεο πνιιψλ λεαξψλ αηφκσλ 

πνπ δνπλ ζε πξνάζηηα, θαη ιακβάλνληαο 

επίζεο ππφςε φηη νη πεξηαζηηθέο απηέο 

πεξηνρέο έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο 

πεξηθνπέο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

πξννξηδφηαλ γηα ηελ θνηλσληθή εξγαζία· 

Or. en 



 

AM\1079117EL.doc  PE571.050v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

18.11.2015 A8-0316/20 

Τροπολογία  20 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Σοθία Σακοράθα, Σηέλιος Κούλογλοσ, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Tania González Peñas, Martina Anderson, Malin Björk 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη Ζ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε δελ πξέπεη λα 

ζπλδέεηαη κε κία ηδενινγία ή πίζηε αιιά 

κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζην πιαίζην 

νπνηαζδήπνηε εμ απηώλ· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε βίαηε 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε δελ πξέπεη λα 

ζπλδέεηαη κε κία ηδενινγία ή πίζηε αιιά 

κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζην πιαίζην 

νπνηαζδήπνηε εμ απηώλ, θαη φηη ε 

ζξεζθεία δελ είλαη, θαη δελ κπνξεί λα 

είλαη, κία ηαπηφηεηα πνπ θαιχπηεη φιεο 

ηηο πηπρέο ελφο αηφκνπ, θαη φηη ην λα 

ζεσξείηαη έλα άηνκν σο αλήθνλ ζε κία 

θαηεγνξία, θαη κφλν ζε απηή, αλαηξεί ηελ 

πνιχπινθε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

πνιιαπιψλ νκάδσλ θαη πνιιαπιψλ 

ηδενινγηψλ, αληηθαζηζηψληαο ηνλ 

πνιχκνξθν πινχην ηεο αλζξψπηλεο δσήο 

απφ κία θφξκνπια πξνθαηαζθεπαζκέλε 

πνπ επηκέλεη ζην λα θαηαηάζζεη θάζε 

άηνκν ζε κία θαηεγνξία θαη κφλν· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/21 

Τροπολογία  21 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Κώζηας Χρσζόγονος, Matt Carthy, Σοθία Σακοράθα, 

Σηέλιος Κούλογλοσ, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Tania González Peñas, Κωνζηανηίνα Κούνεβα, Martina Anderson, Malin 

Björk 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη Ζ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Ζα. ιακβάλνληαο ππφςε φηη έλα απφ ηα 

επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη βίαηνη 

εμηξεκηζηέο γηα λα ζηξαηνινγήζνπλ λέα 

άηνκα είλαη φηη, κεηά απφ καθξφρξνλε 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

απμάλεηαη δηαξθψο ε ηζιακνθνβία θαη ε 

Επξψπε δελ είλαη πηα έλα κέξνο φπνπ νη 

Μνπζνπικάλνη λα είλαη εππξφζδεθηνη θαη 

λα κπνξνχλ λα δήζνπλ κε ηζφηεηα θαη λα 

αζθνχλ ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο θαζήθνληα 

ρσξίο λα πθίζηαληαη δηαθξίζεηο νχηε λα 

ζηηγκαηίδνληαη ιφγσ απηνχ· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ε θαηάζηαζε απηή κπνξεί λα 

ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη  επάισηνη θαη 

λα ηνπο πξνθαιεί αηζζήκαηα θφβνπ, πνπ 

ηνπο θαζηζηά επηζεηηθνχο, ζηέξεζεο, 

κνλαμηάο θαη θνηλσληθήο απνκφλσζεο· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/22 

Τροπολογία  22 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Κώζηας Χρσζόγονος, Matt Carthy, Σοθία Σακοράθα, 

Patrick Le Hyaric, Σηέλιος Κούλογλοσ, Kateřina Konečná, Maštálka, Marina Albiol 

Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 

Κωνζηανηίνα Κούνεβα, Martina Anderson, Δημήηριος Παπαδημούλης, Malin Björk 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος –1 (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  –1. θαηαδηθάδεη, ππφ ην θσο ησλ 

