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Τροπολογία 1
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη ότι, βάσει του 
άρθρου 3 Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, απαγορεύεται η 
μετατροπή του ανθρωπίνου σώματος και 
των μερών του καθαυτών σε πηγή 
οικονομικού κέρδους,

Or. en

Τροπολογία 2
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη ότι, βάσει του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ, απαγορεύεται η μετατροπή του 
ανθρωπίνου σώματος και των μερών του 
καθαυτών σε πηγή οικονομικού κέρδους,

Or. en

Τροπολογία 3
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 207 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 17 και το 
άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),
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Or. en

Τροπολογία 4
Bert-Jan Ruissen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 207 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 17 και το 
άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

Or. en

Τροπολογία 5
Bert-Jan Ruissen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη διεθνή 
προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής 
συνείδησης ή πεποιθήσεων που 
προβλέπεται στο άρθρο 18 της 
Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο άρθρο 
18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα 
ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, στη 
Διακήρυξη του 1981 για την εξάλειψη 
κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και 
διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία 
ή την πίστη, στο άρθρο 9 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο 
άρθρο 10 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en
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Τροπολογία 6
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και 
την προστασία της άσκησης όλων των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων από τις 
λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους και τα 
αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και 
μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες 
εγκρίθηκαν στις 24 Ιουνίου 2013,

Or. en

Τροπολογία 7
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, 
Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho 
Sánchez Amor, Maria Noichl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και 
την προστασία της άσκησης όλων των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων από τις 
λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους και τα 
αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και 
μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες 
εγκρίθηκαν στις 24 Ιουνίου 2013,

Or. en

Τροπολογία 8
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και 
την προστασία της άσκησης όλων των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων από τις 
λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους και τα 
αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και 
μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες 
εγκρίθηκαν στις 24 Ιουνίου 2013,

Or. en

Τροπολογία 9
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και 
την προστασία της άσκησης όλων των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων από τις 
λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους και τα 
αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και 
μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες 
εγκρίθηκαν στις 24 Ιουνίου 2013,

Or. en

Τροπολογία 10
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική 
ποινή, τα βασανιστήρια, την ελευθερία 
της έκφρασης και τους υπερασπιστές των 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 11
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 12
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή 
που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το 
2013,

Or. en

Τροπολογία 13
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή 
που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το 
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2013,

Or. en

Τροπολογία 14
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ σχετικά με την πολιτική 
της ΕΕ απέναντι σε τρίτες χώρες σε 
θέματα βασανιστηρίων και άλλης 
σκληρής, απάνθρωπης και εξευτελιστικής 
μεταχείρισης ή τιμωρίας, που εγκρίθηκαν 
στις 16 Σεπτεμβρίου 2019,

Or. en

Τροπολογία 15
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα όσον αφορά ασφαλές πόσιμο 
νερό και αποχέτευση, που εγκρίθηκαν 
στις 17 Ιουνίου 2019,

Or. en

Τροπολογία 16
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης σχετικά με την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(στο εξής «Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης»), της 11ης Μαΐου 
2011,

— έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης σχετικά με την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(στο εξής «Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης»), της 11ης Μαΐου 
2011, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι το 
κείμενο δεν επικυρώθηκε από όλα τα 
κράτη μέλη,

Or. en

Τροπολογία 17
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση 
κατά της εμπορίας ανθρώπων (CETS 
αριθ. 197) και τη Σύμβαση για την 
προστασία των παιδιών κατά της 
γενετήσιας εκμετάλλευσης και 
κακοποίησης (CETS αριθ. 201),

Or. en

Τροπολογία 18
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα εξής κείμενα 
του Συμβουλίου της Ευρώπης: τη 
Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία 
των Εθνικών Μειονοτήτων και τον 
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Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές 
και μειονοτικές Γλώσσες,

Or. en

Τροπολογία 19
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
βιοϊατρική, γνωστή ως Σύμβαση Oviedo, 
η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Δεκεμβρίου 1999 και απαγορεύει τη 
χρήση του ανθρωπίνου σώματος για 
οικονομικό κέρδος,

Or. en

Τροπολογία 20
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της 
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
βιοϊατρική, γνωστής ως Σύμβαση Oviedo, 
η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Δεκεμβρίου 1999 και απαγορεύει τη 
χρήση του ανθρωπίνου σώματος για 
οικονομικό κέρδος,

Or. en
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Τροπολογία 21
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της 20ής 
Νοεμβρίου 1989,

— έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της 20ής 
Νοεμβρίου 1989, και ιδίως το άρθρο 7 
παράγραφος 1,

Or. en

Τροπολογία 22
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της 20ής 
Νοεμβρίου 1989,

— έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της 20ής 
Νοεμβρίου 1989 και τα δύο προαιρετικά 
πρωτόκολλα αυτής,

Or. en

Τροπολογία 23
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων που ανήκουν σε εθνικές ή 
εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές 
μειονότητες και τη Διακήρυξη των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
των αυτοχθόνων πληθυσμών,

Or. en
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Τροπολογία 24
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
των αυτοχθόνων πληθυσμών και το 
τελικό έγγραφο της συνόδου ολομελείας 
υψηλού επιπέδου της Γενικής 
Συνέλευσης, που είναι γνωστή ως 
Παγκόσμια Διάσκεψη για τους 
Αυτόχθονες Πληθυσμούς, το οποίο 
δημοσιεύθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2014,

Or. en

Τροπολογία 25
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση που 
υπέβαλε η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ 
για τα δικαιώματα των αυτόχθονων 
πληθυσμών στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στις 8 
Αυγούστου 20171α,
__________________
1α https://undocs.org/A/HRC/36/46/Add.2

Or. en

Τροπολογία 26
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δήλωση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα και 
την ευθύνη ατόμων, ομάδων και οργάνων 
της κοινωνίας ως προς την προαγωγή και 
προστασία οικουμενικά αναγνωρισμένων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
θεμελιωδών ελευθεριών, η οποία 
εγκρίθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 1998,

Or. en

Τροπολογία 27
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για 
την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεως κατά των γυναικών 
(CEDAW), την πλατφόρμα δράσης του 
Πεκίνου και το πρόγραμμα δράσης της 
Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό 
και την Ανάπτυξη, καθώς και τα 
αποτελέσματα των σχετικών διασκέψεων 
αναθεώρησης,

Or. en

Τροπολογία 28
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για 
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την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεως κατά των γυναικών 
(CEDAW), την πλατφόρμα δράσης του 
Πεκίνου και το πρόγραμμα δράσης της 
Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό 
και την Ανάπτυξη, καθώς και τα 
αποτελέσματα των σχετικών διασκέψεων 
αναθεώρησης,

Or. en

Τροπολογία 29
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret, Nils Torvalds

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του 
Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τρίτη 
Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών που 
πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 
15 Οκτωβρίου 2019,

Or. en

Τροπολογία 30
Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, 
Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, 
Maria Noichl, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις Αρχές της 
Yogyakarta («Αρχές και κρατικές 
υποχρεώσεις για την εφαρμογή του 
διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα σε σχέση με τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, 
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την έκφραση φύλου και τα 
χαρακτηριστικά φύλου») που εγκρίθηκε 
τον Νοέμβριο του 2006 και τις 10 
συμπληρωματικές αρχές («συν 10») που 
εγκρίθηκαν στις 10 Νοεμβρίου 2017,

Or. en

Τροπολογία 31
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις Αρχές της 
Yogyakarta («Αρχές και κρατικές 
υποχρεώσεις για την εφαρμογή του 
διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα σε σχέση με τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, 
την έκφραση φύλου και τα 
χαρακτηριστικά φύλου») που εγκρίθηκε 
τον Νοέμβριο του 2006 και τις 10 
συμπληρωματικές αρχές («συν 10») που 
εγκρίθηκαν στις 10 Νοεμβρίου 2017,

Or. en

Τροπολογία 32
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών της 28ης Μαΐου 2019, στην οποία 
ορίστηκε η 22α Αυγούστου ως διεθνής 
ημέρα μνήμης των Ηνωμένων Εθνών για 
τα θύματα πράξεων βίας λόγω θρησκείας 
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ή πεποιθήσεων,

Or. en

Τροπολογία 33
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις βασικές 
συμβάσεις της ΔΟΕ,

Or. en

Τροπολογία 34
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και 
νόμιμη μετανάστευση, που εγκρίθηκε από 
τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 10 
και 11 Δεκεμβρίου 2018,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 35
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο διαγράφεται
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Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και 
νόμιμη μετανάστευση, που εγκρίθηκε από 
τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 10 
και 11 Δεκεμβρίου 2018,

Or. en

Τροπολογία 36
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και 
νόμιμη μετανάστευση, που εγκρίθηκε από 
τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 10 και 
11 Δεκεμβρίου 2018,

— έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και 
νόμιμη μετανάστευση, που εγκρίθηκε από 
την πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2018, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το 
κείμενο δεν έγινε δεκτό από όλα τα κράτη 
μέλη στη Γενική Συνέλευση,

Or. en

Τροπολογία 37
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για τους πρόσφυγες, που 
εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ στις 17 Δεκεμβρίου 2018,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 38
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
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Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για τους πρόσφυγες, που 
εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ στις 17 Δεκεμβρίου 2018,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 39
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για τους πρόσφυγες, που 
εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ στις 17 Δεκεμβρίου 2018,

— έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο 
Σύμφωνο για τους πρόσφυγες, που 
εγκρίθηκε από την πλειοψηφία της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 17 
Δεκεμβρίου 2018, λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη ότι το κείμενο δεν έγινε δεκτό από 
όλα τα κράτη μέλη στη Γενική 
Συνέλευση,

Or. en

Τροπολογία 40
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής, του 2016, με 
τίτλο «Ζώντας με αξιοπρέπεια: από την 
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εξάρτηση στην αυτονομία» και τα 
μεταγενέστερα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου, του 2016, σχετικά με την 
προσέγγιση της ΕΕ για τους 
αναγκαστικούς εκτοπισμούς και την 
ανάπτυξη,

Or. en

Τροπολογία 41
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου για τη δημοκρατία, τα 
οποία εγκρίθηκαν στις 14 Οκτωβρίου 
2019,

Or. en

Τροπολογία 42
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου για τη δημοκρατία, τα 
οποία εγκρίθηκαν στις 14 Οκτωβρίου 
2019,

Or. en

Τροπολογία 43
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 
της ΕΕ του 2015 για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία στον 
κόσμο, στην οποία καταδικάζεται κάθε 
μορφή παρένθετης κύησης,

Or. en

Τροπολογία 44
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 
της ΕΕ του 2015 για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία στον 
κόσμο, στην οποία καταδικάζεται κάθε 
μορφή παρένθετης κύησης,

Or. en

Τροπολογία 45
Peter van Dalen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του 
Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων 
εκτός της ΕΕ (Ειδικός Απεσταλμένος Jan 
Figel),

Or. nl
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Τροπολογία 46
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης 
Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τη 
στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την 
αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον 
της από τρίτους [2016/2030(INI)] και τη 
σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 13ης Μαρτίου 2019 προς το 
Συμβούλιο και την Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, 
σχετικά με τον απολογισμό της συνέχειας 
που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του 
ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική 
επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση 
της προπαγάνδας εναντίον της από 
τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της 
[2018/2115(INI)],

Or. en

Τροπολογία 47
Bert-Jan Ruissen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 15ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και την 
εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου της 
ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής 
ελευθερίας και της ελευθερίας των 
πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ,
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Or. en

Τροπολογία 48
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 15ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και την 
εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου της 
ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής 
ελευθερίας και της ελευθερίας των 
πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 49
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 15ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και την 
εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου της 
ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής 
ελευθερίας και της ελευθερίας των 
πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 50
Isabel Santos, Andrea Cozzolino
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ιουλίου 2018 σχετικά με την παραβίαση 
των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων 
πληθυσμών στον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένης της αρπαγής γαιών 
[2017/2206(INI)],

Or. en

Τροπολογία 51
Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, 
Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, 
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με 
το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα 
άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024) 
[2019/2573(RSP)],

Or. en

Τροπολογία 52
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με 
το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα 
άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024) 
[2019/2573(RSP)],
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Or. en

Τροπολογία 53
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
σχετικά με την εναντίωση στα 
δικαιώματα των γυναικών και στην 
ισότητα των φύλων στην ΕΕ 
[2018/2684(RSP)],

Or. en

Τροπολογία 54
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη όλα τα ψηφίσματά 
του σχετικά με παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 
(γνωστά ως κατεπείγοντα ψηφίσματα, 
σύμφωνα με το άρθρο 144, πρώην άρθρο 
135, του εσωτερικού κανονισμού του) που 
εγκρίθηκαν το 2018,

Or. en

Τροπολογία 55
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη το βραβείο διαγράφεται
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Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης, 
το οποίο το 2018 απονεμήθηκε στον Oleg 
Sentsov, ουκρανό σκηνοθέτη και πολιτικό 
κρατούμενο στη Ρωσία,

Or. en

Τροπολογία 56
Peter van Dalen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δημοσίευση της 
ετήσιας έκθεσης του 2017 της 
Κοινοβουλευτικής Διακομματικής 
Ομάδας για την προώθηση της 
ελευθερίας της θρησκείας και της πίστης 
(FoRB),

