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Τροπολογία  5 

Lorenzo Fontana 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0345/2016 

József Nagy 

Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 

2016/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KΕ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 

των γυναικών συνιστά παραβίαση των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων που πλήττει 

όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανεξάρτητα 

από ηλικία, μόρφωση, εισόδημα, 

κοινωνική θέση και χώρα καταγωγής ή 

διαμονής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

ανισότητες μεταξύ των φύλων και τα 

στερεότυπα που αφορούν τα φύλα 

αυξάνουν τον κίνδυνο βίας και άλλων 

μορφών εκμετάλλευσης, και 

παρεμποδίζουν την πλήρη συμμετοχή των 

γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής· 

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά 

των γυναικών έχει εξαπλωθεί ακόμη 

περισσότερο στην Ευρώπη, λόγω της 

μαζικής μετανάστευσης, όπως 

καταδεικνύουν οι εκτεταμένες επιθέσεις 

κατά γυναικών στην Κολωνία και σε 

άλλες ευρωπαϊκές πόλεις το βράδι της 

Πρωτοχρονιάς· 
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Έκθεση A8-0345/2016 

József Nagy 

Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 

2016/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. σημειώνει με ανησυχία τα 

περιστατικά σχετικά με παραβιάσεις των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων των 

μεταναστών και προσφύγων στα 

εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, και 

επαναλαμβάνει ότι όλοι οι άνθρωποι 

έχουν δικαίωμα να απολαύουν των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους· 

υπενθυμίζει το θεμελιώδες δικαίωμα στην 

αναζήτηση ασύλου· ενθαρρύνει την ΕΕ 

και τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκείς 

πόρους για τη δημιουργία ασφαλών και 

νόμιμων οδών για τους αιτούντες άσυλο 

προκειμένου να υπονομεύσουν το 

επιχειρηματικό μοντέλο των δικτύων 

εμπορίας ανθρώπων και παράνομης 

διακίνησης, καθώς και για να 

προφυλάξουν πολλούς από τον κίνδυνο να 

ακολουθήσουν επικίνδυνες διαδρομές·   

υπενθυμίζει ότι η διάσωση ανθρώπινων 

ζωών είναι μια πράξη αλληλεγγύης προς 

τα άτομα που κινδυνεύουν, αλλά αποτελεί 

επίσης νομική υποχρέωση· καλεί τα 

κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και το 

δίκαιο της ΕΕ, καθώς και τον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων των συνοριοφυλάκων 

καθώς και στις διαδικασίες ασύλου· 

επισημαίνει ότι τα φυσικά πρόσωπα ή οι 

25. τονίζει ότι άσυλο θα πρέπει να 

παρέχεται στην περιοχή των αιτούντων 

άσυλο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 

πάψουν να επικυρώνουν το 

επιχειρηματικό μοντέλο των δικτύων 

εμπορίας ανθρώπων και παράνομης 

διακίνησης αρνούμενα να επιστρέψουν 

τους μετανάστες σε ασφαλή λιμάνια στην 

περιοχή αναχώρησής τους·  
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ΜΚΟ, που βοηθούν στην πράξη άτομα 

που διατρέχουν κίνδυνο, δεν πρέπει να 

διακινδυνεύουν να τιμωρηθούν για την 

παροχή αυτής της βοήθειας· 

Or. en 
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2016/2009(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 53 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

53. ανησυχεί για τον αυξανόμενο 

ρατσισμό και την ξενοφοβία υπό τη 

μορφή της αφρικανοφοβίας, του 

αντιαθιγγανισμού, του αντισημιτισμού, 

της ισλαμοφοβίας και του 

αντιμεταναστευτικού αισθήματος· καλεί 

τα κράτη μέλη να διαφυλάξουν την 

ελευθερία σκέψης, συνείδησης, 

θρησκεύματος ή πεποιθήσεων· 

παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη 

της να συμπεριλάβουν τις πολλαπλές 

διακρίσεις στις πολιτικές για την 

ισότητα· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές 

τους όσον αφορά την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών και να ενισχύσουν 

τη συνεργασία τους για την 

καταπολέμηση του ρατσισμού, της 

ξενοφοβίας, της ομοφοβίας, της 

τρανσφοβίας και άλλων μορφών 

μισαλλοδοξίας, με τη συμμετοχή της 

κοινωνίας των πολιτών και τη συμβολή 

συναφών φορέων, π.χ. του Οργανισμού 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

53. σημειώνει την αυξανόμενη ανησυχία 

της κοινής γνώμης στα κράτη μέλη σε 

σχέση με τη μαζική μετανάστευση, το 

έγκλημα και τον ισλαμιστικό εξτρεμισμό 

και την τρομοκρατία· τονίζει ότι η 

ανησυχία αυτή είναι δικαιολογημένη και 

πρέπει να αντιμετωπισθεί·  

Or. en 
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Παράγραφος 57 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

57. ανησυχεί για την αυξανόμενη 

παρουσία της ρητορικής του μίσους στο 

διαδίκτυο· συνιστά στα κράτη μέλη να 

θεσπίσουν μια απλή διαδικασία που θα 

επιτρέπει στους πολίτες να καταγγέλλουν 

το περιεχόμενο μίσους που εντοπίζουν 

στο διαδίκτυο· επιδοκιμάζει την 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 

τον κώδικα δεοντολογίας προς 

αντιμετώπιση της παράνομης ρητορικής 

μίσους στο διαδίκτυο και ενθαρρύνει την 

τήρησή του καθώς και τη συνέχιση των 

προσπαθειών για την ενίσχυση της 

συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα και με 

την κοινωνία των πολιτών· υπενθυμίζει 

ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για τον 

σκοπό αυτόν δεν πρέπει να αντιβαίνουν 

στις θεμελιώδεις αρχές σχετικά με την 

ελευθερία της έκφρασης, 

περιλαμβανομένης ιδίως της ελευθερίας 

του τύπου· 

57. καταδικάζει τον συστηματικό 

χαρακτηρισμό της επικριτικής στάσης 

απέναντι στη μαζική μετανάστευση ως 

«ρητορικής του μίσους»· τονίζει ότι η 

ελευθερία της έκφρασης θα πρέπει να 

διατηρηθεί και να προστατευθεί τόσο στο 

διαδίκτυο όσο και οπουδήποτε αλλού· 

Or. en 

 

 


