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8.1.2020 A9-0051/2

Τροπολογία 2
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος
(2019/2125(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει περιπτώσεις διώξεων 
και διακρίσεων λόγω εθνότητας, 
ιθαγένειας, κοινωνικής τάξης, κάστας, 
θρησκείας, πεποιθήσεων, γλώσσας, 
ηλικίας, φύλου, γενετήσιου 
προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, 
που εξακολουθούν να αποτελούν 
διαδεδομένο φαινόμενο σε πολλές χώρες 
και κοινωνίες· εκφράζει την σοβαρή 
ανησυχία του για την όλο και πιο 
μισαλλόδοξη και γεμάτη μίσος στάση 
απέναντι σε θύματα τέτοιων παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί να 
λογοδοτούν όσοι ευθύνονται για τις 
παραβιάσεις αυτές·

11. επισημαίνει περιπτώσεις διώξεων 
και διακρίσεων λόγω εθνότητας, 
ιθαγένειας, κοινωνικής τάξης, κάστας, 
θρησκείας, πεποιθήσεων, γλώσσας, 
ηλικίας, φύλου και γενετήσιου 
προσανατολισμού, που εξακολουθούν να 
αποτελούν διαδεδομένο φαινόμενο σε 
πολλές χώρες και κοινωνίες· εκφράζει την 
σοβαρή ανησυχία του για την όλο και πιο 
μισαλλόδοξη και γεμάτη μίσος στάση 
απέναντι σε θύματα τέτοιων παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί να 
λογοδοτούν όσοι ευθύνονται για τις 
παραβιάσεις αυτές·
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8.1.2020 A9-0051/3

Τροπολογία 3
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος
(2019/2125(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. σημειώνει ότι ο αριθμός των 
αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων το 
2018 υπερέβη τα 70 εκατομμύρια, εκ των 
οποίων 26 εκατομμύρια ήταν πρόσφυγες, 
41 εκατομμύρια ήταν εσωτερικά 
εκτοπισμένα άτομα και 3,5 εκατομμύρια 
αιτούντες άσυλο10· σημειώνει επί πλέον ότι 
υπάρχουν παγκοσμίως κάπου 12 
εκατομμύρια ανιθαγενείς· εκτιμά πως οι 
πόλεμοι, οι συγκρούσεις, η τρομοκρατία, η 
βία, η πολιτική καταπίεση, οι διώξεις λόγω 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, η φτώχεια και η 
ανασφάλεια σε νερό και τροφή αυξάνουν 
τους κινδύνους για νέες συγκρούσεις και 
για περαιτέρω εκτοπίσεις πληθυσμών· 
αναγνωρίζει ότι οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως 
είναι π.χ. η ακόμη πιο περιορισμένη 
πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, 
μπορούν να παροξύνουν τις εκτοπίσεις 
πληθυσμών·

_________________
10UNHCR – Έκθεση για τις παγκόσμιες 
τάσεις του 2018 (19 Ιουνίου 2019).

12. σημειώνει ότι ο αριθμός των 
αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων το 
2018 υπερέβη τα 70 εκατομμύρια, εκ των 
οποίων 26 εκατομμύρια ήταν πρόσφυγες, 
41 εκατομμύρια ήταν εσωτερικά 
εκτοπισμένα άτομα και 3,5 εκατομμύρια 
αιτούντες άσυλο10· σημειώνει επί πλέον ότι 
υπάρχουν παγκοσμίως κάπου 12 
εκατομμύρια ανιθαγενείς· εκτιμά πως οι 
πόλεμοι, οι συγκρούσεις, η τρομοκρατία, η 
βία, η πολιτική καταπίεση, οι διώξεις λόγω 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, η φτώχεια και η 
ανασφάλεια σε νερό και τροφή αυξάνουν 
τους κινδύνους για νέες συγκρούσεις και 
για περαιτέρω εκτοπίσεις πληθυσμών· 
αναγνωρίζει ότι οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως 
είναι π.χ. η ακόμη πιο περιορισμένη 
πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, 
μπορούν να παροξύνουν τις εκτοπίσεις 
πληθυσμών· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
στηριχθεί το «δικαίωμα να παραμένει 
κανείς στη δική τους πατρίδα»·
_________________
10UNHCR – Έκθεση για τις παγκόσμιες 
τάσεις του 2018 (19 Ιουνίου 2019).
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8.1.2020 A9-0051/4

Τροπολογία 4
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος
(2019/2125(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, και η πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης, τόσο επιγραμμικά όσο και 
απογραμμικά· καταδικάζει την κατάχρηση 
θεμιτών σκοπών όπως είναι ο 
αντιτρομοκρατικός αγώνας, η κρατική 
ασφάλεια και η επιβολή του νόμου, με 
σκοπό τον περιορισμό της ελευθερίας της 
έκφρασης· καταδικάζει την προπαγάνδα 
των μέσων ενημέρωσης και την 
αποπληροφόρηση σε βάρος μειονοτήτων· 
ζητεί να θεσπιστούν οι καλύτερες δυνατές 
διασφαλίσεις κατά της ρητορικής του 
μίσους και της ριζοσπαστικοποίησης, 
κατά των εκστρατειών 
παραπληροφόρησης και εχθρικής 
προπαγάνδας, ιδίως εκείνων που 
πηγάζουν από αυταρχικά κράτη και μη 
κρατικούς παράγοντες, όπως π.χ. 
τρομοκρατικές ομάδες, και τούτο χάρη 
στην ανάπτυξη ενός νομικού πλαισίου 
τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές 
επίπεδο, για την αντιμετώπιση υβριδικών 
απειλών, συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου, χωρίς να υποσκάπτονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι 
τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν μια ποικιλία 

14. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, και η πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης, τόσο επιγραμμικά όσο και 
απογραμμικά· καταδικάζει την κατάχρηση 
θεμιτών σκοπών όπως είναι ο 
αντιτρομοκρατικός αγώνας, η κρατική 
ασφάλεια και η επιβολή του νόμου, με 
σκοπό τον περιορισμό της ελευθερίας της 
έκφρασης· υπενθυμίζει ότι τα μέσα 
ενημέρωσης θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν μια ποικιλία 
διαφορετικών απόψεων  και να στηρίζουν 
και να εφαρμόζουν την αρχή των μη 
διακρίσεων· τονίζει επ’ αυτού ότι τα 
πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητες θα 
πρέπει να έχουν πρόσβαση χωρίς 
διακρίσεις στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένου και στη δική τους 
γλώσσα·
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διαφορετικών απόψεων  και να στηρίζουν 
και να εφαρμόζουν την αρχή των μη 
διακρίσεων· τονίζει επ’ αυτού ότι τα 
πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητες θα 
πρέπει να έχουν πρόσβαση χωρίς 
διακρίσεις στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένου και στη δική τους 
γλώσσα·
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8.1.2020 A9-0051/5

Τροπολογία 5
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος
(2019/2125(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επισημαίνει τη σημασία των 
ψηφισμάτων του εκείνων που αφορούν 
τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου, καθώς και τη σημασία 
του έργου της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων· συνιστά θερμά να 
εντείνουν η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ τη 
συνεργασία τους με την Υποεπιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ώστε να 
μπορέσει αυτή να συμμετάσχει στο 
μελλοντικό σχέδιο δράσης και να 
παρακολουθεί την υλοποίησή του· καλεί 
την ΕΥΕΔ να υποβάλλει στο Κοινοβούλιο 
τακτικές εκθέσεις παρακολούθησης της 
συνέχειας που δίνεται σε όλα τα επείγοντα 
ψηφίσματα και/ή τις σχετικές συστάσεις·

διαγράφεται

Or. en
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8.1.2020 A9-0051/6

Τροπολογία 6
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Lars Patrick Berg

Έκθεση A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος
(2019/2125(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να συνεχίσουν να καλλιεργούν 
συμμαχίες και να ενισχύσουν τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων, ιδιαίτερα σε 
περιοχές συγκρούσεων όπου θρησκευτικές 
ομάδες όπως οι Χριστιανοί στη Μέση 
Ανατολή είναι οι πιο ευάλωτες· 
υποστηρίζει πλήρως την πρακτική της ΕΕ 
να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στα 
θεματικά ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και 
στα ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας 
και ελευθερίας των πεποιθήσεων στη ΓΣ 
του ΟΗΕ·

43. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να συνεχίσουν να καλλιεργούν 
συμμαχίες και να ενισχύσουν τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων, ιδιαίτερα σε 
περιοχές συγκρούσεων όπου θρησκευτικές 
ομάδες είναι οι πιο ευάλωτες, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την ιδιαίτερη 
και διαρκή υποστήριξη για τους 
Χριστιανούς στη Μέση Ανατολή και 
απέχοντας από κάθε ανάληψη 
δεσμεύσεων που θα έβλαπταν τις εν λόγω 
χριστιανικές κοινότητες· υποστηρίζει 
πλήρως την πρακτική της ΕΕ να 
αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στα θεματικά 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και στα ζητήματα 
θρησκευτικής ελευθερίας και ελευθερίας 
των πεποιθήσεων στη ΓΣ του ΟΗΕ·
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8.1.2020 A9-0051/7

Τροπολογία 7
Thierry Mariani
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0051/2019
Isabel Wiseler-Lima
Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος
(2019/2125(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων των 
μεταναστευτικών ροών, που είναι οι 
πόλεμοι, οι συγκρούσεις, οι διωγμοί, τα 
δίκτυα παράτυπης μετανάστευσης, η 
εμπορία ανθρώπων, η λαθραία διακίνηση 
ανθρώπων, η φτώχεια, οι οικονομικές 
ανισότητες και η κλιματική αλλαγή, και 
εξεύρεσης μακροπρόθεσμων λύσεων 
στηριζόμενων στον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
αξιοπρέπειας· υπογραμμίζει  την ανάγκη 
δημιουργίας νόμιμων διαύλων και οδών 
μετανάστευσης και διευκόλυνσης των 
εκουσίων επιστροφών, όπου τούτο είναι 
δυνατό, και σε συμφωνία με την αρχή της 
μη επαναπροώθησης·

56. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων των 
μεταναστευτικών ροών, που είναι οι 
πόλεμοι, οι συγκρούσεις, οι διωγμοί, τα 
δίκτυα παράτυπης μετανάστευσης, τα 
κίνητρα για μετανάστευση, η εμπορία 
ανθρώπων, η λαθραία διακίνηση 
ανθρώπων, η φτώχεια, οι οικονομικές 
ανισότητες και η κλιματική αλλαγή, 
εξεύρεσης μακροπρόθεσμων λύσεων 
στηριζόμενων στον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
αξιοπρέπειας και συγκρότησης 
εγκαταστάσεων για όσους επιλέγουν την 
εκούσια επιστροφή··

Or. en