Or. nl

Τροπολογία 57
Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
σεβασμός και η προαγωγή, το αδιαίρετο 
και η διαφύλαξη της οικουμενικότητας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς 
και η προαγωγή των δημοκρατικών 
αρχών και αξιών, συμπεριλαμβανομένου 
του κράτους δικαίου, του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αρχής της 
ισότητας και της αλληλεγγύης, αποτελούν 
ακρογωνιαίους λίθους για το ηθικό και 
νομικό κεκτημένο της ΕΕ και την κοινή 
εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφαλείας της (ΚΕΠΠΑ), καθώς και για 
την εξωτερική της δράση· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να συνεχίσει να 
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διεκδικεί θέση ηγετικού παγκόσμιου 
παράγοντα της οικουμενικής προώθησης 
και προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και σε 
επίπεδο πολυμερούς συνεργασίας, ιδίως 
μέσα από έναν ενεργό και εποικοδομητικό 
ρόλο στα διάφορα όργανα του ΟΗΕ και 
σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών, τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και το διεθνές δίκαιο, καθώς και με τις 
υποχρεώσεις στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις 
δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί βάσει 
του Θεματολογίου για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη για το 2030 και των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 58
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, ως σύνολο οικουμενικών 
αξιών, αρχών και κανόνων που 
καθοδηγούν τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, θέτει 
την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο επίκεντρο της χρηστής 
διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με το πνεύμα της Οικουμενικής 
Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και το άρθρο 21 της ΣΕΕ, η ΕΕ 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά 
την εφαρμογή πολιτικών που έχουν ως 
βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
αγωνίζεται διαρκώς για την αντιμετώπιση 
των παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, ως σύνολο οικουμενικών 
αξιών, αρχών και κανόνων που 
καθοδηγούν τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, θέτει 
τον σεβασμό, την προστασία και την 
άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 
επίκεντρο της χρηστής διακυβέρνησης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το άρθρο 
21 της ΣΕΕ, η ΕΕ δηλώνει σταθερά τη 
φιλοδοξία της να βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή όσον αφορά την εφαρμογή 
πολιτικών που έχουν ως βάση τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την 
αντιμετώπιση των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μια φιλόδοξη δέσμευση και 
ρητορική απαιτεί από την ΕΕ να είναι 
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συνεπής και να δίνει το παράδειγμα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πράξη, η 
κοινότητα υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων καταγγέλλει σε τακτά 
χρονικά διαστήματα την ΕΕ για 
ασυνέπεια απέναντι σε συγκρίσιμες 
καταστάσεις στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων παγκοσμίως και 
υποστηρίζει ότι δίνει προτεραιότητα στην 
ασφάλεια, τη μετανάστευση ή τα 
εμπορικά συμφέροντα έναντι της 
δεδηλωμένης δέσμευσής της υπέρ των 
οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 59
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 
ένας μεγάλος αριθμός υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών ακτιβιστών και 
παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, 
αποτέλεσαν στόχο ιδιωτικών και 
κρατικών φορέων και βλέπουν τον 
πολιτικό χώρο δράσης τους να 
συρρικνώνεται συνεχώς, γεγονός που τους 
εμποδίζει να αναλάβουν ουσιαστική 
δράση, ενώ παράλληλα υφίστανται 
επιθέσεις, απειλές και διώξεις και, σε 
ακραίες περιπτώσεις, αποτελούν θύματα 
δολοφονιών·

Or. en

Τροπολογία 60
Miguel Urbán Crespo
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη 
διάρκεια του εορτασμού της 20ής 
επετείου της Διακήρυξης των Ηνωμένων 
Εθνών για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ΕΕ 
αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ενίσχυση 
των δημοκρατικών κοινωνικών και του 
κράτους δικαίου παγκοσμίως· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πλέον 
ευπαθών ομάδων, όπως είναι οι 
εθνοτικές, γλωσσικές και θρησκευτικές 
μειονότητες, τα άτομα με αναπηρία, η 
κοινότητα ΛΟΑΔΜ, οι γυναίκες, τα 
παιδιά, οι αιτούντες άσυλο και οι 
μετανάστες, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής·

Or. en

Τροπολογία 61
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πολιτικές της ΕΕ διασφαλίζουν την 
προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των πλέον ευπαθών 
ομάδων, όπως είναι οι εθνοτικές, 
γλωσσικές και θρησκευτικές μειονότητες, 
τα άτομα με αναπηρία, η κοινότητα 
ΛΟΑΔΜ, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι 
αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες·

Or. en
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Τροπολογία 62
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες και 
ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας έχουν 
εμπλακεί σε σειρά παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε 
περιστατικά που οδήγησαν στην απώλεια 
ανθρώπινων ζωών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα εν λόγω 
περιστατικά ισοδυναμούν με σοβαρές 
παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου, όπως εγκλήματα πολέμου, 
καθώς και με εμπλοκή σε δολοφονίες, 
επιθέσεις ή απειλές κατά υπερασπιστών 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 63
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, 
μέσω συνεχών δράσεων σε διμερές και 
πολυμερές επίπεδο, συνέβαλε στην 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
το 2018, ιδίως με την ενίσχυση του 
πολιτικού διαλόγου με κράτη μη μέλη της 
ΕΕ και με τη σύναψη νέων διεθνών 
συμφωνιών, μεταξύ άλλων εμπορικών και 
οικονομικών εταιρικών σχέσεων·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 64
Tudor Ciuhodaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, 
μέσω συνεχών δράσεων σε διμερές και 
πολυμερές επίπεδο, συνέβαλε στην 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
το 2018, ιδίως με την ενίσχυση του 
πολιτικού διαλόγου με κράτη μη μέλη της 
ΕΕ και με τη σύναψη νέων διεθνών 
συμφωνιών, μεταξύ άλλων εμπορικών και 
οικονομικών εταιρικών σχέσεων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
διατήρησε τη σταθερή προσήλωσή της 
στην προαγωγή και την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως πυρήνα της 
πολυμερούς προσέγγισης, ιδίως με την 
ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου με κράτη 
μη μέλη της ΕΕ και με τη σύναψη νέων 
διεθνών συμφωνιών, μεταξύ άλλων 
εμπορικών και οικονομικών εταιρικών 
σχέσεων·

Or. ro

Τροπολογία 65
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, 
μέσω συνεχών δράσεων σε διμερές και 
πολυμερές επίπεδο, συνέβαλε στην 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
το 2018, ιδίως με την ενίσχυση του 
πολιτικού διαλόγου με κράτη μη μέλη της 
ΕΕ και με τη σύναψη νέων διεθνών 
συμφωνιών, μεταξύ άλλων εμπορικών και 
οικονομικών εταιρικών σχέσεων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, 
μέσω συνεχών δράσεων σε διμερές και 
πολυμερές επίπεδο, συνέβαλε στην 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
το 2018, ιδίως με την ενίσχυση του 
πολιτικού διαλόγου με χώρες που 
επιδιώκουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 
καθώς και με τρίτες χώρες, και με τη 
σύναψη νέων διεθνών συμφωνιών, μεταξύ 
άλλων εμπορικών και οικονομικών 
εταιρικών σχέσεων·

Or. en
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Τροπολογία 66
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, 
μέσω συνεχών δράσεων σε διμερές και 
πολυμερές επίπεδο, συνέβαλε στην 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
το 2018, ιδίως με την ενίσχυση του 
πολιτικού διαλόγου με κράτη μη μέλη της 
ΕΕ και με τη σύναψη νέων διεθνών 
συμφωνιών, μεταξύ άλλων εμπορικών και 
οικονομικών εταιρικών σχέσεων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, 
μέσω συνεχών δράσεων σε διμερές και 
πολυμερές επίπεδο, συνέβαλε στην 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
το 2018, ιδίως με την ενίσχυση του 
πολιτικού διαλόγου με κράτη μη μέλη της 
ΕΕ και με άλλα περιφερειακά θεσμικά 
όργανα όπως η Αφρικανική Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 67
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, 
μέσω συνεχών δράσεων σε διμερές και 
πολυμερές επίπεδο, συνέβαλε στην 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
το 2018, ιδίως με την ενίσχυση του 
πολιτικού διαλόγου με κράτη μη μέλη της 
ΕΕ και με τη σύναψη νέων διεθνών 
συμφωνιών, μεταξύ άλλων εμπορικών και 
οικονομικών εταιρικών σχέσεων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, 
μέσω συνεχών δράσεων σε διμερές και 
πολυμερές επίπεδο, συνέβαλε στην 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
το 2018, ιδίως με την ενίσχυση του 
πολιτικού διαλόγου με κράτη μη μέλη της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 68
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποιες 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις, γνωστές ως 
«διαρθρωτικές», και ιδίως οι 
δημοσιονομικές περικοπές που αυτές 
συνεπάγονται κατόπιν αιτήματος διεθνών 
θεσμικών οργάνων έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα, 
και ιδίως στα οικονομικά και κοινωνικά 
δικαιώματα και στις συνθήκες διαβίωσης 
των πληθυσμών, και μπορούν να 
οδηγήσουν σε αύξηση της ανεργίας, της 
φτώχειας, των ανισοτήτων και της 
επισφαλούς εργασίας, σε υποβάθμιση της 
ποιότητας των βασικών δημόσιων 
υπηρεσιών και σε περιορισμένη 
πρόσβαση σε αυτές· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, χωρίς ένα επαρκές σύστημα 
κοινωνικής προστασίας, υπάρχει ο 
κίνδυνος τα μέτρα αυτά να οδηγήσουν σε 
παραβίαση των υποχρεώσεων που έχουν 
οι κυβερνήσεις σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα καθώς και των δεσμεύσεων 
που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της Ατζέντας 
του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 69
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 
Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που πραγματοποιήθηκε το 
2018 στο Παρίσι κατά την εικοστή 
επέτειο της Διακήρυξης των Ηνωμένων 
Εθνών σχετικά με τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων προέκυψε ένα 
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σχέδιο δράσης με προτεραιότητες για τα 
κράτη, τις επιχειρήσεις, τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους 
δωρητές και τους διακυβερνητικούς 
οργανισμούς προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα ασφαλές και ευνοϊκό 
περιβάλλον για την υπεράσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και 
ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη 
προστασία των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
κοινοτήτων, των οργανώσεων και των 
κινημάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 70
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη 
δεκαετία που διανύουμε καταγράφεται 
εμφανής και οργανωμένη επίθεση, σε 
παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά 
της ισότητας των φύλων και των 
δικαιωμάτων των γυναικών, μεταξύ 
άλλων στην ΕΕ, η οποία εκδηλώνεται 
κυρίως σε ορισμένα κράτη μέλη και 
συνοδεύεται από εθνικιστικές και 
αντιδημοκρατικές ιδεολογίες·

Or. en

Τροπολογία 71
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
στόχαστρο των επιθέσεων ενάντια στα 
δικαιώματα των γυναικών και στην 
ισότητα των φύλων βρίσκονται βασικοί 
τομείς του θεσμικού πλαισίου και του 
πλαισίου πολιτικής για την ισότητα των 
φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών, 
όπως η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου, η κοινωνική προστασία και η 
προστασία της εργασίας, η εκπαίδευση, η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα, η πρόληψη και η 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της έμφυλης βίας 
(συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής 
μίσους και της επιγραμμικής 
παρενόχλησης), τα δικαιώματα τον 
ΛΟΑΔΜ+, η παρουσία των γυναικών σε 
θέσεις λήψης πολιτικών αποφάσεων, ο 
χώρος εργασίας και η επαρκής 
χρηματοδότηση οργανώσεων και 
κινημάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τα δικαιώματα των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 72
Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση 
της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και 
των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, όπως 
και της συνοχής των εξωτερικών 
πολιτικών της μεταξύ τους, συνιστά 
απαρέγκλιτη προϋπόθεση για μια επιτυχή 
και αποτελεσματική πολιτική της ΕΕ στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτιωμένη 
συνοχή θα επιτρέψει στην ΕΕ να αντιδρά 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση 
της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και 
των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, όπως 
και της συνοχής των εξωτερικών 
πολιτικών της μεταξύ τους, συνιστά 
απαρέγκλιτη προϋπόθεση για μια επιτυχή 
και αποτελεσματική πολιτική της ΕΕ στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές 
στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
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ταχύτερα στα πρώιμα στάδια παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

και της δημοκρατίας πρέπει να 
ενσωματώνονται σε όλες τις άλλες 
πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική διάσταση, 
όπως η ανάπτυξη, η μετανάστευση, η 
ασφάλεια, η καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, τα δικαιώματα των 
γυναικών και η ισότητα των φύλων, η 
διεύρυνση και το εμπόριο, ιδίως μέσω 
της εφαρμογής της αιρεσιμότητας στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτιωμένη 
συνοχή θα επιτρέψει στην ΕΕ να αντιδρά 
ταχύτερα στα πρώιμα στάδια παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 73
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση 
της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και 
των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, όπως 
και της συνοχής των εξωτερικών 
πολιτικών της μεταξύ τους, συνιστά 
απαρέγκλιτη προϋπόθεση για μια επιτυχή 
και αποτελεσματική πολιτική της ΕΕ στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτιωμένη 
συνοχή θα επιτρέψει στην ΕΕ να αντιδρά 
ταχύτερα στα πρώιμα στάδια παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση 
της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και 
των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, όπως 
και της συνοχής των εξωτερικών 
πολιτικών της μεταξύ τους, συνιστά 
απαρέγκλιτη προϋπόθεση για μια επιτυχή 
και αποτελεσματική πολιτική της ΕΕ στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτιωμένη 
συνοχή θα επιτρέψει στην ΕΕ να 
αποτελέσει έναν πιο αξιόπιστο παράγοντα 
υπεράσπισης σε παγκόσμιο επίπεδο και 
να αντιδρά ταχύτερα στα πρώιμα στάδια 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 74
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα εδράζονται στα 
βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και 
αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας· λαμβάνοντας 
περαιτέρω υπόψη ότι τα εν λόγω 
δικαιώματα δεν έχουν ακόμα 
διασφαλιστεί σε όλα τα μέρη του κόσμου, 
συμπεριλαμβανομένων τμημάτων της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 75
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
συνιστά μία από τις πλέον διαδεδομένες 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
παγκοσμίως, η οποία πλήττει όλα τα 
κοινωνικά στρώματα, ανεξάρτητα από 
ηλικία, μόρφωση, εισόδημα, κοινωνική 
θέση και χώρα καταγωγής ή διαμονής, 
και ότι αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην 
επίτευξη της ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 76
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
σφαιρική και δεσμευτική στρατηγική της 
ΕΕ για την ισότητα των φύλων, η οποία 
αποτελεί μακροχρόνιο αίτημα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δέσμευση 
της εκλεγείσας Προέδρου της Επιτροπής, 
πρέπει να προβλέπει την ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της ενσωμάτωσης της ισότητας των 
φύλων στην εμπορική και την εξωτερική 
πολιτική της ΕΕ, και να ενισχύσει τον 
αντίκτυπο του επικείμενου σχεδίου 
δράσης για θέματα φύλου III·

