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19.10.2016 A8-0283/3 

Τροπολογία  3 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 

δικαιώματα 

2015/2254(INL) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΔ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

δικαιοσύνης στα κράτη μέλη αποτελεί 

βασική πτυχή του κράτους δικαίου και 

είναι απαραίτητη προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η ίση μεταχείριση, η επιβολή 

κυρώσεων για κυβερνητικές παραβάσεις 

και η πρόληψη αυθαιρεσιών, και έχει 

θεωρηθεί από την Επιτροπή ως βασική 

συνιστώσα των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων στο Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο, τον ετήσιο κύκλο για τον 

συντονισμό των οικονομικών πολιτικών 

σε επίπεδο Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η ανεξαρτησία του νομικού 

επαγγέλματος συνιστά ακρογωνιαίο λίθο 

μιας ελεύθερης και δημοκρατικής 

κοινωνίας· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

δικαιοσύνης στα κράτη μέλη αποτελεί 

βασική πτυχή του κράτους δικαίου και 

είναι απαραίτητη προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η ίση μεταχείριση, η επιβολή 

κυρώσεων για κυβερνητικές παραβάσεις 

και η πρόληψη αυθαιρεσιών· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η ανεξαρτησία του νομικού 

επαγγέλματος συνιστά ακρογωνιαίο λίθο 

μιας ελεύθερης και δημοκρατικής 

κοινωνίας· 
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19.10.2016 A8-0283/4 

Τροπολογία  4 

Barbara Spinelli, Στέλιος Κούλογλου, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 

δικαιώματα 

2015/2254(INL) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. συνιστά, μέχρι την ενδεχόμενη 

τροποποίηση της Συνθήκης, την 

κατάρτιση ενός περιεκτικού μηχανισμού 

της Ένωσης για τη δημοκρατία, το κράτος 

δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, που 

να περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς 

ενδιαφερόμενους φορείς και, ως εκ τούτου, 

ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, έως 

το Σεπτέμβριο του 2017, βάσει του άρθρου 

295 της ΣΛΕΕ, πρόταση για τη σύναψη 

ενός Συμφώνου της ΕΕ για τη δημοκρατία, 

το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 

δικαιώματα (Σύμφωνο της ΕΕ για ΔΚΘ) με 

τη μορφή διοργανικής συμφωνίας που θα 

καθορίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες για 

τη διευκόλυνση της συνεργασίας των 

θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των 

κρατών μελών της στο πλαίσιο του 

άρθρου 7 της ΣΕΕ, ενσωματώνοντας, 

ευθυγραμμίζοντας και συμπληρώνοντας 

τους υφιστάμενους μηχανισμούς, και 

ακολουθώντας τις λεπτομερείς συστάσεις 

που παρατίθενται στο παράρτημα και 

περιλαμβάνοντας την δυνατότητα 

συμμετοχής στο Σύμφωνο της ΕΕ για τη 

δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 

θεμελιώδη δικαιώματα για όλα τα 

θεσμικά όργανα και οργανισμούς που 

επιθυμούν να το πράξουν. 