ηξαγηθψλ γεγνλφησλ ζην Παξίζη, ηηο 

θνληθέο επηζέζεηο θαη εθθξάδεη ηα 

ζπιιππεηήξηα θαη ηελ αιιειεγγχε ηνπ 

πξνο ηα ζχκαηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, 

επηβεβαηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αλάγθε 

λα πηνζεηεζεί ζζελαξή ζηάζε έλαληη ηεο 

βίαο· θαηαδηθάδεη επίζεο ηε ρξήζε 

ζηεξενηχπσλ θαη μελνθνβηθήο θαη 

ξαηζηζηηθήο ξεηνξηθήο απφ άηνκα θαη 

ζπιινγηθέο αξρέο πνπ, άκεζα ή έκκεζα, 

ζπλδένπλ ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο κε 

ηνπο πξφζθπγεο πνπ πξνζπαζνχλ λα 

θχγνπλ ζήκεξα απφ ηηο ρψξεο ηνπο ζε 

αλαδήηεζε ελφο αζθαιέζηεξνπ κέξνπο, 

γηα λα γιπηψζνπλ απφ ηνλ πφιεκν θαη ηηο 

πξάμεηο βίαο πνπ ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά 

ζηηο ρψξεο ηνπο· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/23 

Τροπολογία  23 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Κώζηας Χρσζόγονος, Matt Carthy, Σοθία Σακοράθα, 

Patrick Le Hyaric, Σηέλιος Κούλογλοσ, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 

Κωνζηανηίνα Κούνεβα, Martina Anderson 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  1α. απνξξίπηεη ηνλ εζθαικέλν 

δηαρσξηζκφ κεηαμχ αζθάιεηαο θαη 

ειεπζεξίαο· εθηηκά φηη νη αηνκηθέο 

ειεπζεξίεο θαη ν ζεβαζκφο ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ απνηεινχλ ηνλ 

αθξνγσληαίν ιίζν θαη πξνυπφζεζε ηεο 

αζθάιεηαο ζε νπνηαδήπνηε θνηλσλία· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/24 

Τροπολογία  24 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Σοθία Σακοράθα, Patrick Le Hyaric, 

Σηέλιος Κούλογλοσ, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Κωνζηανηίνα 

Κούνεβα, Martina Anderson, Malin Björk 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  2α. επηθξίλεη έληνλα ηνλ ξφιν ησλ 

δηαθφξσλ δπηηθψλ παξεκβάζεσλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, πνπ ηξνθνδνηνχλ ηε 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ησλ αηφκσλ, ηδίσο 

ζην Αθγαληζηάλ, ηε Μέζε Αλαηνιή θαη 

ηηο ρψξεο ηεο λφηηαο γεηηνλίαο· ηνλίδεη φηη 

ηέηνηεο πνιηηηθέο εμάπηνπλ ηελ 

ηξνκνθξαηία αληί λα ηελ θαηαπνιεκνχλ· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/25 

Τροπολογία  25 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Σοθία Σακοράθα, Patrick Le Hyaric, 

Σηέλιος Κούλογλοσ, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania 

González Peñas, Martina Anderson 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 19 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

19. ζεσξεί όηη, κέζσ ησλ δηαδηθηπαθώλ 

παξαπνκπώλ, ε βηνκεραλία ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ηνπ 

πξέπεη πιένλ λα κπνξνχλ λα επλννχλ ηελ 

πξνψζεζε κελπκάησλ πξόιεςεο ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο έλαληη ησλ 

κελπκάησλ πνπ εμπκλνχλ ηελ 

ηξνκνθξαηία· πηζηεχεη φηη πξέπεη λα 

ζπζηαζεί εηδηθή επξσπατθή νκάδα 

ζπλεξγαζίαο εληφο ηεο Επξσπφι κε 

ζθνπφ ηελ αληαιιαγή νξζψλ πξαθηηθψλ 

κεηαμχ  ησλ θξαηψλ κειψλ, κε 

παξάιιειε δηαξθή ζπλεξγαζία κε ηνπο 

θνξείο ηνπ δηαδηθηχνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηθλχνληαη ηα κελχκαηα πνπ 

αληηηίζεληαη ζηηο ξεηνξηθέο κίζνπο θαη 

ηελ εμχκλεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

θαζηζηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ 

δπζρεξέζηεξε ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ· θαιεί ηελ Επηηξνπή 

θαη ηα θξάηε κέιε λα ζηεξίμνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε αληίζεηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ηε ρξήζε κέηξσλ 