Or. en

Τροπολογία 77
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετάβαση στη δημοκρατία και η εδραίωση 
ή παγίωση του κράτους δικαίου σε πολλές 
χώρες είναι χρονοβόρες και επίπονες 
διαδικασίες, για την επιτυχία των οποίων η 
εξωτερική στήριξη επί παρατεταμένο 
χρονικό διάστημα, μεταξύ άλλων και από 
την ΕΕ, είναι ουσιαστικής σημασίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετάβαση στη δημοκρατία, η ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση και η εδραίωση ή παγίωση 
του κράτους δικαίου σε πολλές χώρες είναι 
χρονοβόρες και επίπονες διαδικασίες, για 
την επιτυχία των οποίων η εξωτερική 
στήριξη επί παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα, μεταξύ άλλων και από την ΕΕ, 
είναι ουσιαστικής σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 78
Isabel Santos, Andrea Cozzolino
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προαγωγή της διεθνούς ειρήνης και 
ασφάλειας συγκαταλέγεται στους λόγους 
ύπαρξης της ΕΕ, όπως αναγνωρίστηκε με 
το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2012, και 
κατέχει κεντρική θέση στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία 79
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ 
να ενεργεί στη διεθνή σκηνή στο όνομα 
των αρχών που ενέπνευσαν τη δημιουργία 
της, στις οποίες περιλαμβάνονται η 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο 
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 80
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περιβαλλοντικές καταστάσεις έκτακτης 



AM\1191183EL.docx 39/135 PE642.943v01-00

EL

ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη και της 
αποψίλωσης του χιλιετούς τροπικού 
δάσους, αποτελούν άμεση συνέπεια των 
εσκεμμένων επιλογών πολιτικής του 
ανθρώπου και συνιστούν παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι μόνο για 
τους ανθρώπους που πλήττονται άμεσα 
από την απώλεια των σπιτιών και των 
οικοτόπων τους, αλλά και για την 
ανθρωπότητα συνολικά και 
υπογραμμίζουν τη σημασία της 
αναγνώρισης ότι κάθε άτομο στον 
πλανήτη έχει επίσης το δικαίωμα να 
αναπνέει καθαρό αέρα και να ζει σε 
καθαρό περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 81
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περιβαλλοντικές καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη και της 
αποψίλωσης του χιλιετούς τροπικού 
δάσους, αποτελούν άμεση συνέπεια των 
εσκεμμένων επιλογών πολιτικής του 
ανθρώπου και συνιστούν παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι μόνο για 
τους ανθρώπους που πλήττονται άμεσα 
από την απώλεια των σπιτιών και των 
οικοτόπων τους, αλλά και για την 
ανθρωπότητα συνολικά και 
υπογραμμίζουν τη σημασία της 
αναγνώρισης ότι η προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της υγείας και 
του περιβάλλοντος είναι αλληλένδετα 
ζητήματα·
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Or. en

Τροπολογία 82
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
επείγουσα ανάγκη η διεθνής κοινότητα 
και ιδίως η ΕΕ να ασχοληθούν ενεργά με 
την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και 
να εντείνουν τις προσπάθειές της για την 
παρακολούθηση και αντιμετώπιση των 
διαρκών και αναδυόμενων συγκρούσεων 
σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίες 
ενδέχεται να οδηγήσουν σε παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 83
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
αυτόχθονες πληθυσμοί εξακολουθούν να 
αποτελούν θύματα δολοφονιών, 
εξωδικαστικών εκτελέσεων, 
ακρωτηριασμών, βασανιστηρίων, 
βιασμών, αυθαίρετων συλλήψεων, 
σωματικής βίας, παρενόχλησης και 
εκφοβισμού επειδή υπερασπίζονται το 
δικαίωμά τους στα προγονικά τους εδάφη 
και τους φυσικούς πόρους τους, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
νερό και τροφή, καθώς και στους 
θρησκευτικούς χώρους και τα ιερά 
νεκροταφεία τους·
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Or. en

Τροπολογία 84
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των πλέον ευπαθών 
ατόμων, όπως είναι οι εθνοτικές, 
γλωσσικές και θρησκευτικές μειονότητες, 
τα άτομα με αναπηρία, η κοινότητα 
ΛΟΑΔΜ, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι 
αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες, 
χρήζει ιδιαίτερης προσοχής·

Or. en

Τροπολογία 85
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των πλέον ευπαθών 
ομάδων, όπως είναι οι εθνοτικές, 
γλωσσικές και θρησκευτικές μειονότητες, 
τα άτομα με αναπηρία, η κοινότητα 
ΛΟΑΔΜ, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι 
αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες, 
χρήζει ιδιαίτερης προσοχής·

Or. en
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Τροπολογία 86
Nacho Sánchez Amor

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την πρόσφατη ετήσια έκθεση της ΕΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ΕΥΕΔ 
επικαιροποίησε πλήρως 125 στρατηγικές 
χωρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τη δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι εν λόγω στρατηγικές —και οι ετήσιες 
εκθέσεις υλοποίησής τους— αποτελούν 
βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση της 
συνεκτικότητας των πολιτικών, ορίζουν 
βασικές στρατηγικές προτεραιότητες και 
θέτουν μακροπρόθεσμους και 
βραχυπρόθεσμους στόχους, 
προβλέποντας συγκεκριμένες δράσεις για 
την προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να 
μην έχει καμία απολύτως πρόσβαση στις 
συγκεκριμένες στρατηγικές των χωρών 
και στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησής 
τους·

Or. en

Τροπολογία 87
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την πρόσφατη έκθεση που ανέθεσε η 
κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, οι 
χριστιανοί είναι η θρησκευτική ομάδα 
που υπόκειται στους περισσότερους 
διωγμούς παγκοσμίως, αποτελώντας το 
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80% των διωκόμενων πιστών στον 
κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διώξεις 
αυτές περιλαμβάνουν από συνήθεις 
διακρίσεις στην εκπαίδευση, την 
απασχόληση και τον κοινωνικό βίο, μέσω 
περιορισμών σε κάθε μορφή έκφρασης, 
έως σωματικές επιθέσεις κατά 
χριστιανικών κοινοτήτων, οι οποίες 
σχεδόν εμπίπτουν στον διεθνή ορισμό της 
γενοκτονίας σύμφωνα με τον ορισμό που 
εγκρίθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη·

Or. en

Τροπολογία 88
Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετάβαση στη δημοκρατία και η θέσπιση 
ή εδραίωση του κράτους δικαίου είναι 
ενσωματωμένες στις πολιτικές της ΕΕ 
στο πλαίσιο της διεύρυνσης και της 
γειτονίας·

Or. en

Τροπολογία 89
Janina Ochojska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα είναι το 
δικαίωμα στην ύδρευση και τις 
εγκαταστάσεις υγιεινής, και η 
εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτά είναι 
καίριας σημασίας για την αποφυγή των 
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εντάσεων σε ορισμένες περιοχές· 

Or. pl

Τροπολογία 90
Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παράνομη κατοχή εδαφών ή μέρους 
αυτών αποτελεί συνεχιζόμενη παραβίαση 
του διεθνούς δικαίου, η οποία 
συνεπάγεται την ευθύνη της δύναμης 
κατοχής προς τον άμαχο πληθυσμό 
δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 91
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και 
του κράτους δικαίου παγκοσμίως το 2018, 
οι οποίες αντανακλούν την άνοδο του 
αυταρχισμού ως πολιτικού σχεδίου, που 
περιλαμβάνει περιφρόνηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταστολή εις 
βάρος των αντιφρονούντων, 
πολιτικοποιημένη δικαιοσύνη και εκλογές 
με προκαθορισμένο αποτέλεσμα· φρονεί 
ότι οι χώρες που περνούν σε αυταρχικά 
καθεστώτα καθίστανται περισσότερο 
ευάλωτες στην αστάθεια, τις συγκρούσεις, 
τη διαφθορά και τον βίαιο εξτρεμισμό· 

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και 
του κράτους δικαίου παγκοσμίως το 2018, 
ιδίως σε χώρες των οποίων τα κοινωνικά 
και νομικά συστήματα βασίζονται στο 
ισλαμικό δίκαιο· φρονεί ότι οι χώρες που 
περνούν σε αυταρχικά καθεστώτα 
καθίστανται περισσότερο ευάλωτες στην 
αστάθεια, τις συγκρούσεις, τη διαφθορά 
και τον βίαιο εξτρεμισμό· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, 
ταυτόχρονα, ορισμένες χώρες έχουν 
δρομολογήσει διαδικασίες ειρήνευσης και 
εκδημοκρατισμού, εφαρμόζουν 
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εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι, ταυτόχρονα, ορισμένες χώρες 
έχουν δρομολογήσει διαδικασίες 
ειρήνευσης και εκδημοκρατισμού, 
εφαρμόζουν συνταγματικές και δικαστικές 
μεταρρυθμίσεις και διεξάγουν ανοικτές και 
δημόσιες συζητήσεις με την κοινωνία των 
πολιτών με στόχο την προαγωγή των 
θεμελιωδών ελευθεριών και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης 
της θανατικής ποινής·

συνταγματικές και δικαστικές 
μεταρρυθμίσεις και διεξάγουν ανοικτές και 
δημόσιες συζητήσεις με την κοινωνία των 
πολιτών με στόχο την προαγωγή των 
θεμελιωδών ελευθεριών και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 92
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και 
του κράτους δικαίου παγκοσμίως το 2018, 
οι οποίες αντανακλούν την άνοδο του 
αυταρχισμού ως πολιτικού σχεδίου, που 
περιλαμβάνει περιφρόνηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταστολή εις 
βάρος των αντιφρονούντων, 
πολιτικοποιημένη δικαιοσύνη και εκλογές 
με προκαθορισμένο αποτέλεσμα· φρονεί 
ότι οι χώρες που περνούν σε αυταρχικά 
καθεστώτα καθίστανται περισσότερο 
ευάλωτες στην αστάθεια, τις συγκρούσεις, 
τη διαφθορά και τον βίαιο εξτρεμισμό· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι, ταυτόχρονα, ορισμένες χώρες 
έχουν δρομολογήσει διαδικασίες 
ειρήνευσης και εκδημοκρατισμού, 
εφαρμόζουν συνταγματικές και δικαστικές 
μεταρρυθμίσεις και διεξάγουν ανοικτές και 
δημόσιες συζητήσεις με την κοινωνία των 
πολιτών με στόχο την προαγωγή των 
θεμελιωδών ελευθεριών και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για την αύξηση των επιθέσεων κατά της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 
παγκοσμίως το 2018 από εδραιωμένα 
ολοκληρωτικά καθεστώτα, δικτατορίες 
και τυραννίες, που περιλαμβάνουν 
περιφρόνηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, καταστολή εις βάρος των 
αντιφρονούντων, πολιτικοποιημένη 
δικαιοσύνη και εκλογές με 
προκαθορισμένο αποτέλεσμα· φρονεί ότι 
οι πολίτες των χωρών αυτών καθίστανται 
περισσότερο ευάλωτοι στην αστάθεια και 
τις συγκρούσεις καθώς πέφτουν θύματα 
διαφθοράς και βίας· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, 
ταυτόχρονα, ορισμένες χώρες έχουν 
δρομολογήσει διαδικασίες ειρήνευσης και 
εκδημοκρατισμού, εφαρμόζουν 
συνταγματικές και δικαστικές 
μεταρρυθμίσεις και διεξάγουν ανοικτές και 
δημόσιες συζητήσεις με την κοινωνία των 
πολιτών με στόχο την προαγωγή των 
θεμελιωδών ελευθεριών και των 
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συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της 
θανατικής ποινής·

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της 
θανατικής ποινής·

Or. es

Τροπολογία 93
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και 
του κράτους δικαίου παγκοσμίως το 2018, 
οι οποίες αντανακλούν την άνοδο του 
αυταρχισμού ως πολιτικού σχεδίου, που 
περιλαμβάνει περιφρόνηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταστολή εις 
βάρος των αντιφρονούντων, 
πολιτικοποιημένη δικαιοσύνη και εκλογές 
με προκαθορισμένο αποτέλεσμα· φρονεί 
ότι οι χώρες που περνούν σε αυταρχικά 
καθεστώτα καθίστανται περισσότερο 
ευάλωτες στην αστάθεια, τις συγκρούσεις, 
τη διαφθορά και τον βίαιο εξτρεμισμό· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι, ταυτόχρονα, ορισμένες χώρες 
έχουν δρομολογήσει διαδικασίες 
ειρήνευσης και εκδημοκρατισμού, 
εφαρμόζουν συνταγματικές και δικαστικές 
μεταρρυθμίσεις και διεξάγουν ανοικτές και 
δημόσιες συζητήσεις με την κοινωνία των 
πολιτών με στόχο την προαγωγή των 
θεμελιωδών ελευθεριών και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της 
θανατικής ποινής·

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και 
του κράτους δικαίου παγκοσμίως το 2018, 
οι οποίες αντανακλούν την άνοδο του 
αυταρχισμού ως πολιτικού σχεδίου, που 
περιλαμβάνει περιφρόνηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταστολή εις 
βάρος των αντιφρονούντων, 
πολιτικοποιημένη δικαιοσύνη και εκλογές 
με προκαθορισμένο αποτέλεσμα, 
συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας 
των πολιτών, καθώς και περιορισμό της 
ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της 
ελευθερίας της έκφρασης· φρονεί ότι οι 
χώρες που περνούν σε αυταρχικά 
καθεστώτα καθίστανται περισσότερο 
ευάλωτες στην αστάθεια, τις συγκρούσεις, 
τη διαφθορά και τον βίαιο εξτρεμισμό· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι, ταυτόχρονα, ορισμένες χώρες 
έχουν δρομολογήσει διαδικασίες 
ειρήνευσης και εκδημοκρατισμού, 
εφαρμόζουν συνταγματικές και δικαστικές 
μεταρρυθμίσεις και διεξάγουν ανοικτές και 
δημόσιες συζητήσεις με την κοινωνία των 
πολιτών με στόχο την προαγωγή των 
θεμελιωδών ελευθεριών και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της 
θανατικής ποινής·

Or. en
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Τροπολογία 94
Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio 
Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Petras 
Auštrevičius, Dietmar Köster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και 
του κράτους δικαίου παγκοσμίως το 2018, 
οι οποίες αντανακλούν την άνοδο του 
αυταρχισμού ως πολιτικού σχεδίου, που 
περιλαμβάνει περιφρόνηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταστολή εις 
βάρος των αντιφρονούντων, 
πολιτικοποιημένη δικαιοσύνη και εκλογές 
με προκαθορισμένο αποτέλεσμα· φρονεί 
ότι οι χώρες που περνούν σε αυταρχικά 
καθεστώτα καθίστανται περισσότερο 
ευάλωτες στην αστάθεια, τις συγκρούσεις, 
τη διαφθορά και τον βίαιο εξτρεμισμό· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι, ταυτόχρονα, ορισμένες χώρες 
έχουν δρομολογήσει διαδικασίες 
ειρήνευσης και εκδημοκρατισμού, 
εφαρμόζουν συνταγματικές και δικαστικές 
μεταρρυθμίσεις και διεξάγουν ανοικτές και 
δημόσιες συζητήσεις με την κοινωνία των 
πολιτών με στόχο την προαγωγή των 
θεμελιωδών ελευθεριών και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της 
θανατικής ποινής·

