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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

6.4.2016 A8-0066/1 

Τροπολογία  1 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ ENF 

 

Έκθεση A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Η καηάζηαζη ζηην πεπιοσή ηηρ Μεζογείος και η ανάγκη για μια ολιζηική πποζέγγιζη ηηρ ΕΕ 

όζον αθοπά ηη μεηανάζηεςζη 

2015/2095(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 3α. επηζεκαίλεη, ζην πιαίζην απηό, όηη νη 

πνιηηηθέο πνπ πηνζέηεζε ε Απζηξαιία 

ππήξμαλ ηδηαίηεξα επηηπρεκέλεο όζνλ 

αθνξά ηε κείσζε ηεο παξάηππεο 

κεηαλάζηεπζεο ζηελ Απζηξαιία· 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/2 

Τροπολογία  2 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ ENF 

 

Έκθεση A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Η καηάζηαζη ζηην πεπιοσή ηηρ Μεζογείος και η ανάγκη για μια ολιζηική πποζέγγιζη ηηρ ΕΕ 

όζον αθοπά ηη μεηανάζηεςζη 

2015/2095(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 4 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

4. θεωπεί όηι η ζέζπηζε ελόο κόληκνπ, 

ηζρπξνύ θαη απνηειεζκαηηθνύ 

κεραληζκνύ ηηρ ΕΕ γηα επηρεηξήζεηο 

αλαδήηεζεο και δηάζσζεο ζηε ζάιαζζα 

είλαη θαζνξηζηηθή πξνθεηκέλνπ να 

απνθεπρζεί ε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ 

κεηαλαζηώλ πνπ πεζαίλνπλ 

πξνζπαζώληαο να διαζσίζοςν ηη 

Μεζόγειο· 

4. θεωπεί όηι η πνιηηηθή αλνηρηώλ 

ζπλόξσλ ηηρ Επξσπατθήο Έλσζεο 

απνηειεί θίλεηξν και ελζαξξύλεη αθόκα 

πεξηζζόηεξνπο κεηαλάζηεο να 

πξνζπαζήζνπλ να διαζσίζοςν ηη 

Μεζόγειο· 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/3 

Τροπολογία  3 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ ENF 

 

Έκθεση A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Η καηάζηαζη ζηην πεπιοσή ηηρ Μεζογείος και η ανάγκη για μια ολιζηική πποζέγγιζη ηηρ ΕΕ 

όζον αθοπά ηη μεηανάζηεςζη 

2015/2095(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 13 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

13. ςπενθςμίζει όηι ε δηαδηθαζία 

κεηεγθαηάζηαζεο – δειαδή ε κεηαθνξά 

ελόο αηόκνπ πνπ αηηείηαη δηεζλή 

πξνζηαζία ή ελόο δηθαηνύρνπ δηεζλνύο 

πξνζηαζίαο από ένα θξάηνο κέινο ζε έλα 

άιιν θξάηνο εληόο ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο – απνηειεί έλα απηό παξάδεηγκα 

αιιειεγγύεο ησλ ρσξώλ ηεο Έλσζεο· 

ππελζπκίδεη, επηπιένλ, όηη, από ην 2009, 

ην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην δεηεί ηε 

δεκηνπξγία ελόο δεζκεπηηθνύ κεραληζκνύ 

πνζόζησζεο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ 

αηηνύλησλ άζπιν ζε όια ηα θξάηε κέιε· 

13. ςπενθςμίζει όηι ην 2015 εηζήιζαλ ζηελ 

Επξώπε πεξηζζόηεξνη από ένα 

εθαηνκκύξην κεηαλάζηεο· επηζεκαίλεη κε 

αλεζπρία όηη ην 2016 ζα ζπλερίζνπλ λα 

έξρνληαη αθόκα πεξηζζόηεξνη κεηαλάζηεο 

ζηελ Επξώπε· παξνηξύλεη, ζπλεπώο, ηα 

θξάηε κέιε λα θιείζνπλ ηα ζύλνξά ηνπο· 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/4 

Τροπολογία  4 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ ENF 

 

Έκθεση A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Η καηάζηαζη ζηην πεπιοσή ηηρ Μεζογείος και η ανάγκη για μια ολιζηική πποζέγγιζη ηηρ ΕΕ 

όζον αθοπά ηη μεηανάζηεςζη 

2015/2095(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 63 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 63α. ππελζπκίδεη όηη από ηόηε πνπ 

