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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0041/3

Τροπολογία 3
Morten Messerschmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ
(2018/2111(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
αντιμετωπίσει δυσκολίες ενώπιον 
πολυάριθμων κρίσεων με σημαντικές 
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες, οι οποίες 
έχουν οδηγήσει στην ανάδυση του 
λαϊκισμού και των εθνικιστικών 
ιδεολογιών που βασίζονται σε 
αποκλειστικές ταυτότητες και σε 
ρατσιστικά κριτήρια που αντίκεινται στις 
ευρωπαϊκές αξίες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
αντιμετωπίσει δυσκολίες ενώπιον 
πολυάριθμων κρίσεων με σημαντικές 
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες, οι οποίες 
έχουν εύλογα οδηγήσει σε αυξημένη 
δημόσια υποστήριξη προς τα πολιτικά 
κόμματα που στοχεύουν στην προστασία 
της εθνικής δημοκρατίας, του πολιτισμού 
και των ταυτοτήτων τους, αντιτασσόμενα 
στην περαιτέρω υπερεθνική ολοκλήρωση, 
και τα οποία προσβλέπουν σε μια 
αναμορφωμένη ΕΕ η οποία θα σέβεται 
εξίσου και πλήρως όλα τα κράτη μέλη της 
και θα τηρεί τις αρχές της 
επικουρικότητας, της αναλογικότητας και 
της δοτής αρμοδιότητας, όπως 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 5 ΣΕΕ·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0041/4

Τροπολογία 4
Morten Messerschmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ
(2018/2111(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι η ιθαγένεια της ΕΕ 
προστίθεται στην ιθαγένεια ενός κράτους 
μέλους· υπογραμμίζει ότι η ιθαγένεια της 
ΕΕ επιτρέπει τη συμπληρωματικότητα 
των πολλαπλών ταυτοτήτων του πολίτη, 
και ότι ο αποκλειστικός εθνικισμός και οι 
λαϊκιστικές ιδεολογίες υπονομεύουν αυτή 
την ικανότητα· είναι της άποψης ότι η 
ενεργός συμμετοχή των πολιτών στα 
κοινά και η ενθάρρυνση της συμμετοχής 
των πολιτών είναι καίριας σημασίας για 
την ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν 
σε ένα πολιτικό σχέδιο για την προώθηση 
της ανάπτυξης μιας κοινής αντίληψης 
της ευρωπαϊκής ταυτότητας, της 
αμοιβαίας κατανόησης, του 
διαπολιτισμικού διαλόγου και της 
διακρατικής συνεργασίας, καθώς και για 
την οικοδόμηση ανοικτών, χωρίς 
αποκλεισμούς, συνεκτικών και 
ανθεκτικών κοινωνιών·

2. υπενθυμίζει ότι η ιθαγένεια της ΕΕ 
προστίθεται στην ιθαγένεια ενός κράτους 
μέλους· υπογραμμίζει ότι η ιθαγένεια της 
ΕΕ δεν έχει απήχηση σε πολλούς πολίτες 
της ΕΕ, διότι αισθάνονται μακριά από 
την πολιτική ιδεολογία που αποτελεί την 
κινητήριο δύναμη πίσω από το ιδιαίτερα 
ανησυχητικό όραμα της περαιτέρω 
πολιτικής ενοποίησης εις βάρος της 
εθνικής κυριαρχίας, ελλείψει ευρωπαϊκού 
Δήμου·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0041/5

Τροπολογία 5
Morten Messerschmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ
(2018/2111(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει ανησυχία για την πτωτική 
τάση της συμμετοχής των ψηφοφόρων 
τόσο στις εθνικές εκλογές όσο και στις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
ειδικά στους νέους· είναι πεπεισμένο ότι η 
ενίσχυση της δημόσιας σφαίρας της ΕΕ 
και η πλήρης εφαρμογή της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας έχουν τη δυνατότητα να 
συμβάλουν στην αναστροφή αυτής της 
τάσης αυξάνοντας το αίσθημα των 
πολιτών ότι ανήκουν σε μια ευρωπαϊκή 
κοινότητα και ενισχύοντας την 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία·