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και 
του κράτους δικαίου παγκοσμίως το 2018, 
οι οποίες αντανακλούν την άνοδο του 
αυταρχισμού ως πολιτικού σχεδίου, που 
περιλαμβάνει περιφρόνηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταστολή εις 
βάρος των αντιφρονούντων, 
πολιτικοποιημένη δικαιοσύνη και εκλογές 
με προκαθορισμένο αποτέλεσμα, 
συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας 
των πολιτών, καθώς και περιορισμό της 
ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της 
ελευθερίας της έκφρασης· φρονεί ότι οι 
χώρες που περνούν σε αυταρχικά 
καθεστώτα καθίστανται περισσότερο 
ευάλωτες στην αστάθεια, τις συγκρούσεις, 
τη διαφθορά και τον βίαιο εξτρεμισμό· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι, ταυτόχρονα, ορισμένες χώρες 
έχουν δρομολογήσει διαδικασίες 
ειρήνευσης και εκδημοκρατισμού, 
εφαρμόζουν συνταγματικές και δικαστικές 
μεταρρυθμίσεις και διεξάγουν ανοικτές και 
δημόσιες συζητήσεις με την κοινωνία των 
πολιτών με στόχο την προαγωγή των 
θεμελιωδών ελευθεριών και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της 
θανατικής ποινής·

Or. en

Τροπολογία 95
Željana Zovko
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και 
του κράτους δικαίου παγκοσμίως το 2018, 
οι οποίες αντανακλούν την άνοδο του 
αυταρχισμού ως πολιτικού σχεδίου, που 
περιλαμβάνει περιφρόνηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταστολή εις 
βάρος των αντιφρονούντων, 
πολιτικοποιημένη δικαιοσύνη και εκλογές 
με προκαθορισμένο αποτέλεσμα· φρονεί 
ότι οι χώρες που περνούν σε αυταρχικά 
καθεστώτα καθίστανται περισσότερο 
ευάλωτες στην αστάθεια, τις συγκρούσεις, 
τη διαφθορά και τον βίαιο εξτρεμισμό· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι, ταυτόχρονα, ορισμένες χώρες 
έχουν δρομολογήσει διαδικασίες 
ειρήνευσης και εκδημοκρατισμού, 
εφαρμόζουν συνταγματικές και δικαστικές 
μεταρρυθμίσεις και διεξάγουν ανοικτές και 
δημόσιες συζητήσεις με την κοινωνία των 
πολιτών με στόχο την προαγωγή των 
θεμελιωδών ελευθεριών και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της 
θανατικής ποινής·

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και 
του κράτους δικαίου παγκοσμίως το 2018, 
οι οποίες αντανακλούν την άνοδο του 
αυταρχισμού ως πολιτικού σχεδίου, που 
περιλαμβάνει περιφρόνηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταστολή εις 
βάρος των αντιφρονούντων, 
πολιτικοποιημένη δικαιοσύνη και εκλογές 
με προκαθορισμένο αποτέλεσμα· φρονεί 
ότι οι χώρες που περνούν σε αυταρχικά 
καθεστώτα καθίστανται περισσότερο 
επιρρεπείς στην αστάθεια, τη διαφθορά, 
τον βίαιο εξτρεμισμό και τη συμμετοχή σε 
ξένες στρατιωτικές συγκρούσεις· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι, ταυτόχρονα, ορισμένες χώρες 
έχουν δρομολογήσει διαδικασίες 
ειρήνευσης και εκδημοκρατισμού, 
εφαρμόζουν συνταγματικές και δικαστικές 
μεταρρυθμίσεις και διεξάγουν ανοικτές και 
δημόσιες συζητήσεις με την κοινωνία των 
πολιτών με στόχο την προαγωγή των 
θεμελιωδών ελευθεριών και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της 
θανατικής ποινής·

Or. en

Τροπολογία 96
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και 
του κράτους δικαίου παγκοσμίως το 2018, 

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και 
του κράτους δικαίου παγκοσμίως το 2018, 
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οι οποίες αντανακλούν την άνοδο του 
αυταρχισμού ως πολιτικού σχεδίου, που 
περιλαμβάνει περιφρόνηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταστολή εις 
βάρος των αντιφρονούντων, 
πολιτικοποιημένη δικαιοσύνη και εκλογές 
με προκαθορισμένο αποτέλεσμα· φρονεί 
ότι οι χώρες που περνούν σε αυταρχικά 
καθεστώτα καθίστανται περισσότερο 
ευάλωτες στην αστάθεια, τις συγκρούσεις, 
τη διαφθορά και τον βίαιο εξτρεμισμό· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι, ταυτόχρονα, ορισμένες χώρες 
έχουν δρομολογήσει διαδικασίες 
ειρήνευσης και εκδημοκρατισμού, 
εφαρμόζουν συνταγματικές και δικαστικές 
μεταρρυθμίσεις και διεξάγουν ανοικτές και 
δημόσιες συζητήσεις με την κοινωνία των 
πολιτών με στόχο την προαγωγή των 
θεμελιωδών ελευθεριών και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης 
της θανατικής ποινής·

οι οποίες αντανακλούν την άνοδο του 
αυταρχισμού ως πολιτικού σχεδίου, που 
περιλαμβάνει περιφρόνηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταστολή εις 
βάρος των αντιφρονούντων, 
πολιτικοποιημένη δικαιοσύνη και εκλογές 
με προκαθορισμένο αποτέλεσμα· φρονεί 
ότι οι χώρες που περνούν σε αυταρχικά 
καθεστώτα καθίστανται περισσότερο 
ευάλωτες στην αστάθεια, τις συγκρούσεις, 
τη διαφθορά και τον βίαιο εξτρεμισμό· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι, ταυτόχρονα, ορισμένες χώρες 
έχουν δρομολογήσει διαδικασίες 
ειρήνευσης και εκδημοκρατισμού, 
εφαρμόζουν συνταγματικές και δικαστικές 
μεταρρυθμίσεις και διεξάγουν ανοικτές και 
δημόσιες συζητήσεις με την κοινωνία των 
πολιτών με στόχο την προαγωγή των 
θεμελιωδών ελευθεριών και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 97
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και 
του κράτους δικαίου παγκοσμίως το 2018, 
οι οποίες αντανακλούν την άνοδο του 
αυταρχισμού ως πολιτικού σχεδίου, που 
περιλαμβάνει περιφρόνηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταστολή εις 
βάρος των αντιφρονούντων, 
πολιτικοποιημένη δικαιοσύνη και εκλογές 
με προκαθορισμένο αποτέλεσμα· φρονεί 
ότι οι χώρες που περνούν σε αυταρχικά 
καθεστώτα καθίστανται περισσότερο 
ευάλωτες στην αστάθεια, τις συγκρούσεις, 
τη διαφθορά και τον βίαιο εξτρεμισμό· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και 
του κράτους δικαίου παγκοσμίως το 2018, 
οι οποίες αντανακλούν την άνοδο του 
αυταρχισμού ως πολιτικού σχεδίου, που 
περιλαμβάνει περιφρόνηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταστολή εις 
βάρος των αντιφρονούντων, 
πολιτικοποιημένη δικαιοσύνη και εκλογές 
με προκαθορισμένο αποτέλεσμα· φρονεί 
ότι οι χώρες που περνούν σε αυταρχικά 
καθεστώτα καθίστανται περισσότερο 
ευάλωτες στην αστάθεια, τις συγκρούσεις, 
τη διαφθορά και τον βίαιο εξτρεμισμό· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
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γεγονός ότι, ταυτόχρονα, ορισμένες χώρες 
έχουν δρομολογήσει διαδικασίες 
ειρήνευσης και εκδημοκρατισμού, 
εφαρμόζουν συνταγματικές και δικαστικές 
μεταρρυθμίσεις και διεξάγουν ανοικτές και 
δημόσιες συζητήσεις με την κοινωνία των 
πολιτών με στόχο την προαγωγή των 
θεμελιωδών ελευθεριών και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της 
θανατικής ποινής·

γεγονός ότι, ταυτόχρονα, ορισμένες χώρες 
έχουν δρομολογήσει διαδικασίες 
ειρήνευσης και εκδημοκρατισμού, 
εφαρμόζουν συνταγματικές και δικαστικές 
μεταρρυθμίσεις και διεξάγουν ανοικτές και 
δημόσιες συζητήσεις με την κοινωνία των 
πολιτών με στόχο την προαγωγή των 
θεμελιωδών ελευθεριών και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της 
θανατικής ποινής· διαμαρτύρεται για την 
έλλειψη συμμετοχής στην αναστολή της 
θανατικής ποινής, ιδίως στη 
Λευκορωσία, την Ινδονησία, το Ιράν, την 
Ιαπωνία, το Πακιστάν, τη Σαουδική 
Αραβία, τη Σινγκαπούρη, την Ταϊλάνδη 
και τις ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 98
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
διότι, εκτός από τις χώρες στις οποίες 
απειλούνται η δημοκρατία, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το κράτος δικαίου, 
εξακολουθούν να υφίστανται καθεστώτα 
που αρνούνται την ύπαρξη καθαυτή των 
οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που κατοχυρώνονται στο διεθνές δίκαιο, 
καθεστώτα στα οποία, στο πλαίσιο της 
απόλυτης εξουσίας του κράτους, ακόμα 
και τα πιο βασικά δικαιώματα 
χορηγούνται ή καταργούνται σαν να ήταν 
προνόμια, καθεστώτα στα οποία μεγάλες 
μερίδες του πληθυσμού, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 
γυναικών και των μειονοτήτων, 
στερούνται συστηματικά κάθε 
εκπροσώπηση· ωστόσο, τα εν λόγω 
καθεστώτα συμμετέχουν ισότιμα στην 



AM\1191183EL.docx 51/135 PE642.943v01-00

EL

αδελφότητα των εθνών, νομιμοποιώντας 
με τον τρόπο αυτό την αποστέρηση του 
συνόλου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
ως μέθοδο διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 99
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
διότι, εκτός από τις χώρες στις οποίες 
απειλούνται η δημοκρατία, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το κράτος δικαίου, 
εξακολουθούν να υφίστανται καθεστώτα 
που αρνούνται την ύπαρξη καθαυτή των 
οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που κατοχυρώνονται στο διεθνές δίκαιο, 
καθεστώτα στα οποία, στο πλαίσιο της 
απόλυτης εξουσίας του κράτους, ακόμα 
και τα πιο βασικά δικαιώματα 
χορηγούνται ή καταργούνται σαν να ήταν 
προνόμια, καθεστώτα στα οποία μεγάλες 
μερίδες του πληθυσμού, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 
γυναικών και των μειονοτήτων, 
στερούνται συστηματικά κάθε 
εκπροσώπηση· ωστόσο, τα εν λόγω 
καθεστώτα συμμετέχουν ισότιμα στην 
αδελφότητα των εθνών, νομιμοποιώντας 
με τον τρόπο αυτό την πλήρη 
αποστέρηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ως μέθοδο διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 100
Janina Ochojska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι πάνω από 700 εκατομμύρια άνθρωποι 
σε ολόκληρο τον κόσμο ή το 10% του 
πληθυσμού 3α ζουν σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας, ενώ ο αριθμός των ατόμων που 
κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό 
αποκλεισμό, παρά την πτωτική τάση, 
εξακολουθεί να είναι μεγάλος, γεγονός 
που συχνά ωθεί στη μετανάστευση με 
σκοπό την αναζήτηση μέσων διαβίωσης, 
τροφίμων και νερού· 
__________________
3a Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για 
την ανάπτυξη. Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης. Στόχος 1: Μηδενική 
Φτώχεια. 

Or. pl

Τροπολογία 101
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υποστηρίζει ότι όλα τα κράτη που 
ασπάζονται τις θεμελιώδεις ελευθερίες ως 
ακρογωνιαίους λίθους της δημοκρατίας 
πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
της διάδοσης των πρακτικών χρηστής 
διακυβέρνησης με βάση τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το κράτος δικαίου σε όλο 
τον κόσμο, και της ενίσχυσης των διεθνών 
νομικών μέσων για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει 
τις προκλήσεις που θέτει η προσφυγή σε 
επιβλαβείς επιρροές που υπονομεύουν τη 
δημοκρατική διακυβέρνηση και τις αξίες 

2. υποστηρίζει ότι όλα τα κράτη που 
ασπάζονται τις θεμελιώδεις ελευθερίες ως 
ακρογωνιαίους λίθους της δημοκρατίας 
πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
της διάδοσης των πρακτικών 
δημοκρατικής διακυβέρνησης με βάση τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος 
δικαίου σε όλο τον κόσμο, και της 
ενίσχυσης των διεθνών νομικών μέσων για 
την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· υπογραμμίζει τις προκλήσεις 
που θέτει η προσφυγή σε επιβλαβείς 
επιρροές που υπονομεύουν τη 
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που είναι εγγενείς στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και, ως εκ τούτου, 
παρεμποδίζουν τις θετικές προσπάθειες 
των δημοκρατικών κρατών·

δημοκρατική διακυβέρνηση και τις αξίες 
που είναι εγγενείς στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και, ως εκ τούτου, 
παρεμποδίζουν τις θετικές προσπάθειες 
των δημοκρατικών κρατών· εκφράζει τη 
βαθιά του ανησυχία για τους δεσμούς 
μεταξύ των απολυταρχικών καθεστώτων 
του εξωτερικού και ακροδεξιών και 
λαϊκιστικών εθνικιστικών κομμάτων και 
κυβερνήσεων στην ΕΕ, όπως στην 
Ουγγαρία, που αποτελούν απειλή για τις 
θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης, οι οποίες 
είναι κατοχυρωμένες στο άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ) και αντανακλώνται στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· πιστεύει ότι οι εν λόγω 
δεσμοί υπονομεύουν την αξιοπιστία των 
προσπαθειών της ΕΕ να προωθήσει τις 
θεμελιώδεις αξίες· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της να δώσουν το 
παράδειγμα και να διαφυλάσσουν 
αυστηρά τα οικουμενικά ανθρώπινα 
δικαιώματα, να εξασφαλίζουν ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον για την κοινωνία των πολιτών 
και να αντιμετωπίζουν τυχόν αρνητικές 
τάσεις σε αυτόν τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 102
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υποστηρίζει ότι όλα τα κράτη που 
ασπάζονται τις θεμελιώδεις ελευθερίες ως 
ακρογωνιαίους λίθους της δημοκρατίας 
πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
της διάδοσης των πρακτικών χρηστής 