ζεζπίζηεθε ν Χώξνο Σέλγθελ ε Έλσζε 

απνηειεί έλαλ ρώξν ρσξίο εζσηεξηθά 

ζύλνξα· ηνλίδεη όηη απηή ηε ζηηγκή ηα 

θξάηε κέιε έρνπλ αλάγθε λα 

επαλαθέξνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθώλ 

ζπλόξσλ ηνπο σο θπξίαξρα εζληθά 

θξάηε· 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/5 

Τροπολογία  5 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ ENF 

 

Έκθεση A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Η καηάζηαζη ζηην πεπιοσή ηηρ Μεζογείος και η ανάγκη για μια ολιζηική πποζέγγιζη ηηρ ΕΕ 

όζον αθοπά ηη μεηανάζηεςζη 

2015/2095(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 64 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 64α. ηνλίδεη όηη ε θαηάξγεζε ησλ 

εζσηεξηθώλ ζπλόξσλ απνηειεί έλα από 

ηα θύξηα ζηνηρεία πνπ ζπλέβαιαλ ζηε 

καδηθή θαη αλεμέιεγθηε κεηαλαζηεπηηθή 

ξνή θαη ηελ ειεύζεξε δηέιεπζε 

ηξνκνθξαηώλ ηνπ ΙΚ ζηελ Επξώπε· 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/6 

Τροπολογία  6 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ ENF 

 

Έκθεση A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Η καηάζηαζη ζηην πεπιοσή ηηρ Μεζογείος και η ανάγκη για μια ολιζηική πποζέγγιζη ηηρ ΕΕ 

όζον αθοπά ηη μεηανάζηεςζη 

2015/2095(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 75 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

75. δέρεηαη όηι ε Έλσζε πξέπεη να 

εληζρύζεη ηελ πξνζηαζία ησλ εμσηεξηθώλ 

ζπλόξσλ ηεο και λα αλαπηύμεη πεξαηηέξσ 

ην ΕΕΣΑ, και όηι είλαη αλαγθαία η ιήςε 

κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλόηεηαο 

ηνπ Χώξνπ Σέλγθελ να αληηκεησπίδεη ηηο 

λέεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε 

Επξώπε και να δηαθπιάζζεη ηηο 

ζεκειηώδεηο αξρέο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

ειεύζεξεο θπθινθνξίαο ησλ πξνζώπσλ· 

75. επηζεκαίλεη όηη έλα εζληθό θξάηνο έρεη 

ην δηθαίσκα λα ζεσξεί παξάλνκε 

ελέξγεηα ηελ παξάηππε είζνδν θαη 

παξακνλή εληόο ησλ ζπλόξσλ ηνπ θαη όηη 

ε ελ ιόγσ ελέξγεηα κπνξεί λα ηηκσξείηαη 

θαη λα δηώθεηαη σο αδίθεκα· 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/7 

Τροπολογία  7 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ ENF 

 

Έκθεση A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Η καηάζηαζη ζηην πεπιοσή ηηρ Μεζογείος και η ανάγκη για μια ολιζηική πποζέγγιζη ηηρ ΕΕ 

όζον αθοπά ηη μεηανάζηεςζη 

2015/2095(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 89 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 89α. θαιεί ην Επξσπατθό Σπκβνύιην λα 

δηαθόςεη ακέζσο θάζε δηαπξαγκάηεπζε 

κε ηελ Τνπξθία θαη λα αθπξώζεη ηε 

ζπκθσλία ΕΕ-Τνπξθίαο· δεηεί ηελ πιήξε 

απνθαηάζηαζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο· 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/8 

Τροπολογία  8 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ ENF 

 

Έκθεση A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Η καηάζηαζη ζηην πεπιοσή ηηρ Μεζογείος και η ανάγκη για μια ολιζηική πποζέγγιζη ηηρ ΕΕ 

όζον αθοπά ηη μεηανάζηεςζη 

2015/2095(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 104 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 104α. επηζεκαίλεη όηη ε πνιηηηθή ηεο 

καδηθήο κεηαλάζηεπζεο πνπ επέβαιε ε 

ΕΕ δελ απνηειεί πνηέ ιύζε γηα ην 

δεκνγξαθηθό πξόβιεκα· 

Or. en 

 

 


