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6.2.2019 A8-0051/3

Τροπολογία 3
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Barbara Spinelli, Σοφία Σακοράφα, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Κωνσταντίνα 
Κούνεβα, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό 
πλαίσιο της ΕΕ
(2017/2089(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Διαπιστώνει ότι τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ έχουν πραγματοποιήσει πολλά και 
σημαντικά βήματα προκειμένου να 
ενσωματωθεί ο Χάρτης στις νομοθετικές 
διαδικασίες και στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων στην ΕΕ· σημειώνει ότι ο 
πρωταρχικός ρόλος του Χάρτη είναι να 
διασφαλίσει ότι η νομοθεσία της ΕΕ είναι 
σε πλήρη συμφωνία με τα δικαιώματα και 
τις αρχές που κατοχυρώνονται σε αυτόν 
και αναγνωρίζει τις δυσκολίες που ενέχει 
η ενεργός προώθησή τους και η 
διασφάλιση της τήρησής τους·

2. Διαπιστώνει ότι τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ έχουν πραγματοποιήσει πολλά και 
σημαντικά βήματα προκειμένου να 
ενσωματωθεί ο Χάρτης στις νομοθετικές 
διαδικασίες και στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων στην ΕΕ· σημειώνει ότι είναι 
καθοριστικό να διασφαλιστεί ότι η 
νομοθεσία της ΕΕ είναι σε πλήρη 
συμφωνία με τα δικαιώματα και τις αρχές 
που κατοχυρώνονται σε αυτόν·
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Τροπολογία 4
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Barbara Spinelli, Σοφία Σακοράφα, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Κωνσταντίνα 
Κούνεβα, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό 
πλαίσιο της ΕΕ
(2017/2089(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει την ανάγκη για στενή 
συνεργασία με το EIGE, στο πλαίσιο του 
ρόλου του όσον αφορά τη διάδοση 
μεθοδολογικών εργαλείων ακριβείας και 
με γνώμονα την αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου στις νομοθετικές 
διαδικασίες και στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
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6.2.2019 A8-0051/5

Τροπολογία 5
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Barbara Spinelli, Σοφία Σακοράφα, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Κωνσταντίνα 
Κούνεβα, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό 
πλαίσιο της ΕΕ
(2017/2089(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
πλήρεις εκτιμήσεις επιπτώσεων μέσω μιας 
ισορροπημένης αξιολόγησης των 
οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της 
αναθεώρησης της απόφασής της να 
διαιρέσει τις εκτιμήσεις της σχετικά με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα στις τρεις 
σημερινές κατηγορίες –οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές– και να 
δημιουργήσει δύο ειδικές κατηγορίες με 
τίτλο «Οι επιπτώσεις στα θεμελιώδη 
δικαιώματα» και η «εκτίμηση των 
επιπτώσεων λόγω φύλου», ώστε να 
διασφαλιστεί ότι αξιολογούνται όλες οι 
πτυχές των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

9. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
πλήρεις εκτιμήσεις επιπτώσεων για κάθε 
νομοθετική πρόταση μέσω μιας 
ισορροπημένης αξιολόγησης των 
οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της 
αναθεώρησης της απόφασής της να 
διαιρέσει τις εκτιμήσεις της σχετικά με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα στις τρεις 
σημερινές κατηγορίες –οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές– και να 
δημιουργήσει δύο ειδικές κατηγορίες με 
τίτλο «Οι επιπτώσεις στα θεμελιώδη 
δικαιώματα» και η «εκτίμηση των 
επιπτώσεων λόγω φύλου», ώστε να 
διασφαλιστεί ότι αξιολογούνται όλες οι 
πτυχές των θεμελιωδών δικαιωμάτων·
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Τροπολογία 6
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Barbara Spinelli, Σοφία Σακοράφα, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Κωνσταντίνα 
Κούνεβα, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό 
πλαίσιο της ΕΕ
(2017/2089(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. ζητεί από τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ να ενισχύσουν την εφαρμογή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
σε όλες τις δραστηριότητες της ΕΕ με 
σκοπό την καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω φύλου και την 
προώθηση της ισότητας των φύλων·
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6.2.2019 A8-0051/7

Τροπολογία 7
Josep-Maria Terricabras
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Barbara Spinelli, Σοφία Σακοράφα, Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Κωνσταντίνα 
Κούνεβα, Paloma López Bermejo, Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0051/2019
Barbara Spinelli
Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό 
πλαίσιο της ΕΕ
(2017/2089(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υπενθυμίζει ότι βάσει των 
αρμοδιοτήτων που καθορίζονται στις 
Συνθήκες έγκειται καταρχήν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν στην πράξη την κοινωνική 
πολιτική ώστε να εξασφαλιστεί 
παράλληλα αποτελεσματικότητα και 
απτή έκφραση στις κοινωνικές διατάξεις 
που κατοχυρώνονται στον Χάρτη· 
επαναλαμβάνει, ωστόσο, την πρότασή του, 
στο πλαίσιο μιας πιθανής αναθεώρησης 
των Συνθηκών, να προσαρτηθεί σε αυτές 
ένα κοινωνικό πρωτόκολλο προκειμένου 
να ενισχυθούν τα θεμελιώδη κοινωνικά 
δικαιώματα σε σχέση με τις οικονομικές 
ελευθερίες·

21. επαναλαμβάνει την πρότασή του, 
στο πλαίσιο μιας πιθανής αναθεώρησης 
των Συνθηκών, να προσαρτηθεί σε αυτές 
ένα κοινωνικό πρωτόκολλο προκειμένου 
να ενισχυθούν τα θεμελιώδη κοινωνικά 
δικαιώματα σε σχέση με τις οικονομικές 
ελευθερίες·
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