2. υποστηρίζει ότι όλα τα κράτη που 
ασπάζονται τις διεθνώς αναγνωρισμένες 
θεμελιώδεις ελευθερίες ως ακρογωνιαίους 
λίθους της δημοκρατίας πρέπει να 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της 
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διακυβέρνησης με βάση τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το κράτος δικαίου σε όλο 
τον κόσμο, και της ενίσχυσης των διεθνών 
νομικών μέσων για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει 
τις προκλήσεις που θέτει η προσφυγή σε 
επιβλαβείς επιρροές που υπονομεύουν τη 
δημοκρατική διακυβέρνηση και τις αξίες 
που είναι εγγενείς στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και, ως εκ τούτου, 
παρεμποδίζουν τις θετικές προσπάθειες 
των δημοκρατικών κρατών·

διάδοσης των πρακτικών χρηστής 
διακυβέρνησης με βάση τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το κράτος δικαίου σε όλο 
τον κόσμο, και της ενίσχυσης των διεθνών 
νομικών μέσων για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει 
τις προκλήσεις που θέτει η προσφυγή σε 
επιβλαβείς επιρροές που υπονομεύουν τη 
δημοκρατική διακυβέρνηση και τις αξίες 
που είναι εγγενείς στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και, ως εκ τούτου, 
παρεμποδίζουν τις θετικές προσπάθειες 
των δημοκρατικών κρατών·

Or. en

Τροπολογία 103
Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo 
Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras 
Auštrevičius, Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι δεν μπορεί να 
υπάρξει ιεράρχηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· τονίζει ότι είναι αναγκαίο 
να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός και η 
τήρηση της αρχής ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα είναι οικουμενικά και 
αναφαίρετα, αδιαίρετα, 
αλληλοεξαρτώμενα και αλληλένδετα· 
υπογραμμίζει τις πλήρως απαράδεκτες 
προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν τα 
δικαιώματα ορισμένων ομάδων 
προκειμένου να δικαιολογηθεί η 
περιθωριοποίηση άλλων·

Or. en

Τροπολογία 104
Miguel Urbán Crespo
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι δεν μπορεί να 
υπάρξει ιεράρχηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· τονίζει ότι είναι αναγκαίο 
να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός και η 
τήρηση της αρχής ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα είναι οικουμενικά και 
αναφαίρετα, αδιαίρετα, 
αλληλοεξαρτώμενα και αλληλένδετα· 
υπογραμμίζει τις πλήρως απαράδεκτες 
προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν τα 
δικαιώματα ορισμένων ομάδων 
προκειμένου να δικαιολογηθεί η 
περιθωριοποίηση άλλων·

Or. en

Τροπολογία 105
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι δεν μπορεί να 
υπάρξει ιεράρχηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· τονίζει ότι είναι αναγκαίο 
να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός και η 
τήρηση της αρχής ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα είναι οικουμενικά και 
αναφαίρετα, αδιαίρετα, 
αλληλοεξαρτώμενα και αλληλένδετα· 
υπογραμμίζει τις πλήρως απαράδεκτες 
προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν τα 
δικαιώματα ορισμένων ομάδων 
προκειμένου να δικαιολογηθεί η 
περιθωριοποίηση άλλων·

Or. en
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Τροπολογία 106
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει τη μάστιγα των 
ένοπλων συγκρούσεων, οι οποίες 
εξακολουθούν να προκαλούν θανάτους 
μεταξύ των αμάχων και οδηγούν σε 
μαζικές εκτοπίσεις, ενώ τα κράτη και μη 
κρατικοί παράγοντες φαίνεται να 
αποποιούνται την ευθύνη τους να τηρούν 
το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το 
διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· τονίζει ότι οι περιοχές σε 
εμπόλεμη κατάσταση ή σε καταστάσεις 
σύγκρουσης αντιμετωπίζουν σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εξαιρετικά ασυνήθεις ως 
προς τη φύση τους και με στόχο την 
αναίρεση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι 
οποίες είναι αφενός ολέθριες για τα θύματα 
και αφετέρου εξευτελιστικές για τους 
δράστες· τονίζει, για παράδειγμα, τη χρήση 
της σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου 
με στόχο την καταστροφή, την 
αποσταθεροποίηση και την καταρράκωση 
του ηθικού ατόμων, οικογενειών, 
κοινοτήτων και κοινωνιών·

3. επισημαίνει τη μάστιγα των 
ένοπλων συγκρούσεων και των 
στρατιωτικών επιθέσεων με στόχο την 
εθνοκάθαρση, οι οποίες εξακολουθούν να 
προκαλούν θανάτους μεταξύ των αμάχων 
και οδηγούν σε μαζικές εκτοπίσεις, ενώ τα 
κράτη και μη κρατικοί παράγοντες 
φαίνεται να αποποιούνται την ευθύνη τους 
να τηρούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο 
και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· τονίζει ότι οι περιοχές σε 
εμπόλεμη κατάσταση ή σε καταστάσεις 
σύγκρουσης είναι ευάλωτες σε ξένες 
στρατιωτικές επεμβάσεις και 
αντιμετωπίζουν σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξαιρετικά 
ασυνήθεις ως προς τη φύση τους και με 
στόχο την αναίρεση της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, οι οποίες είναι αφενός 
ολέθριες για τα θύματα και αφετέρου 
εξευτελιστικές για τους δράστες· τονίζει, 
για παράδειγμα, τη χρήση της σεξουαλικής 
βίας ως πολεμικού όπλου με στόχο την 
καταστροφή, την αποσταθεροποίηση και 
την καταρράκωση του ηθικού ατόμων, 
οικογενειών, κοινοτήτων και κοινωνιών·

Or. en

Τροπολογία 107
Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει τη μάστιγα των 
ένοπλων συγκρούσεων, οι οποίες 

3. επισημαίνει τη μάστιγα των 
ένοπλων συγκρούσεων, οι οποίες 
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εξακολουθούν να προκαλούν θανάτους 
μεταξύ των αμάχων και οδηγούν σε 
μαζικές εκτοπίσεις, ενώ τα κράτη και μη 
κρατικοί παράγοντες φαίνεται να 
αποποιούνται την ευθύνη τους να τηρούν 
το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το 
διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· τονίζει ότι οι περιοχές σε 
εμπόλεμη κατάσταση ή σε καταστάσεις 
σύγκρουσης αντιμετωπίζουν σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εξαιρετικά ασυνήθεις ως 
προς τη φύση τους και με στόχο την 
αναίρεση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι 
οποίες είναι αφενός ολέθριες για τα 
θύματα και αφετέρου εξευτελιστικές για 
τους δράστες· τονίζει, για παράδειγμα, τη 
χρήση της σεξουαλικής βίας ως πολεμικού 
όπλου με στόχο την καταστροφή, την 
αποσταθεροποίηση και την καταρράκωση 
του ηθικού ατόμων, οικογενειών, 
κοινοτήτων και κοινωνιών·

εξακολουθούν να προκαλούν θανάτους 
μεταξύ των αμάχων και οδηγούν σε 
μαζικές εκτοπίσεις, ενώ τα κράτη και μη 
κρατικοί παράγοντες αποποιούνται την 
ευθύνη τους να τηρούν το διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι 
οι περιοχές σε εμπόλεμη κατάσταση ή σε 
καταστάσεις σύγκρουσης αντιμετωπίζουν 
σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εξαιρετικά ασυνήθεις ως 
προς τη φύση τους και με στόχο την 
αναίρεση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι 
οποίες είναι ολέθριες για τα θύματα· 
τονίζει, για παράδειγμα, τη χρήση της 
σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου με 
στόχο την καταστροφή, την 
αποσταθεροποίηση και την καταρράκωση 
του ηθικού ατόμων, οικογενειών, 
κοινοτήτων και κοινωνιών·

Or. et

Τροπολογία 108
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει τη μάστιγα των 
ένοπλων συγκρούσεων, οι οποίες 
εξακολουθούν να προκαλούν θανάτους 
μεταξύ των αμάχων και οδηγούν σε 
μαζικές εκτοπίσεις, ενώ τα κράτη και μη 
κρατικοί παράγοντες φαίνεται να 
αποποιούνται την ευθύνη τους να τηρούν 
το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το 
διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· τονίζει ότι οι περιοχές σε 
εμπόλεμη κατάσταση ή σε καταστάσεις 
σύγκρουσης αντιμετωπίζουν σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εξαιρετικά ασυνήθεις ως 
προς τη φύση τους και με στόχο την 
αναίρεση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι 

3. επισημαίνει τη μάστιγα των 
ένοπλων συγκρούσεων, οι οποίες 
εξακολουθούν να προκαλούν θανάτους 
μεταξύ των αμάχων και οδηγούν σε 
μαζικές εκτοπίσεις, ενώ τα κράτη και μη 
κρατικοί παράγοντες φαίνεται να 
αποποιούνται την ευθύνη τους να τηρούν 
το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το 
διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· τονίζει ότι οι περιοχές σε 
εμπόλεμη κατάσταση ή σε καταστάσεις 
σύγκρουσης αντιμετωπίζουν σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εξαιρετικά ασυνήθεις ως 
προς τη φύση τους και με στόχο την 
αναίρεση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι 
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οποίες είναι αφενός ολέθριες για τα θύματα 
και αφετέρου εξευτελιστικές για τους 
δράστες· τονίζει, για παράδειγμα, τη χρήση 
της σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου 
με στόχο την καταστροφή, την 
αποσταθεροποίηση και την καταρράκωση 
του ηθικού ατόμων, οικογενειών, 
κοινοτήτων και κοινωνιών·

οποίες είναι αφενός ολέθριες για τα θύματα 
και αφετέρου εξευτελιστικές για τους 
δράστες· τονίζει, για παράδειγμα, τη χρήση 
βασανιστηρίων και άλλων μορφών 
σκληρής, απάνθρωπης και εξευτελιστικής 
μεταχείρισης· τη χρήση βίαιων 
εξαφανίσεων, εξωδικαστικών εκτελέσεων 
και σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου 
με στόχο την καταστροφή, την 
αποσταθεροποίηση και την καταρράκωση 
του ηθικού ατόμων, οικογενειών, 
κοινοτήτων και κοινωνιών·

Or. en

Τροπολογία 109
Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει τη μάστιγα των 
ένοπλων συγκρούσεων, οι οποίες 
εξακολουθούν να προκαλούν θανάτους 
μεταξύ των αμάχων και οδηγούν σε 
μαζικές εκτοπίσεις, ενώ τα κράτη και μη 
κρατικοί παράγοντες φαίνεται να 
αποποιούνται την ευθύνη τους να τηρούν 
το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το 
διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· τονίζει ότι οι περιοχές σε 
εμπόλεμη κατάσταση ή σε καταστάσεις 
σύγκρουσης αντιμετωπίζουν σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εξαιρετικά ασυνήθεις ως 
προς τη φύση τους και με στόχο την 
αναίρεση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι 
οποίες είναι αφενός ολέθριες για τα θύματα 
και αφετέρου εξευτελιστικές για τους 
δράστες· τονίζει, για παράδειγμα, τη χρήση 
της σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου 
με στόχο την καταστροφή, την 
αποσταθεροποίηση και την καταρράκωση 
του ηθικού ατόμων, οικογενειών, 

3. επισημαίνει τη μάστιγα των 
ένοπλων συγκρούσεων, οι οποίες 
εξακολουθούν να προκαλούν θανάτους 
μεταξύ των αμάχων και οδηγούν σε 
μαζικές εκτοπίσεις, ενώ τα κράτη και μη 
κρατικοί παράγοντες φαίνεται να 
αποποιούνται την ευθύνη τους να τηρούν 
το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το 
διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· τονίζει ότι οι περιοχές σε 
εμπόλεμη κατάσταση ή σε καταστάσεις 
σύγκρουσης αντιμετωπίζουν σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εξαιρετικά ασυνήθεις ως 
προς τη φύση τους και με στόχο την 
αναίρεση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι 
οποίες είναι αφενός ολέθριες για τα θύματα 
και αφετέρου εξευτελιστικές για τους 
δράστες· τονίζει, για παράδειγμα, τη χρήση 
της σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου 
ή τη χρήση της σκόπιμης ασιτίας ως 
πολεμικού όπλου, στο πλαίσιο της οποίας 
επιβάλλονται σκόπιμα ασθένειες και 
υποσιτισμός με στόχο την καταστροφή, 
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κοινοτήτων και κοινωνιών· την αποσταθεροποίηση και την 
καταρράκωση του ηθικού ατόμων, 
οικογενειών, κοινοτήτων και κοινωνιών·

Or. en

Τροπολογία 110
Bert-Jan Ruissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει τη μάστιγα των 
ένοπλων συγκρούσεων, οι οποίες 
εξακολουθούν να προκαλούν θανάτους 
μεταξύ των αμάχων και οδηγούν σε 
μαζικές εκτοπίσεις, ενώ τα κράτη και μη 
κρατικοί παράγοντες φαίνεται να 
αποποιούνται την ευθύνη τους να τηρούν 
το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το 
διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· τονίζει ότι οι περιοχές σε 
εμπόλεμη κατάσταση ή σε καταστάσεις 
σύγκρουσης αντιμετωπίζουν σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εξαιρετικά ασυνήθεις ως 
προς τη φύση τους και με στόχο την 
αναίρεση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι 
οποίες είναι αφενός ολέθριες για τα θύματα 
και αφετέρου εξευτελιστικές για τους 
δράστες· τονίζει, για παράδειγμα, τη χρήση 
της σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου 
με στόχο την καταστροφή, την 
αποσταθεροποίηση και την καταρράκωση 
του ηθικού ατόμων, οικογενειών, 
κοινοτήτων και κοινωνιών·