πεξηνξηζκνύ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ· 

19. ζεσξεί όηη, κέζσ ησλ δηαδηθηπαθώλ 

παξαπνκπώλ, νη εηαηξείεο ηνπ ηζηνχ έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα πξνσζνχλ κελχκαηα 
πξόιεςεο ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο· 

επηζεκαίλεη, σζηφζν, φηη ζε έλα ηδηαίηεξα 

πεξίπινθν πεξηβάιινλ, νη ελέξγεηεο 

παξαθνινχζεζεο εθ κέξνπο ησλ ελ ιφγσ 

εηαηξεηψλ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη, ή λα 

θαηαζηνχλ μαθληθά, αληηπαξαγσγηθέο· 

ηνλίδεη φηη νη ελ ιφγσ εηαηξείεο δελ έρνπλ 

νχηε ηε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε νχηε 

ηα θίλεηξα λα εθαξκφδνπλ ηηο δηαξθείο 

θαη ηαρείεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ είλαη 

αλαγθαίεο γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απηψλ· θαιεί ηελ 

Επηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα ζηεξίμνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε αληίζεηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ηε ρξήζε κέηξσλ 

πεξηνξηζκνύ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/26 

Τροπολογία  26 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Κώζηας Χρσζόγονος, Matt Carthy, Σοθία Σακοράθα, 

Σηέλιος Κούλογλοσ, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Tania González Peñas, Κωνζηανηίνα Κούνεβα, Martina Anderson 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 28 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

28. ηνλίδεη όηη ε πνιπκνξθία ηεο Επξώπεο 

θαη νη πνιππνιηηηζκηθέο ηεο θνηλόηεηεο 

απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο 

θνηλσληθήο ηεο δηάξζξσζεο θαζώο θαη 

ζεκαληηθό πνιηηηζκηθό αγαζό· ζεσξεί όηη 

όιεο νη πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο πξέπεη λα 

δηαθξίλνληαη από επαηζζεζία θαη 

αλαινγηθόηεηα, ώζηε λα γίλνληαη ζεβαζηέο 

θαη λα εληζρύνληαη νη θνηλσληθέο δνκέο 

ησλ επηκέξνπο θνηλνηήησλ· 

28. ηνλίδεη όηη ε πνιπκνξθία ηεο Επξώπεο 

θαη νη πνιππνιηηηζκηθέο ηεο θνηλόηεηεο 

απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο 

θνηλσληθήο ηεο δηάξζξσζεο θαζώο θαη 

ζεκαληηθό πνιηηηζκηθό αγαζό· ζεσξεί όηη 

όιεο νη πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

βίαηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο πξέπεη λα 

δηαθξίλνληαη από επαηζζεζία θαη 

αλαινγηθόηεηα, ώζηε λα γίλνληαη ζεβαζηέο 

θαη λα εληζρύνληαη νη θνηλσληθέο δνκέο 

ησλ επηκέξνπο θνηλνηήησλ· θαιεί φια ηα 

θξάηε κέιε λα πηνζεηήζνπλ πνιηηηθέο 

βαζηδφκελεο ζηελ πξνψζεζε ηεο 

ηζφηεηαο θαη ηεο ελδπλάκσζεο ησλ 

πεξηζσξηνπνηεκέλσλ αηφκσλ γηα λα 

θαηαπνιεκήζνπλ ηνπο θξαγκνχο ησλ 

δηαθξίζεσλ θαη ηεο δηαζξσηηθήο 

θηψρεηαο, εληζρχνληαο ηαπηφρξνλα ηηο 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/27 

Τροπολογία  27 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Σοθία Σακοράθα, Σηέλιος Κούλογλοσ, 

Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas, Κωνζηανηίνα Κούνεβα, Martina Anderson 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 29 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

29. ηνλίδεη όηη είλαη ζεκαληηθό λα 

ζπλδπαζηνύλ ηα πξνγξάκκαηα 

απνξηδνζπαζηηθνπνίεζεο κε κέηξα όπσο ε 

αλάπηπμε ζπκπξάμεσλ κε εθπξνζώπνπο 

ηεο θνηλόηεηαο, νη επελδύζεηο ζε έξγα ζε 

επίπεδν θνηλσλίαο θαη ζε επίπεδν 

ζπλνηθίαο, κε ζηόρν λα παύζεη ε 

νηθνλνκηθή θαη γεσγξαθηθή 

πεξηζσξηνπνίεζε, θαη κε πξνγξάκκαηα 

θαζνδήγεζεο γηα απνμελσκέλνπο θαη 

απνθιεηζκέλνπο θνηλσληθά λένπο πνπ 

δηαηξέρνπλ θίλδπλν 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο· ππελζπκίδεη όηη ηα 