1. συνιστά την θέσπιση ενός 

περιεκτικού μηχανισμού της Ένωσης για 

τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 

θεμελιώδη δικαιώματα, που να 

περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς 

ενδιαφερόμενους φορείς και, ως εκ τούτου, 

ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, έως 

το Σεπτέμβριο του 2017, βάσει του άρθρου 

295 της ΣΛΕΕ, πρόταση για τη σύναψη 

ενός Συμφώνου της Ένωσης για τη 

δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 

θεμελιώδη δικαιώματα (Σύμφωνο της ΕΕ 

για ΔΚΘ) με τη μορφή διοργανικής 

συμφωνίας που θα καθορίζει τις πρακτικές 

λεπτομέρειες για τη διευκόλυνση της 

συνεργασίας των θεσμικών οργάνων της 

Ένωσης και των κρατών μελών της, 

ενσωματώνοντας, ευθυγραμμίζοντας και 

συμπληρώνοντας τους υφιστάμενους 

μηχανισμούς, και ακολουθώντας τις 

λεπτομερείς συστάσεις που παρατίθενται 

στο παράρτημα. συνιστά τη δημιουργία 

ειδικού δεσμευτικού μηχανισμού για την 

επέκταση του Συμφώνου της ΕΕ για ΔΚΘ 

σε όλα τα θεσμικά όργανα και 

οργανισμούς της Ένωσης. 
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19.10.2016 A8-0283/5 

Τροπολογία  5 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Στέλιος Κούλογλου, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 

δικαιώματα 

2015/2254(INL) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. συνιστά, ειδικότερα, να 

περιλαμβάνει το Σύμφωνο της ΕΕ για ΔΚΘ 

προληπτικά και διορθωτικά στοιχεία, και 

να απευθύνεται σε όλα τα κράτη μέλη 

εξίσου καθώς και στα τρία κύρια θεσμικά 

όργανα της Ένωσης τηρώντας παράλληλα 

τις αρχές της επικουρικότητας, της 

αναγκαιότητας και της αναλογικότητας· 

3. συνιστά, ειδικότερα, να 

περιλαμβάνει το Σύμφωνο της ΕΕ για ΔΚΘ 

προληπτικά και διορθωτικά στοιχεία, και 

να απευθύνεται σε όλα τα κράτη μέλη 

εξίσου καθώς και στα θεσμικά όργανα της 

Ένωσης τηρώντας παράλληλα τις αρχές 

της επικουρικότητας, της αναγκαιότητας 

και της αναλογικότητας· 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/6 

Amendment  6 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Στέλιος Κούλογλου, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 

δικαιώματα 

2015/2254(INL) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. εκφράζει εκ νέου τη βαθιά του 

ανησυχία για την έλλειψη διαφάνειας και 

δημοκρατικής λογοδοσίας που 

χαρακτηρίζει την Ευρωομάδα· συνιστά 

την εφαρμογή του Συμφώνου της ΕΕ για 

ΔΚΘ και στην Ευρωομάδα· 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/7 

Τροπολογία  7 

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Στέλιος Κούλογλου, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 

δικαιώματα 

2015/2254(INL) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6 α. υπενθυμίζει ότι η 

χρηματοπιστωτική, οικονομική και 

κοινωνική κρίση και τα μέτρα που 

ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της 

έπληξαν σοβαρά μεγάλα τμήματα του 

πληθυσμού· τονίζει ότι τα κοινωνικά 

δικαιώματα είναι θεμελιώδη δικαιώματα, 

όπως αναγνωρίζεται από διεθνείς 

συνθήκες, την ΕΣΑΔ, τον Χάρτη και τον 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη· ζητεί, ως 

εκ τούτου, από την Επιτροπή να λάβει 

δεόντως υπόψη τα κοινωνικά 

δικαιώματα στην πρότασή της για 

Σύμφωνο της ΕΕ για ΔΚΘ και να 

εκπληρώσει δεόντως την υποχρέωσή της 

για την ενσωμάτωση των κοινωνικών 

στόχων σε όλες τις ευρωπαϊκές 

πρωτοβουλίες, όπως προβλέπεται στα 

άρθρα 3 της ΣΕΕ και 9 της ΣΛΕΕ· 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0283/8 

Τροπολογία  8 

Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0283/2016 

Sophia in 't Veld 

Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 

δικαιώματα 

2015/2254(INL) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 – περίπτωση 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - το Δικαστήριο της ΕΕ θα πρέπει 

να έχει την δυνατότητα να επανεξετάζει 

την πλήρη νομιμοποίηση των αποφάσεων 

που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 7 της 

ΣΕΕ με την τροποποίηση του άρθρου 7 

της ΣΕΕ. 

Or. en 
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