3. επισημαίνει τη μάστιγα των 
ένοπλων συγκρούσεων, οι οποίες 
εξακολουθούν να προκαλούν θανάτους 
μεταξύ των αμάχων και οδηγούν σε 
μαζικές εκτοπίσεις, ενώ τα κράτη και μη 
κρατικοί παράγοντες φαίνεται να 
αποποιούνται την ευθύνη τους να τηρούν 
το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το 
διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· τονίζει ότι οι περιοχές σε 
εμπόλεμη κατάσταση ή σε καταστάσεις 
σύγκρουσης αντιμετωπίζουν σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εξαιρετικά ασυνήθεις ως 
προς τη φύση τους και με στόχο την 
αναίρεση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι 
οποίες είναι αφενός ολέθριες για τα θύματα 
και αφετέρου εξευτελιστικές για τους 
δράστες· τονίζει, για παράδειγμα, τη χρήση 
της σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου 
με στόχο την καταστροφή, την 
αποσταθεροποίηση και την καταρράκωση 
του ηθικού ατόμων, οικογενειών, 
κοινοτήτων και κοινωνιών, καθώς και τη 
συγκεκριμένη ευάλωτη θέση γυναικών 
προερχόμενων από εθνοτικές και 
θρησκευτικές μειονότητες στη βία, ιδίως 
προσήλυτων, ηγετών κοινοτήτων και 
νέων ενηλίκων·

Or. en
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Τροπολογία 111
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει τη μάστιγα των 
ένοπλων συγκρούσεων, οι οποίες 
εξακολουθούν να προκαλούν θανάτους 
μεταξύ των αμάχων και οδηγούν σε 
μαζικές εκτοπίσεις, ενώ τα κράτη και μη 
κρατικοί παράγοντες φαίνεται να 
αποποιούνται την ευθύνη τους να τηρούν 
το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το 
διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· τονίζει ότι οι περιοχές σε 
εμπόλεμη κατάσταση ή σε καταστάσεις 
σύγκρουσης αντιμετωπίζουν σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εξαιρετικά ασυνήθεις ως 
προς τη φύση τους και με στόχο την 
αναίρεση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι 
οποίες είναι αφενός ολέθριες για τα θύματα 
και αφετέρου εξευτελιστικές για τους 
δράστες· τονίζει, για παράδειγμα, τη χρήση 
της σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου 
με στόχο την καταστροφή, την 
αποσταθεροποίηση και την καταρράκωση 
του ηθικού ατόμων, οικογενειών, 
κοινοτήτων και κοινωνιών·

3. επισημαίνει τη μάστιγα των 
ένοπλων συγκρούσεων, οι οποίες 
εξακολουθούν να προκαλούν θανάτους 
μεταξύ των αμάχων και οδηγούν σε 
μαζικές εκτοπίσεις, ενώ τα κράτη και μη 
κρατικοί παράγοντες φαίνεται να 
αποποιούνται την ευθύνη τους να τηρούν 
το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το 
διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· τονίζει ότι οι περιοχές σε 
εμπόλεμη κατάσταση ή σε καταστάσεις 
σύγκρουσης αντιμετωπίζουν σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εξαιρετικά ασυνήθεις ως 
προς τη φύση τους και με στόχο την 
αναίρεση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι 
οποίες είναι αφενός ολέθριες για τα θύματα 
και αφετέρου εξευτελιστικές για τους 
δράστες· τονίζει, για παράδειγμα, τη χρήση 
της σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου 
με στόχο την καταστροφή, την 
αποσταθεροποίηση και την καταρράκωση 
του ηθικού ατόμων, οικογενειών, 
κοινοτήτων και κοινωνιών, καθώς και τη 
συγκεκριμένη ευάλωτη θέση γυναικών 
προερχόμενων από εθνοτικές και 
θρησκευτικές μειονότητες στη βία αυτή, 
ιδίως των προσήλυτων·

Or. en

Τροπολογία 112
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει τη μάστιγα των 
ένοπλων συγκρούσεων, οι οποίες 
εξακολουθούν να προκαλούν θανάτους 
μεταξύ των αμάχων και οδηγούν σε 
μαζικές εκτοπίσεις, ενώ τα κράτη και μη 
κρατικοί παράγοντες φαίνεται να 
αποποιούνται την ευθύνη τους να τηρούν 
το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το 
διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· τονίζει ότι οι περιοχές σε 
εμπόλεμη κατάσταση ή σε καταστάσεις 
σύγκρουσης αντιμετωπίζουν σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εξαιρετικά ασυνήθεις ως 
προς τη φύση τους και με στόχο την 
αναίρεση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι 
οποίες είναι αφενός ολέθριες για τα θύματα 
και αφετέρου εξευτελιστικές για τους 
δράστες· τονίζει, για παράδειγμα, τη χρήση 
της σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου 
με στόχο την καταστροφή, την 
αποσταθεροποίηση και την καταρράκωση 
του ηθικού ατόμων, οικογενειών, 
κοινοτήτων και κοινωνιών·

3. επισημαίνει τη μάστιγα των 
ένοπλων συγκρούσεων, οι οποίες 
εξακολουθούν να προκαλούν θανάτους 
μεταξύ των αμάχων και οδηγούν σε 
μαζικές εκτοπίσεις, ενώ τα κράτη και μη 
κρατικοί παράγοντες φαίνεται να 
αποποιούνται την ευθύνη τους να τηρούν 
το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το 
διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· τονίζει ότι οι περιοχές σε 
εμπόλεμη κατάσταση ή σε καταστάσεις 
σύγκρουσης αντιμετωπίζουν σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εξαιρετικά ασυνήθεις ως 
προς τη φύση τους και με στόχο την 
αναίρεση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οι 
οποίες είναι αφενός ολέθριες για τα θύματα 
και αφετέρου εξευτελιστικές για τους 
δράστες· τονίζει, για παράδειγμα, τη χρήση 
της σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου 
με στόχο την καταστροφή, την 
αποσταθεροποίηση και την καταρράκωση 
του ηθικού ατόμων, οικογενειών, 
κοινοτήτων και κοινωνιών· εκφράζει τη 
βαθιά λύπη του για τον ελλιπή σεβασμό 
του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και 
καταδικάζει σθεναρά την ανησυχητική 
αύξηση των θανατηφόρων επιθέσεων σε 
νοσοκομεία, σχολεία και άλλους στόχους 
αμάχων παγκοσμίως, στο πλαίσιο 
ένοπλων συγκρούσεων το 2018·

Or. en

Τροπολογία 113
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα στη 
ζωή αποτελεί το ύψιστο και 
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σημαντικότερο ανθρώπινο δικαίωμα, 
συνεπώς οι παράνομες πολεμικές 
ενέργειες θα πρέπει πάντοτε να 
καταδικάζονται ομόφωνα και να 
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά·

Or. en

Τροπολογία 114
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καταγγέλλει την απεμπόληση της 
πολυμέρειας και της βασισμένης σε 
κανόνες διεθνούς έννομης τάξης, που 
συνιστά σοβαρή πρόκληση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως· 
πιστεύει ακράδαντα στις προσεγγίσεις και 
τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε 
πλαίσιο συνεργασίας σε πολυμερές 
επίπεδο, ιδίως στους κόλπους των 
οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, 
θεωρώντας ότι αποτελούν το πλέον 
αποτελεσματικό μέσο για την 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων της 
ανθρωπότητας, την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων στις συγκρούσεις και την τόνωση 
της προόδου στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 115
Charlie Weimers, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καταγγέλλει την απεμπόληση της 
πολυμέρειας και της βασισμένης σε 
κανόνες διεθνούς έννομης τάξης, που 
συνιστά σοβαρή πρόκληση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως· 
πιστεύει ακράδαντα στις προσεγγίσεις και 
τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε πλαίσιο 
συνεργασίας σε πολυμερές επίπεδο, ιδίως 
στους κόλπους των οργάνων των 
Ηνωμένων Εθνών, θεωρώντας ότι 
αποτελούν το πλέον αποτελεσματικό μέσο 
για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
της ανθρωπότητας, την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων στις συγκρούσεις και την τόνωση 
της προόδου στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

4. καταγγέλλει την απεμπόληση της 
πολυμέρειας και της βασισμένης σε 
κανόνες διεθνούς έννομης τάξης, που 
συνιστά σοβαρή πρόκληση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως· 
πιστεύει ακράδαντα στις προσεγγίσεις και 
τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε πλαίσιο 
συνεργασίας σε πολυμερές επίπεδο, ιδίως 
στους κόλπους των οργάνων των 
Ηνωμένων Εθνών και των υφιστάμενων 
συμφωνηθέντων διαπραγματευτικών 
σχημάτων στους κόλπους περιφερειακών 
οργανισμών όπως ο Οργανισμός για την 
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη, θεωρώντας ότι αποτελούν το 
πλέον αποτελεσματικό μέσο για την 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων της 
ανθρωπότητας, την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων στις συγκρούσεις με βάση τους 
κανόνες και της αρχές του εθνικού 
δικαίου, του Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών και της τελικής Πράξης του 
Ελσίνκι και την τόνωση της προόδου στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 116
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καταγγέλλει την απεμπόληση της 
πολυμέρειας και της βασισμένης σε 
κανόνες διεθνούς έννομης τάξης, που 
συνιστά σοβαρή πρόκληση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως· 
πιστεύει ακράδαντα στις προσεγγίσεις και 
τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε πλαίσιο 
συνεργασίας σε πολυμερές επίπεδο, ιδίως 
στους κόλπους των οργάνων των 

4. καταγγέλλει την απεμπόληση της 
πολυμέρειας και της βασισμένης σε 
κανόνες διεθνούς έννομης τάξης, που 
συνιστά σοβαρή πρόκληση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως· 
πιστεύει ακράδαντα στις προσεγγίσεις και 
τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε πλαίσιο 
συνεργασίας σε πολυμερές επίπεδο, ιδίως 
στους κόλπους των οργάνων των 
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Ηνωμένων Εθνών, θεωρώντας ότι 
αποτελούν το πλέον αποτελεσματικό μέσο 
για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
της ανθρωπότητας, την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων στις συγκρούσεις και την τόνωση 
της προόδου στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Ηνωμένων Εθνών, θεωρώντας ότι 
αποτελούν το πλέον αποτελεσματικό μέσο 
για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
της ανθρωπότητας, την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων στις συγκρούσεις και την τόνωση 
της προόδου στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· στο πλαίσιο αυτό, επικροτεί 
την επικύρωση του Διεθνούς Συμφώνου 
για τα οικονομικά, κοινωνικά και 
μορφωτικά δικαιώματα (ICESCR) το 
2018 από τις Νήσους Μάρσαλ, το Κατάρ 
και τα Φίτζι·

Or. en

Τροπολογία 117
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καταγγέλλει την απεμπόληση της 
πολυμέρειας και της βασισμένης σε 
κανόνες διεθνούς έννομης τάξης, που 
συνιστά σοβαρή πρόκληση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως· 
πιστεύει ακράδαντα στις προσεγγίσεις και 
τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε πλαίσιο 
συνεργασίας σε πολυμερές επίπεδο, ιδίως 
στους κόλπους των οργάνων των 
Ηνωμένων Εθνών, θεωρώντας ότι 
αποτελούν το πλέον αποτελεσματικό μέσο 
για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
της ανθρωπότητας, την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων στις συγκρούσεις και την τόνωση 
της προόδου στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

4. καταγγέλλει την απεμπόληση της 
πολυμέρειας και της βασισμένης σε 
κανόνες διεθνούς έννομης τάξης, που 
συνιστά σοβαρή πρόκληση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως· 
πιστεύει ακράδαντα στις προσεγγίσεις και 
τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε πλαίσιο 
συνεργασίας σε πολυμερές επίπεδο, ιδίως 
στους κόλπους των οργάνων των 
Ηνωμένων Εθνών, θεωρώντας ότι 
αποτελούν το πλέον αποτελεσματικό μέσο 
για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
της ανθρωπότητας, την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων στις συγκρούσεις και την τόνωση 
της προόδου στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκφράζει έντονη ανησυχία 
για το γεγονός ότι οι έδρες σε διάφορους 
οργανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα καταλαμβάνονται από χώρες 
με αποδεδειγμένο ιστορικό σοβαρών 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·
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Or. en

Τροπολογία 118
Bert-Jan Ruissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καταγγέλλει ότι η Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
(UNHRC) χορηγεί σε χώρες που 
φημίζονται για κατάφωρες παραβάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έδρα στο 
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC)· 
πιστεύει ότι αυτό υπονομεύει την 
αξιοπιστία του UNHRC και 
απονομιμοποιεί την υπόστασή του·

Or. en

Τροπολογία 119
Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την αριθμητική αύξηση των 
δολοφονιών, των επιθέσεων και του 
εκφοβισμού κατά ανθρώπων που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε όλο τον κόσμο, ιδίως δημοσιογράφων, 
επιστημόνων, δικηγόρων και ακτιβιστών 
της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων 
υπερασπιστών του περιβάλλοντος και των 
γαιών, κυρίως σε χώρες με υψηλά 
επίπεδα διαφθοράς και αρνητικό ιστορικό 
στο θέμα του σεβασμού του κράτους 
δικαίου και της δικαστικής εποπτείας·

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την αύξηση των δολοφονιών, των 
επιθέσεων και του εκφοβισμού κατά 
ανθρώπων που υπερασπίζονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο, 
ιδίως δημοσιογράφων, επιστημόνων, 
δικηγόρων και ακτιβιστών της κοινωνίας 
των πολιτών, μεταξύ άλλων ακτιβιστών 
υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, 
υπερασπιστών του περιβάλλοντος και των 
γαιών, συμπεριλαμβανομένων ολοένα 
θρασύτερων επιθέσεων σε ξένο έδαφος 
και, σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά 
παράβαση των νόμων και των εθίμων 
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που συνδέονται με διπλωματικά προνόμια 
και ασυλίες· ζητεί δικαιοσύνη και 
λογοδοσία για τις εν λόγω επιθέσεις στο 
ανώτατο επίπεδο λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 120
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την αριθμητική αύξηση των 
δολοφονιών, των επιθέσεων και του 
εκφοβισμού κατά ανθρώπων που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε όλο τον κόσμο, ιδίως δημοσιογράφων, 
επιστημόνων, δικηγόρων και ακτιβιστών 
της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων 
υπερασπιστών του περιβάλλοντος και των 
γαιών, κυρίως σε χώρες με υψηλά επίπεδα 
διαφθοράς και αρνητικό ιστορικό στο θέμα 
του σεβασμού του κράτους δικαίου και της 
δικαστικής εποπτείας·