θξάηε κέιε ππνρξενύληαη λα εθαξκόδνπλ 

επηκειώο ηα κέζα ηεο ΕΕ θαηά ησλ 

δηαθξίζεσλ θαη λα ιακβάλνπλ 

απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ δηαθξίζεσλ, ηεο 

ξεηνξηθήο κίζνπο θαη ησλ εγθιεκάησλ 

κίζνπο, σο κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

απνξηδνζπαζηηθνπνίεζε· 

 

29. ηνλίδεη όηη είλαη ζεκαληηθό λα 

ζπλδπαζηνύλ ηα πξνγξάκκαηα 

απνξηδνζπαζηηθνπνίεζεο κε κέηξα όπσο ε 

αλάπηπμε ζπκπξάμεσλ κε εθπξνζώπνπο 

ηεο θνηλόηεηαο, νη επελδύζεηο ζε έξγα ζε 

επίπεδν θνηλσλίαο θαη ζε επίπεδν 

ζπλνηθίαο, κε ζηόρν λα παύζεη ε 

νηθνλνκηθή θαη γεσγξαθηθή 

πεξηζσξηνπνίεζε, θαη ζε λέα πνιενδνκηθά 

έξγα πξνζαξκνζκέλα ζηηο θνηλσληθέο 

αιιαγέο θαζψο θαη κε πξνγξάκκαηα 

θαζνδήγεζεο γηα απνμελσκέλνπο θαη 

απνθιεηζκέλνπο θνηλσληθά λένπο· 

ππελζπκίδεη όηη ηα θξάηε κέιε 

ππνρξενύληαη λα εθαξκόδνπλ επηκειώο ηα 

κέζα ηεο ΕΕ θαηά ησλ δηαθξίζεσλ θαη λα 

ιακβάλνπλ απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ δηαθξίζεσλ, ηεο 

ξεηνξηθήο κίζνπο θαη ησλ εγθιεκάησλ 

κίζνπο, σο κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

απνξηδνζπαζηηθνπνίεζε· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/28 

Τροπολογία  28 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Κώζηας Χρσζόγονος, Matt Carthy, Σοθία Σακοράθα, 

Patrick Le Hyaric, Σηέλιος Κούλογλοσ, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Κωνζηανηίνα Κούνεβα, Martina 

Anderson 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 30 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  30α. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηηο 

πξσηνβνπιίεο ζε επίπεδν ΕΕ πνπ 

απνζθνπνχλ λα θαιχςνπλ ηα θελά ζηελ 

εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ 

ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ, φπσο ε 

πξσηνβνπιία «νινθιήξσζεο ησλ 

πφιεσλ» («Integrating Cities») πνπ 

άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ην 2006 απφ ηελ 

νκάδα «επξσπατθέο πφιεηο» 

(EUROCITIES) θαη ηελ Επηηξνπή· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/29 

Τροπολογία  29 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Κώζηας Χρσζόγονος, Matt Carthy, Σοθία Σακοράθα, 

Patrick Le Hyaric, Σηέλιος Κούλογλοσ, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Κωνζηανηίνα Κούνεβα, 

Martina Anderson, Malin Björk 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 35 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  35α. ππελζπκίδεη φηη ε άλνδνο ηεο 

ηζιακνθνβίαο ζηελ Επξσπατθή Έλσζε 

ζπκβάιιεη ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

ησλ κνπζνπικαληθψλ θνηλνηήησλ, θαη 

απηφ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη 

γφληκν έδαθνο γηα ηελ πξνζρψξεζε 

επάισησλ αηφκσλ ζε βίαηεο 

εμηξεκηζηηθέο νκάδεο· ζεσξεί φηη ε 

ηζιακνθνβία ζηελ Επξψπε ρεηξαγσγείηαη 

κε ηε ζεηξά ηεο απφ νξγαλψζεηο φπσο ην 

Ιζιακηθφ Κξάηνο γηα πξνπαγάλδα θαη 

ζηξαηνιφγεζε· ζπληζηά, σο εθ ηνχηνπ, ηε 

ζέζπηζε ελφο επξσπατθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηελ πηνζέηεζε εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ 

