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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

21.2.2018 A8-0025/27 

Τροπολογία  27 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0025/2018 

Frank Engel 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 

2017/2125(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη τις σχετικές 

εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/28 

Τροπολογία  28 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0025/2018 

Frank Engel 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 

2017/2125(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KA α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΚΑ α. λαμβάνοντας υπόψη πως «θεωρεί 

ότι οι διοργανικές συμφωνίες μπορούν να 

έχουν νομικές επιπτώσεις μόνον όσον 

αφορά τις σχέσεις μεταξύ των θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ και ότι, κατά συνέπεια, 

δεν συνιστούν μη δεσμευτικούς κανόνες 

υπό την έννοια της νομικής ισχύος τους 

έναντι τρίτων» (ήτοι μεμονωμένων 

κρατών μελών), όπως αναφέρει στην 

παράγραφο 15 του ψηφίσματός του της 

4ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις 

θεσμικές και νομικές επιπτώσεις της 

χρήσης μη δεσμευτικών νομικών 

πράξεων (2007/2028(INI))· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/29 

Τροπολογία  29 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0025/2018 

Frank Engel 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 

2017/2125(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KA β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Κβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χριστιανοί 

πρόσφυγες που βρίσκονταν σε κέντρα 

υποδοχής αιτούντων άσυλο στα κράτη 

μέλη δέχονται επιθέσεις και απειλούνται 

με θάνατο από φανατικούς 

μουσουλμάνους που ζουν σύμφωνα με τον 

Ισλαμικό Νόμο· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/30 

Τροπολογία  30 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0025/2018 

Frank Engel 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 

2017/2125(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KA γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΚΑ γ. λαμβάνοντας υπόψη πως το 

άρθρο 4 παράγραφος 2 ΣΕΕ ορίζει ότι «η 

Ένωση σέβεται την ισότητα των κρατών 

μελών ενώπιον των Συνθηκών καθώς και 

την εθνική τους ταυτότητα που είναι 

συμφυής με τη θεμελιώδη πολιτική και 

συνταγματική τους δομή, στην οποία 

συμπεριλαμβάνεται η περιφερειακή και 

τοπική αυτοδιοίκηση. Σέβεται τις 

ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, ιδίως 

δε τις λειτουργίες που αποβλέπουν στη 

διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, 

τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και 

την προστασία της εθνικής ασφάλειας. 

Ειδικότερα, η εθνική ασφάλεια παραμένει 

στην ευθύνη κάθε κράτους μέλους.»· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/31 

Τροπολογία  31 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0025/2018 

Frank Engel 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 

2017/2125(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. δηλώνει ότι ούτε η εθνική 

κυριαρχία ούτε η επικουρικότητα μπορούν 

να δικαιολογήσουν ή να νομιμοποιήσουν 

τη συστηματική άρνηση ενός κράτους 

μέλους, να συμμορφωθεί με τις 

θεμελιώσεις αξίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, από τις οποίες διαπνέονται τα 

εισαγωγικά άρθρα των ευρωπαϊκών 

Συνθηκών, τις οποίες αξίες όλα τα κράτη 

μέλη έχουν οικειοθελώς αποδεχθεί και 

έχουν δεσμευτεί να σέβονται· 

1. δηλώνει ότι ούτε η εθνική 

κυριαρχία ούτε η επικουρικότητα μπορούν 

να δικαιολογήσουν ή να νομιμοποιήσουν 

τη συστηματική άρνηση ενός κράτους 

μέλους, να συμμορφωθεί με τις 

θεμελιώσεις αξίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, από τις οποίες διαπνέονται τα 

εισαγωγικά άρθρα των ευρωπαϊκών 

Συνθηκών, τις οποίες αξίες όλα τα κράτη 

μέλη έχουν οικειοθελώς αποδεχθεί και 

έχουν δεσμευτεί να σέβονται· δηλώνει 

επίσης ότι ο καθορισμός των βασικών 

αξιών και αρχών είναι μια ζωντανή και 

διαρκής διαδικασία και θα πρέπει να 

γίνεται στη βάση της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, λαμβανομένης υπόψη της 

ιδιαίτερης νοοτροπίας της κοινωνίας 

κάθε κράτους μέλους· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/32 

Τροπολογία  32 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0025/2018 

Frank Engel 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 

2017/2125(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1 α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 

αποφεύγονται μονομερείς ερμηνείες της 

αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων, 

και απορρίπτει τις απόπειρες να αποδοθεί 

στο άρθρο 21 του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προεξέχων 

ρόλος έναντι άλλων (εξίσου σημαντικών) 

διατάξεων που περιέχονται σε αυτόν· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/33 

Τροπολογία  33 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0025/2018 

Frank Engel 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 

2017/2125(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1 β. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 67 

ΣΛΕΕ ορίζει πως η Ένωση συγκροτεί 

χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης, με σεβασμό των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 

διαφορετικών νομικών συστημάτων και 

παραδόσεων των κρατών μελών· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/34 

Τροπολογία  34 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0025/2018 

Frank Engel 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 

2017/2125(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1 γ. υπενθυμίζει πως το άρθρο 4 

παράγραφος 2 ΣΕΕ ορίζει ότι «Η Ένωση 

σέβεται την ισότητα των κρατών μελών 

ενώπιον των Συνθηκών καθώς και την 

εθνική τους ταυτότητά που είναι συμφυής 

με τη θεμελιώδη πολιτική και 

συνταγματική τους δομή, στην οποία 

συμπεριλαμβάνεται η περιφερειακή και 

τοπική αυτοδιοίκηση. Σέβεται τις 

ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, ιδίως 

δε τις λειτουργίες που αποβλέπουν στη 

διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, 

τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και 

την προστασία της εθνικής ασφάλειας. 

Ειδικότερα, η εθνική ασφάλεια παραμένει 

στην ευθύνη κάθε κράτους μέλους.»· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/35 

Τροπολογία  35 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0025/2018 

Frank Engel 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 

2017/2125(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. επισημαίνει ότι η συμμόρφωση των 

κρατών με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 

κατά την προσχώρησή τους στην ΕΕ 

πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συνεχούς 

ελέγχου και διαλόγου τόσο στους κόλπους 

του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του 

Συμβουλίου όσο και μεταξύ των θεσμικών 

αυτών οργάνων· 

2. επισημαίνει ότι η συμμόρφωση των 

κρατών με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 

κατά την προσχώρησή τους στην ΕΕ 

πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συνεχούς 

ελέγχου και διαλόγου τόσο στους κόλπους 

του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του 

Συμβουλίου όσο και μεταξύ των θεσμικών 

αυτών οργάνων· επισημαίνει ότι το 

ευρύτερο ζήτημα είναι κατά πόσο τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ, και ιδίως το 

Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, έχουν 

δικαίωμα να απαιτούν από τα κράτη μέλη 

να διενεργούν αξιολόγηση του αντικτύπου 

για πρόσθετες υποχρεώσεις κατά την 

εφαρμογή των κριτηρίων της Κοπεγχάγης 

και του δικαίου της Ένωσης περί 

θεμελιωδών δικαιωμάτων· 

Or. en 

 

 


