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Τροπολογία  4 

Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina 

εξ ονόμαηορ Ομάδαρ GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Εηήζια Έκθεζη ηος 2014 για ηα ανθπώπινα δικαιώμαηα και ηη δημοκπαηία ζηον κόζμο και 

ηην πολιηική ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ ζηον ηομέα αςηό 

2015/2229(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 55 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 55α. εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ην γεγνλόο 

όηη ε ηήξεζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο 

δηεζλείο ζπκθσλίεο ηεο ΕΕ απνηειεί 

αληηθείκελν πξνπαγάλδαο, δεδνκέλνπ όηη 

δελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθή 

παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο· 

δεηεί ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ζηελ 

αξκόδηα επηηξνπή ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

ζρεηηθά κε ηηο πηπρέο ησλ ζπκθσληώλ 

πνπ αθνξνύλ ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα· 

παξάιιεια, ηάζζεηαη θαηά ηεο επηβνιήο 

θπξώζεσλ από ηελ ΕΕ ελαληίνλ ηξίησλ 

ρσξώλ κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ησλ 

γεσπνιηηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ηεο 

ζπκθεξόλησλ, αλεμαξηήησο ηεο 

αλζξσπηζηηθήο θαηάζηαζεο· 
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Τροπολογία  5 

Javier Couso Permuy, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina 

εξ ονόμαηορ Ομάδαρ GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Εηήζια Έκθεζη ηος 2014 για ηα ανθπώπινα δικαιώμαηα και ηη δημοκπαηία ζηον κόζμο και 

ηην πολιηική ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ ζηον ηομέα αςηό 

2015/2229(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 120 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 120α. θαηαδηθάδεη έληνλα όιεο ηηο 

ζηξαηησηηθέο επεκβάζεηο κε πξόζρεκα 

ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε πεξηπηώζεηο 

αλζξσπηζηηθώλ θξίζεσλ  ή ηελ αξρή ηεο 

επζύλεο πξνζηαζίαο· ππνγξακκίδεη ην 

γεγνλόο όηη νη ζηξαηησηηθέο επεκβάζεηο 

ζε δηάθνξεο ρώξεο ηα ηειεπηαία ρξόληα 

όμπλαλ αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ 

αλζξσπηζηηθή θξίζε θαη ηε ζνβαξή 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο ρώξεο 

απηέο όζνλ αθνξά ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα· 

Or. en 
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Τροπολογία  6 

Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja 

Kari, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina 
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Έκθεση A8-0344/2015 

Cristian Dan Preda 

Εηήζια Έκθεζη ηος 2014 για ηα ανθπώπινα δικαιώμαηα και ηη δημοκπαηία ζηον κόζμο και 

ηην πολιηική ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ ζηον ηομέα αςηό 

2015/2229(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 77 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 77α. δεηεί λα γίλνληαη ζεβαζηά ηα 

ζεκειηώδε δηθαηώκαηα ηνπ ιανύ ηεο 

Δπηηθήο Σαράξαο, κεηαμύ άιισλ ε 

ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, ε 

ειεπζεξία έθθξαζεο θαη ην δηθαίσκα ηνπ 

ζπλέξρεζζαη· δεηεί ηελ απειεπζέξσζε 

όισλ ησλ Σαρξάνπη πνιηηηθώλ 

θξαηνπκέλσλ· δεηεί λα έρνπλ πξόζβαζε 

νη βνπιεπηέο, νη αλεμάξηεηνη 

παξαηεξεηέο, νη ΜΚΟ θαη ν ηύπνο ζηα 

εδάθε ηεο Δπηηθήο Σαράξαο· δεηεί 

επηκόλσο από ηα Ηλσκέλα Έζλε λα 

δώζνπλ ζηελ Απνζηνιή ηνπ ΟΗΕ γηα ην 

δεκνςήθηζκα ζηε Δπηηθή Σαράξα 

(MINURSO) εληνιή ζηνλ ηνκέα ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, όπσο 

ζπκβαίλεη θαη κε όιεο ηηο άιιεο 

εηξελεπηηθέο απνζηνιέο ηνπ ΟΗΕ ζε όιν 

ηνλ θόζκν· ππνζηεξίδεη ηε δίθαηε θαη 

κόληκε δηεπζέηεζε ηεο δηέλεμεο ζηε 

Δπηηθή Σαράξα, κε βάζε ην δηθαίσκα 

απηνδηάζεζεο ησλ Σαρξάνπη, ζύκθσλα 

κε ηα ζρεηηθά ςεθίζκαηα ησλ Ηλσκέλσλ 

Εζλώλ· 

Or. en 
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