θαηαπνιέκεζεο ηεο ηζιακνθνβίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

δηαθξίζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε 

ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηε 

ζηέγαζε· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/30 

Τροπολογία  30 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Σοθία Σακοράθα, Σηέλιος Κούλογλοσ, 

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania 

González Peñas, Κωνζηανηίνα Κούνεβα, Martina Anderson 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 37 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  37α. είλαη αληίζεην κε ηελ παξνχζα 

αηκφζθαηξα δεκηνπξγίαο παξαλντθνχ 

θφβνπ κε ζθνπφ λα ιακβάλνληαη βηαζηηθά 

πεξαηηέξσ κέηξα γηα πάηαμε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, πξνηνχ λα έρεη εμεηαζηεί 

αλ είλαη αλαγθαία απφ λνκηθήο πιεπξάο ή 

λα έρεη αμηνινγεζεί ην πθηζηάκελν 

νπινζηάζην αληηηξνκνθξαηηθψλ κέηξσλ· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/31 

Τροπολογία  31 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Κώζηας Χρσζόγονος, Matt Carthy, Σοθία Σακοράθα, 

Patrick Le Hyaric, Σηέλιος Κούλογλοσ, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Marina Albiol 

Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 

Κωνζηανηίνα Κούνεβα, Martina Anderson 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 43 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  43α. ζεσξεί φηη ε πάηαμε ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ φπισλ πξέπεη λα απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα ηεο ΕΕ ζηνλ αγψλα θαηά 

ηνπ ζνβαξνχ θαη νξγαλσκέλνπ δηεζλνχο 

εγθιήκαηνο· πηζηεχεη, εηδηθφηεξα, φηη 

είλαη αλαγθαίν λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ ε 

ζπλεξγαζία φζνλ αθνξά κεραληζκνχο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη 

φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ 

θαη ηελ θαηαζηξνθή απαγνξεπκέλσλ 

φπισλ· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/32 

Τροπολογία  32 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Κώζηας Χρσζόγονος, Matt Carthy, Σοθία Σακοράθα, 

Patrick Le Hyaric, Σηέλιος Κούλογλοσ, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Κωνζηανηίνα Κούνεβα, 

Martina Anderson 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 43 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  43β. επηθξίλεη κε έκθαζε ην εθηεηακέλν 

εκπφξην φπισλ νξηζκέλσλ θξαηψλ κειψλ 

ηεο ΕΕ κε δηάθνξα άθξσο θαηαπηεζηηθά 

κέιε ηνπ Σπλδέζκνπ ησλ Αξαβηθψλ 

Κξαηψλ (ΣΑΚ), φπσο ε Σανπδηθή 

Αξαβία, ε Αίγππηνο ή ην Μαξφθν· ζην 

πιαίζην απηφ, θαιεί ην Σπκβνχιην λα 

ειέγμεη εάλ έρνπλ δηαπξαρζεί παξαβάζεηο 

ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο ηεο ΕΕ γηα ηηο 

εμαγσγέο φπισλ θαη λα ζεζπίζεη απζηεξά 

κέηξα ψζηε ν θψδηθαο απηφο λα ηεξείηαη 

πιήξσο απφ φια ηα θξάηε κέιε· δεηεί ηελ 

αλαζηνιή θαη απαγφξεπζε ησλ εμαγσγψλ 

δαθξπγφλσλ αεξίσλ θαη εμνπιηζκνχ 

ειέγρνπ ηνπ πιήζνπο πξνο ηα θξάηε ηνπ 

ΣΑΚ έσο φηνπ πξαγκαηνπνηεζνχλ 

έξεπλεο φζνλ αθνξά ηελ κε ελδεδεηγκέλε 

ρξήζε ηνπο θαη έσο φηνπ νη απηνπξγνί 

ηέηνησλ ελεξγεηψλ θιεζνχλ λα 

ινγνδνηήζνπλ· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/33 

Τροπολογία  33 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Σοθία Σακοράθα, Patrick Le Hyaric, 