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την αριθμητική αύξηση των 
δολοφονιών, των επιθέσεων, της χρήσης 
της θανατικής ποινής, των διώξεων και 
του εκφοβισμού κατά ανθρώπων που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε όλο τον κόσμο, ιδίως υπερασπιστών 
των δικαιωμάτων των γυναικών, 
δημοσιογράφων, επιστημόνων, δικηγόρων 
και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, 
μεταξύ άλλων υπερασπιστών του 
περιβάλλοντος και των γαιών, κυρίως σε 
χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς και 
αρνητικό ιστορικό στο θέμα του σεβασμού 
του κράτους δικαίου και της δικαστικής 
εποπτείας·

Or. en

Τροπολογία 121
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την αριθμητική αύξηση των 
δολοφονιών, των επιθέσεων και του 

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την αριθμητική αύξηση των 
δολοφονιών, των επιθέσεων, των 
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εκφοβισμού κατά ανθρώπων που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε όλο τον κόσμο, ιδίως δημοσιογράφων, 
επιστημόνων, δικηγόρων και ακτιβιστών 
της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων 
υπερασπιστών του περιβάλλοντος και των 
γαιών, κυρίως σε χώρες με υψηλά επίπεδα 
διαφθοράς και αρνητικό ιστορικό στο θέμα 
του σεβασμού του κράτους δικαίου και της 
δικαστικής εποπτείας·

φυλακίσεων και του εκφοβισμού κατά 
ανθρώπων που υπερασπίζονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο, 
ιδίως δημοσιογράφων, επιστημόνων, 
δικηγόρων, εκλεγμένων πολιτικών και 
ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, 
μεταξύ άλλων υπερασπιστών του 
περιβάλλοντος και των γαιών, κυρίως σε 
χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς και 
αρνητικό ιστορικό στο θέμα του σεβασμού 
του κράτους δικαίου και της δικαστικής 
εποπτείας·

Or. en

Τροπολογία 122
Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την αριθμητική αύξηση των 
δολοφονιών, των επιθέσεων και του 
εκφοβισμού κατά ανθρώπων που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε όλο τον κόσμο, ιδίως δημοσιογράφων, 
επιστημόνων, δικηγόρων και ακτιβιστών 
της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων 
υπερασπιστών του περιβάλλοντος και των 
γαιών, κυρίως σε χώρες με υψηλά επίπεδα 
διαφθοράς και αρνητικό ιστορικό στο θέμα 
του σεβασμού του κράτους δικαίου και της 
δικαστικής εποπτείας·

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την αριθμητική αύξηση των 
δολοφονιών, της βίας, των 
παρενοχλήσεων και του εκφοβισμού κατά 
ανθρώπων που υπερασπίζονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο, 
ιδίως δημοσιογράφων, επιστημόνων, 
δικηγόρων και ακτιβιστών της κοινωνίας 
των πολιτών, μεταξύ άλλων υπερασπιστών 
του περιβάλλοντος και των γαιών, κυρίως 
σε χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς και 
αρνητικό ιστορικό στο θέμα του σεβασμού 
του κράτους δικαίου και της δικαστικής 
εποπτείας· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το αυξανόμενο παγκόσμιο 
φαινόμενο της συρρίκνωσης του χώρου 
της κοινωνίας των πολιτών εμφανίζεται 
επίσης σε εδραιωμένες δημοκρατίες και 
σε χώρες μεσαίου και υψηλού 
εισοδήματος·

Or. en
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Τροπολογία 123
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την αριθμητική αύξηση των 
δολοφονιών, των επιθέσεων και του 
εκφοβισμού κατά ανθρώπων που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα σε όλο τον κόσμο, ιδίως 
δημοσιογράφων, επιστημόνων, δικηγόρων 
και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, 
μεταξύ άλλων υπερασπιστών του 
περιβάλλοντος και των γαιών, κυρίως σε 
χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς και 
αρνητικό ιστορικό στο θέμα του σεβασμού 
του κράτους δικαίου και της δικαστικής 
εποπτείας·

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την αριθμητική αύξηση των 
δολοφονιών, των επιθέσεων — 
σωματικών και συκοφαντικών— και του 
εκφοβισμού κατά υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον 
κόσμο, ιδίως δημοσιογράφων, 
επιστημόνων, δικηγόρων και ακτιβιστών 
της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων 
υπερασπιστών του περιβάλλοντος και των 
γαιών, κυρίως σε χώρες με υψηλά επίπεδα 
διαφθοράς και αρνητικό ιστορικό στο θέμα 
του σεβασμού του κράτους δικαίου και της 
δικαστικής εποπτείας· επισημαίνει ότι οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των γυναικών καθώς και οι 
υπερασπιστές των περιβαλλοντικών 
δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν ειδικούς 
κινδύνους και χρειάζονται επαρκή 
προστασία·

Or. en

Τροπολογία 124
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την αριθμητική αύξηση των 
δολοφονιών, των επιθέσεων και του 
εκφοβισμού κατά ανθρώπων που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε όλο τον κόσμο, ιδίως δημοσιογράφων, 
επιστημόνων, δικηγόρων και ακτιβιστών 

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την αριθμητική αύξηση των 
δολοφονιών, των επιθέσεων και του 
εκφοβισμού κατά ανθρώπων που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε όλο τον κόσμο, ιδίως δημοσιογράφων, 
επιστημόνων, δικηγόρων και ακτιβιστών 
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της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων 
υπερασπιστών του περιβάλλοντος και των 
γαιών, κυρίως σε χώρες με υψηλά 
επίπεδα διαφθοράς και αρνητικό ιστορικό 
στο θέμα του σεβασμού του κράτους 
δικαίου και της δικαστικής εποπτείας·

της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων 
υπερασπιστών του περιβάλλοντος και των 
γαιών· εκτιμάται ότι, από το 1998 που 
υπογράφηκε η Διακήρυξη των Ηνωμένων 
Εθνών για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουν 
δολοφονηθεί 3.500 υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως· 
επισημαίνει ότι οι υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών 
αντιμετωπίζουν ειδικούς κινδύνους και 
χρειάζονται επαρκή προστασία· 
καταγγέλλει το γεγονός ότι ορισμένες 
κυβερνήσεις έχουν εγκρίνει νομοθετικές 
διατάξεις που περιορίζουν τις 
δραστηριότητες του κοινωνικού 
κινήματος, όπως π.χ. κλείσιμο ΜΚΟ ή 
δέσμευση των περιουσιακών τους 
στοιχείων·

Or. en

Τροπολογία 125
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την αριθμητική αύξηση των 
δολοφονιών, των επιθέσεων και του 
εκφοβισμού κατά ανθρώπων που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε όλο τον κόσμο, ιδίως δημοσιογράφων, 
επιστημόνων, δικηγόρων και ακτιβιστών 
της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων 
υπερασπιστών του περιβάλλοντος και των 
γαιών, κυρίως σε χώρες με υψηλά επίπεδα 
διαφθοράς και αρνητικό ιστορικό στο θέμα 
του σεβασμού του κράτους δικαίου και της 
δικαστικής εποπτείας·

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την αριθμητική αύξηση των 
δολοφονιών, των επιθέσεων και του 
εκφοβισμού κατά ανθρώπων που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε όλο τον κόσμο, ιδίως δημοσιογράφων, 
επιστημόνων, δικηγόρων και ακτιβιστών 
της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων 
ακτιβιστών των δικαιωμάτων των 
γυναικών, υπερασπιστών του 
περιβάλλοντος και των γαιών, κυρίως σε 
χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς και 
αρνητικό ιστορικό στο θέμα του σεβασμού 
του κράτους δικαίου και της δικαστικής 
εποπτείας· ζητεί επαρκή προστασία ώστε 
να ασκούν ελεύθερα το έργο τους·
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Or. en

Τροπολογία 126
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την αριθμητική αύξηση των 
δολοφονιών, των επιθέσεων και του 
εκφοβισμού κατά ανθρώπων που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε όλο τον κόσμο, ιδίως δημοσιογράφων, 
επιστημόνων, δικηγόρων και ακτιβιστών 
της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων 
υπερασπιστών του περιβάλλοντος και των 
γαιών, κυρίως σε χώρες με υψηλά επίπεδα 
διαφθοράς και αρνητικό ιστορικό στο θέμα 
του σεβασμού του κράτους δικαίου και της 
δικαστικής εποπτείας·

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την αριθμητική αύξηση των 
δολοφονιών, των επιθέσεων και του 
εκφοβισμού κατά ανθρώπων που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε όλο τον κόσμο, ιδίως δημοσιογράφων, 
επιστημόνων, δικηγόρων και ακτιβιστών 
της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων 
ακτιβιστών των δικαιωμάτων των 
γυναικών, υπερασπιστών του 
περιβάλλοντος και των γαιών, κυρίως σε 
χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς και 
αρνητικό ιστορικό στο θέμα του σεβασμού 
του κράτους δικαίου και της δικαστικής 
εποπτείας· ζητεί δικαιοσύνη και 
λογοδοσία για τις εν λόγω επιθέσεις στο 
ανώτατο επίπεδο λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 127
Bert-Jan Ruissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την αριθμητική αύξηση των 
δολοφονιών, των επιθέσεων και του 
εκφοβισμού κατά ανθρώπων που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε όλο τον κόσμο, ιδίως δημοσιογράφων, 
επιστημόνων, δικηγόρων και ακτιβιστών 
της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων 
υπερασπιστών του περιβάλλοντος και των 

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την αριθμητική αύξηση των 
δολοφονιών, των επιθέσεων και του 
εκφοβισμού κατά ανθρώπων που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε όλο τον κόσμο, ιδίως δημοσιογράφων, 
επιστημόνων, δικηγόρων και ακτιβιστών 
της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων 
υπερασπιστών του περιβάλλοντος και των 
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γαιών, κυρίως σε χώρες με υψηλά επίπεδα 
διαφθοράς και αρνητικό ιστορικό στο θέμα 
του σεβασμού του κράτους δικαίου και της 
δικαστικής εποπτείας·

γαιών καθώς και υπερασπιστών 
θρησκευτικών μειονοτήτων και 
μειονοτήτων σκέψης, κυρίως σε χώρες με 
υψηλά επίπεδα διαφθοράς και αρνητικό 
ιστορικό στο θέμα του σεβασμού του 
κράτους δικαίου και της δικαστικής 
εποπτείας·

Or. en

Τροπολογία 128
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την αριθμητική αύξηση των 
δολοφονιών, των επιθέσεων και του 
εκφοβισμού κατά ανθρώπων που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε όλο τον κόσμο, ιδίως δημοσιογράφων, 
επιστημόνων, δικηγόρων και ακτιβιστών 
της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων 
υπερασπιστών του περιβάλλοντος και των 
γαιών, κυρίως σε χώρες με υψηλά επίπεδα 
διαφθοράς και αρνητικό ιστορικό στο θέμα 
του σεβασμού του κράτους δικαίου και της 
δικαστικής εποπτείας·

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την αριθμητική αύξηση των 
δολοφονιών, των επιθέσεων και του 
εκφοβισμού κατά ανθρώπων που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε όλο τον κόσμο, ιδίως δημοσιογράφων, 
υπερασπιστών των θρησκευτικών 
μειονοτήτων και των μειονοτήτων 
πεποίθησης επιστημόνων, δικηγόρων και 
ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, 
μεταξύ άλλων υπερασπιστών του 
περιβάλλοντος και των γαιών, κυρίως σε 
χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς και 
αρνητικό ιστορικό στο θέμα του σεβασμού 
του κράτους δικαίου και της δικαστικής 
εποπτείας·

Or. en

Τροπολογία 129
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την αριθμητική αύξηση των 
δολοφονιών, των επιθέσεων και του 
εκφοβισμού κατά ανθρώπων που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε όλο τον κόσμο, ιδίως δημοσιογράφων, 
επιστημόνων, δικηγόρων και ακτιβιστών 
της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων 
υπερασπιστών του περιβάλλοντος και των 
γαιών, κυρίως σε χώρες με υψηλά επίπεδα 
διαφθοράς και αρνητικό ιστορικό στο θέμα 
του σεβασμού του κράτους δικαίου και της 
δικαστικής εποπτείας·

5. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για την αριθμητική αύξηση των 
δολοφονιών, των επιθέσεων και του 
εκφοβισμού κατά ανθρώπων που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε όλο τον κόσμο, ιδίως δημοσιογράφων, 
επιστημόνων, δικηγόρων και ακτιβιστών 
της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων 
υπερασπιστών του περιβάλλοντος και των 
γαιών, κυρίως σε χώρες με υψηλά επίπεδα 
διαφθοράς και αρνητικό ιστορικό στο θέμα 
του σεβασμού του κράτους δικαίου και της 
δικαστικής εποπτείας· επισημαίνει ότι οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των γυναικών 
αντιμετωπίζουν ειδικούς κινδύνους και 
χρειάζονται επαρκή προστασία·

Or. en

Τροπολογία 130
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για το γεγονός ότι η ΕΕ και ορισμένα 
κράτη μέλη εξακολουθούν να επιδιώκουν 
επιχειρηματικά, στρατιωτικά, 
αντιτρομοκρατικά και μεταναστευτικά 
συμφέροντα σε βάρος ζητημάτων που 
αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τη δημοκρατία· εκφράζει τη βαθιά του 
ανησυχία για τη χρήση κατασταλτικής 
νομοθεσίας για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας με σκοπό την πάταξη των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 131
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για το γεγονός ότι η ΕΕ και ορισμένα 
κράτη μέλη εξακολουθούν να επιδιώκουν 
επιχειρηματικά, στρατιωτικά, 
αντιτρομοκρατικά και μεταναστευτικά 
συμφέροντα σε βάρος ζητημάτων που 
αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τη δημοκρατία· εκφράζει τη βαθιά του 
ανησυχία για τη χρήση κατασταλτικής 
νομοθεσίας για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας με σκοπό την πάταξη των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 132
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία που έχει η 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των δικαιωμάτων των γυναικών 
παγκοσμίως· υπογραμμίζει ότι, παρά την 
πρόοδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις 
και βία· τονίζει ότι πολλές κοινωνίες 
εξακολουθούν να πασχίζουν να 
εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα στις 
γυναίκες και τα κορίτσια βάσει του νόμου 
και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την υγειονομική περίθαλψη, την αξιοπρεπή 