8. εκφράζει ανησυχία για την πτωτική 
τάση της συμμετοχής των ψηφοφόρων 
τόσο στις εθνικές εκλογές όσο και στις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
ειδικά στους νέους· είναι πεπεισμένο ότι 
για την επανασύνδεση των πολιτών με το 
ευρωπαϊκό σχέδιο απαιτούνται η 
αναδιάρθρωση της ΕΕ ούτως ώστε να 
εστιάσει αποκλειστικά στους τομείς όπου 
μπορεί να προσθέσει αξία καθώς και η 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, μέσα από το 
πρίσμα των πρόσφατων σκανδάλων όπως 
ο διορισμός του Martin Selmayr ως 
Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0041/6

Τροπολογία 6
Morten Messerschmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ
(2018/2111(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι τα υπερεθνικά 
ψηφοδέλτια έχουν τη δυνατότητα να 
ενισχύσουν τη δημόσια σφαίρα της ΕΕ 
στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εκλογών, 
προωθώντας μια συζήτηση σε επίπεδο 
Ένωσης που θα βασίζεται στις πολιτικές 
που αφορούν την ΕΕ αντί να περιορίζουν 
την εκλογική εκστρατεία στα εθνικά 
ζητήματα·

9. υπενθυμίζει ότι τον Φεβρουάριο 
του 2018 η πρόταση για την καθιέρωση 
διακρατικών καταλόγων απορρίφθηκε 
συνολικά από το Κοινοβούλιο· 
υπενθυμίζει ότι οι διακρατικοί κατάλογοι 
εγείρουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με 
τη νομιμότητα και την υποχρέωση 
λογοδοσίας των βουλευτών στην 
περίπτωση απουσίας ενός ευρωπαϊκού 
Δήμου, δεν υπάρχουν καν σε κανένα 
σημερινό ομοσπονδιακό κράτος, και θα 
καταστήσουν τους πολίτες ακόμη πιο 
αποστασιοποιημένους και μεροληπτικούς 
έναντι της ΕΕ·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0041/7

Τροπολογία 7
Morten Messerschmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ
(2018/2111(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 13α. υπενθυμίζει ότι η αυξημένη 
ενσωμάτωση πληρωμών κοινωνικής 
πρόνοιας για πολίτες που εργάζονται 
εκτός του δικού τους κράτους μέλους, 
καθώς και η αναγνώριση της ως 
θεμελιώδους δικαιώματος, έχει οδηγήσει 
σε έντονη δυσαρέσκεια έναντι των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και έχει θέσει 
υπό αμφισβήτηση τον σεβασμό των 
δημοκρατικών αξιών από την ΕΕ· τονίζει 
ότι απέχει από τη νομική τάξη και τη 
δημοκρατική διαδικασία η ρύθμιση της 
οικογενειακής και κοινωνικής πολιτικής 
από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, 
δεδομένου ότι οι πολιτικές αυτές 
θεωρούνται παραδοσιακά ως ζητήματα 
υπαγόμενα στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.2.2019 A8-0041/8

Τροπολογία 8
Morten Messerschmidt
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Έκθεση A8-0041/2019
Maite Pagazaurtundúa Ruiz
Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ
(2018/2111(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 15α. υπογραμμίζει ότι η, με πλήρη 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
επαναφορά των εθνικών συνοριακών 
ελέγχων, στη συντριπτική πλειονότητα 
των περιπτώσεων, έχει αποτελέσει 
αναγκαιότητα και επιτυχία, καθώς έχει 
σταματήσει την παράνομη μετανάστευση 
και τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων 
μεταξύ των κρατών μελών· στο πλαίσιο 
αυτό, καλεί την Επιτροπή να σεβαστεί τα 
κράτη μέλη που επέλεξαν να ελέγξουν τα 
σύνορά τους προς το βέλτιστο συμφέρον 
ολόκληρης της ΕΕ·
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