Σηέλιος Κούλογλοσ, Marina Albiol Guzmán, Κωνζηανηίνα Κούνεβα, Martina Anderson 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 45 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  45a. πξνεηδνπνηεί γηα ηνλ πεηξαζκφ 

επηζηξνθήο ζηηο πξνεγνχκελεο 

θνληφθζαικεο θαη αλαπνηειεζκαηηθέο 

πξαθηηθέο ζπκπαηγλίαο κε νξηζκέλα 

απνιπηαξρηθά θαζεζηψηα, κέιε ηνπ 

Σπλδέζκνπ Αξαβηθψλ Κξαηψλ, ζην φλνκα 

ηεο αζθάιεηαο, ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηνπ 

αγψλα θαηά ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ· 

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε άθξσο 

θαηαπηεζηηθά θξάηε πνπ δηαπξάηηνπλ 

εθηεηακέλεο παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηηο ρψξεο 

ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζαλαηηθή πνηλή 

γηα επξχ θάζκα εγθιεκάησλ, 

βαζαληζηήξηα θαη ζσκαηηθή ηηκσξία, 

απζαίξεηεο εθηειέζεηο θαη ζπιιήςεηο, 

καδηθέο δίθεο ζε ζηξαηνδηθεία, 

θαηαζηνιή θνηλσληθψλ δηαδειψζεσλ ή 

θαηνρή άιισλ εδαθψλ· 

Or. en 



 

AM\1079117EL.doc  PE571.050v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

18.11.2015 A8-0316/34 

Τροπολογία  34 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Matt Carthy, Σοθία Σακοράθα, Patrick Le Hyaric, 

Σηέλιος Κούλογλοσ, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Κωνζηανηίνα Κούνεβα, Martina 

Anderson 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 46 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  46α. ζεσξεί φηη ε ΕΕ πξέπεη λα 

αλαζεσξήζεη ξηδηθά ηελ εμσηεξηθή ηεο 

πνιηηηθή, ηδίσο δε ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

φζνλ αθνξά ηε λφηηα Μεζφγεην, ζην 

πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο επηζθφπεζεο ηεο 

Επξσπατθήο Πνιηηηθήο Γεηηνλίαο (ΕΠΓ), 

αληιψληαο ηδίσο δηδάγκαηα απφ ηελ 

απνηπρία ηεο· δεηεί απφ ηελ ΕΕ λα 

ζεζπίζεη έλα λέν πιαίζην ζρέζεσλ κε 

απηέο ηηο ρψξεο θαη πεξηνρέο βάζεη ηεο 

κε παξέκβαζεο ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο 

ππνζέζεηο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο 

θπξηαξρίαο ηνπο, έρνληαο σο ζηφρν ηε 

ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ησλ γεηηνληθψλ 

πεξηθεξεηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, θαη 

φρη βάζεη «ζπκθσληψλ ζχλδεζεο» πνπ 

επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηε δεκηνπξγία 

δσλψλ ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ απφ ηηο 

νπνίεο επσθεινχληαη ηα εηαηξηθά 

ζπκθέξνληα ηεο επξσπατθήο πιεπξάο· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0316/35 

Τροπολογία  35 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Κώζηας Χρσζόγονος, Matt Carthy, Σοθία Σακοράθα, 

Patrick Le Hyaric, Σηέλιος Κούλογλοσ, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Tania González Peñas, Κωνζηανηίνα Κούνεβα, Martina Anderson 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0316/2015 

Rachida Dati 

Πξόιεςε ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ζηξαηνιόγεζεο επξσπαίσλ πνιηηώλ από 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο 

2015/2063(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 48 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  48α. εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην γεγνλφο φηη 

νη πνιηηηθέο ηεο ΕΕ γηα ηελ πάηαμε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο επηθεληξψλνληαη ζηηο 

ζηξαηησηηθέο «ιχζεηο», κε απνηέιεζκα λα 

θαηαξηίδνληαη πνιιά πξνγξάκκαηα 

βνήζεηαο πξνο απνιπηαξρηθά θαζεζηψηα 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ 

ζηξαηησηηθψλ δπλάκεψλ ηνπο θαη, 

ζπλεπψο, ζηεξίδνπλ ηελ θαηαζηαιηηθή 

πνιηηηθή ηνπο· 

Or. en 

 

 