6. τονίζει τη σημασία που έχει η 
προώθηση της νομικής ισότητας ανδρών 
και γυναικών και των δικαιωμάτων των 
γυναικών παγκοσμίως· υπογραμμίζει ότι, 
παρά την πρόοδο, οι γυναίκες και τα 
κορίτσια εξακολουθούν να υφίστανται 
διακρίσεις και βία· τονίζει ότι πολλές 
κοινωνίες εξακολουθούν να πασχίζουν να 
εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα στις 
γυναίκες και τα κορίτσια βάσει του νόμου 
και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την υγειονομική περίθαλψη, την αξιοπρεπή 
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εργασία και την πολιτική και οικονομική 
εκπροσώπηση·

εργασία και την πολιτική και οικονομική 
εκπροσώπηση·

Or. en

Τροπολογία 133
Tudor Ciuhodaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία που έχει η 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των δικαιωμάτων των γυναικών 
παγκοσμίως· υπογραμμίζει ότι, παρά την 
πρόοδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις 
και βία· τονίζει ότι πολλές κοινωνίες 
εξακολουθούν να πασχίζουν να 
εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα στις 
γυναίκες και τα κορίτσια βάσει του νόμου 
και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την υγειονομική περίθαλψη, την αξιοπρεπή 
εργασία και την πολιτική και οικονομική 
εκπροσώπηση·

6. τονίζει τη σημασία της ενεργού 
συμμετοχής της ΕΕ στις παγκόσμιες 
προσπάθειες για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και της πλήρους 
άσκησης όλων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων από όλες τις γυναίκες και 
τα κορίτσια· υπογραμμίζει ότι, παρά την 
πρόοδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις 
και βία· τονίζει ότι πολλές κοινωνίες 
εξακολουθούν να πασχίζουν να 
εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα στις 
γυναίκες και τα κορίτσια βάσει του νόμου 
και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την υγειονομική περίθαλψη, την αξιοπρεπή 
εργασία και την πολιτική και οικονομική 
εκπροσώπηση·

Or. ro

Τροπολογία 134
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία που έχει η 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των δικαιωμάτων των γυναικών 
παγκοσμίως· υπογραμμίζει ότι, παρά την 
πρόοδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις 

6. τονίζει τη σημασία που έχει η 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των δικαιωμάτων των γυναικών 
παγκοσμίως· υπογραμμίζει ότι, παρά την 
πρόοδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις, 
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και βία· τονίζει ότι πολλές κοινωνίες 
εξακολουθούν να πασχίζουν να 
εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα στις 
γυναίκες και τα κορίτσια βάσει του νόμου 
και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την υγειονομική περίθαλψη, την 
αξιοπρεπή εργασία και την πολιτική και 
οικονομική εκπροσώπηση·

βία και αναπαραγωγική εκμετάλλευση· 
τονίζει ότι πολλές κοινωνίες εξακολουθούν 
να πασχίζουν να εξασφαλίσουν ίσα 
δικαιώματα στις γυναίκες και τα κορίτσια 
βάσει του νόμου και ισότιμη πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, την υγειονομική 
περίθαλψη, σεβασμό της ιδιωτικότητας 
και της αναπαραγωγικής ικανότητάς 
τους, το οποίο περιλαμβάνει την 
καταδίκη κάθε μορφής παρένθετης 
κύησης, αξιοπρεπή εργασία και πολιτική 
και οικονομική εκπροσώπηση·

Or. en

Τροπολογία 135
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία που έχει η 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των δικαιωμάτων των γυναικών 
παγκοσμίως· υπογραμμίζει ότι, παρά την 
πρόοδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις 
και βία· τονίζει ότι πολλές κοινωνίες 
εξακολουθούν να πασχίζουν να 
εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα στις 
γυναίκες και τα κορίτσια βάσει του νόμου 
και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την υγειονομική περίθαλψη, την αξιοπρεπή 
εργασία και την πολιτική και οικονομική 
εκπροσώπηση·

6. τονίζει τη σημασία που έχει η 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των δικαιωμάτων των γυναικών 
παγκοσμίως· υπογραμμίζει ότι, παρά την 
πρόοδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις, 
βία και αναπαραγωγική εκμετάλλευση· 
τονίζει ότι πολλές κοινωνίες εξακολουθούν 
να πασχίζουν να εξασφαλίσουν ίσα 
δικαιώματα στις γυναίκες και τα κορίτσια 
βάσει του νόμου και ισότιμη πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, την υγειονομική 
περίθαλψη, την αξιοπρεπή εργασία και την 
πολιτική και οικονομική εκπροσώπηση·

Or. en

Τροπολογία 136
Bert-Jan Ruissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία που έχει η 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των δικαιωμάτων των γυναικών 
παγκοσμίως· υπογραμμίζει ότι, παρά την 
πρόοδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις 
και βία· τονίζει ότι πολλές κοινωνίες 
εξακολουθούν να πασχίζουν να 
εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα στις 
γυναίκες και τα κορίτσια βάσει του νόμου 
και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την υγειονομική περίθαλψη, την αξιοπρεπή 
εργασία και την πολιτική και οικονομική 
εκπροσώπηση·

6. τονίζει τη σημασία που έχει η 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των δικαιωμάτων των γυναικών 
παγκοσμίως· υπογραμμίζει ότι, παρά την 
πρόοδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις 
και βία· εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι γυναίκες που εκφράζουν 
την πίστη ή τις πεποιθήσεις τους είναι 
διπλά ευάλωτες στις διώξεις· τονίζει ότι 
πολλές κοινωνίες εξακολουθούν να 
πασχίζουν να εξασφαλίσουν ίσα 
δικαιώματα στις γυναίκες και τα κορίτσια 
βάσει του νόμου και ισότιμη πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, την υγειονομική 
περίθαλψη, την αξιοπρεπή εργασία και την 
πολιτική και οικονομική εκπροσώπηση·

Or. en

Τροπολογία 137
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία που έχει η 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των δικαιωμάτων των γυναικών 
παγκοσμίως· υπογραμμίζει ότι, παρά την 
πρόοδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις 
και βία· τονίζει ότι πολλές κοινωνίες 
εξακολουθούν να πασχίζουν να 
εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα στις 
γυναίκες και τα κορίτσια βάσει του νόμου 
και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την υγειονομική περίθαλψη, την αξιοπρεπή 
εργασία και την πολιτική και οικονομική 
εκπροσώπηση·

6. τονίζει τη σημασία που έχει η 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των δικαιωμάτων των γυναικών και των 
κοριτσιών παγκοσμίως· υπογραμμίζει ότι, 
παρά την πρόοδο, οι γυναίκες και τα 
κορίτσια εξακολουθούν να υφίστανται 
διακρίσεις και βία· τονίζει ότι οι 
περισσότερες κοινωνίες εξακολουθούν να 
πασχίζουν να εξασφαλίσουν ίσα 
δικαιώματα στις γυναίκες και τα κορίτσια 
βάσει του νόμου και ισότιμη πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, την υγειονομική 
περίθαλψη, την αξιοπρεπή εργασία και την 
πολιτική και οικονομική εκπροσώπηση· 
εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις 
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συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων, καθώς 
και για τη νομοθεσία σε πολλά μέρη του 
κόσμου η οποία περιορίζει τα εν λόγω 
δικαιώματα, μεταξύ άλλων στο 
εσωτερικό κρατών μελών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 138
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία που έχει η 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των δικαιωμάτων των γυναικών 
παγκοσμίως· υπογραμμίζει ότι, παρά την 
πρόοδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις 
και βία· τονίζει ότι πολλές κοινωνίες 
εξακολουθούν να πασχίζουν να 
εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα στις 
γυναίκες και τα κορίτσια βάσει του νόμου 
και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την υγειονομική περίθαλψη, την αξιοπρεπή 
εργασία και την πολιτική και οικονομική 
εκπροσώπηση·

6. τονίζει τη σημασία που έχει η 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των δικαιωμάτων των γυναικών 
παγκοσμίως· υπογραμμίζει ότι, παρά την 
πρόοδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις 
και βία· τονίζει ότι οι περισσότερες 
κοινωνίες εξακολουθούν να πασχίζουν να 
εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα στις 
γυναίκες και τα κορίτσια βάσει του νόμου 
και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την υγειονομική περίθαλψη, την αξιοπρεπή 
εργασία και την ίση αμοιβή, καθώς και 
την πολιτική και οικονομική 
εκπροσώπηση· εκφράζει την ανησυχία 
του για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά 
των δικαιωμάτων των γυναικών και της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων (SRHR), 
καθώς και για τη νομοθεσία σε πολλά 
μέρη του κόσμου η οποία περιορίζει τα εν 
λόγω δικαιώματα, μεταξύ άλλων στην 
ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 139
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία που έχει η 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των δικαιωμάτων των γυναικών 
παγκοσμίως· υπογραμμίζει ότι, παρά την 
πρόοδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις 
και βία· τονίζει ότι πολλές κοινωνίες 
εξακολουθούν να πασχίζουν να 
εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα στις 
γυναίκες και τα κορίτσια βάσει του νόμου 
και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την υγειονομική περίθαλψη, την αξιοπρεπή 
εργασία και την πολιτική και οικονομική 
εκπροσώπηση·

6. τονίζει τη σημασία που έχει η 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των δικαιωμάτων των γυναικών 
παγκοσμίως· υπογραμμίζει ότι, παρά την 
πρόοδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις 
και βία· τονίζει ότι οι περισσότερες 
κοινωνίες εξακολουθούν να πασχίζουν να 
εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα στις 
γυναίκες και τα κορίτσια βάσει του νόμου 
και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την υγειονομική περίθαλψη, την αξιοπρεπή 
εργασία και την πολιτική και οικονομική 
εκπροσώπηση· εκφράζει την ανησυχία 
του για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά 
των δικαιωμάτων των γυναικών και της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων (SRHR), 
καθώς και για τη νομοθεσία σε πολλά 
μέρη του κόσμου η οποία περιορίζει τα εν 
λόγω δικαιώματα, μεταξύ άλλων στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 140
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία που έχει η 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των δικαιωμάτων των γυναικών 
παγκοσμίως· υπογραμμίζει ότι, παρά την 
πρόοδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις 

6. τονίζει τη σημασία που έχει η 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των δικαιωμάτων των γυναικών 
παγκοσμίως· υπογραμμίζει ότι, παρά την 
πρόοδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις 



AM\1191183EL.docx 79/135 PE642.943v01-00

EL

και βία· τονίζει ότι πολλές κοινωνίες 
εξακολουθούν να πασχίζουν να 
εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα στις 
γυναίκες και τα κορίτσια βάσει του νόμου 
και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την υγειονομική περίθαλψη, την αξιοπρεπή 
εργασία και την πολιτική και οικονομική 
εκπροσώπηση·

και βία· τονίζει ότι πολλές κοινωνίες 
εξακολουθούν να πασχίζουν να 
εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα στις 
γυναίκες και τα κορίτσια βάσει του νόμου 
και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την υγειονομική περίθαλψη, την αξιοπρεπή 
εργασία και την πολιτική και οικονομική 
εκπροσώπηση· επισημαίνει, μεταξύ 
άλλων, ότι ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων 
συγκαταλέγεται μεταξύ των άκρως 
ειδεχθών παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· χαιρετίζει την 
πρωτοβουλία Spotlight για τη βία κατά 
των γυναικών, η οποία δρομολογήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ζητεί 
την ενίσχυσή της·

Or. en

Τροπολογία 141
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία που έχει η 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των δικαιωμάτων των γυναικών 
παγκοσμίως· υπογραμμίζει ότι, παρά την 
πρόοδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις 
και βία· τονίζει ότι πολλές κοινωνίες 
εξακολουθούν να πασχίζουν να 
εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα στις 
γυναίκες και τα κορίτσια βάσει του νόμου 
και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την υγειονομική περίθαλψη, την αξιοπρεπή 
εργασία και την πολιτική και οικονομική 
εκπροσώπηση·

6. τονίζει τη σημασία που έχει η 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των δικαιωμάτων των γυναικών 
παγκοσμίως· υπογραμμίζει ότι, παρά την 
πρόοδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια 
εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις 
και βία· τονίζει ότι πολλές κοινωνίες 
εξακολουθούν να πασχίζουν να 
εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα στις 
γυναίκες και τα κορίτσια βάσει του νόμου 
και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την υγειονομική περίθαλψη, την αξιοπρεπή 
εργασία και την πολιτική και οικονομική 
εκπροσώπηση· επισημαίνει, μεταξύ 
άλλων, ότι οι ακρωτηριασμοί των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων και οι 
γάμοι παιδιών συγκαταλέγονται μεταξύ 
των πιο διαδεδομένων και συστηματικών 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
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δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 142
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ο σεβασμός και η 
προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού, η 
καταπολέμηση όλων των μορφών 
κακοποίησης, παραμέλησης, εμπορίας και 
εκμετάλλευσης παιδιών, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
παιδιών στρατιωτών σε ένοπλες 
συγκρούσεις, και η παροχή φροντίδας και 
εκπαίδευσης στα παιδιά έχουν καίρια 
σημασία για το μέλλον της ανθρωπότητας·

7. τονίζει ότι ο σεβασμός και η 
προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού, η 
καταπολέμηση όλων των μορφών 
κακοποίησης, παραμέλησης, εμπορίας και 
εκμετάλλευσης παιδιών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
καταναγκαστικών γάμων και της 
στρατολόγησης ή χρήσης παιδιών 
στρατιωτών σε ένοπλες συγκρούσεις, και η 
παροχή φροντίδας και εκπαίδευσης στα 
παιδιά αποτελούν σημαντικό διακύβευμα 
για το μέλλον της ανθρωπότητας· στο εν 
λόγω πλαίσιο, στηρίζει τον μηχανισμό 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
(MRM) που θεσπίστηκε με βάση το 
ψήφισμα 1612 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τα 
παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, ο 
οποίος περιλαμβάνει την ενίσχυση της 
ανεξάρτητης και αμερόληπτης 
κατάρτισης του ετήσιου καταλόγου με 
τους παραβάτες των δικαιωμάτων των 
παιδιών, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 143
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ο σεβασμός και η 
προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού, η 
καταπολέμηση όλων των μορφών 
κακοποίησης, παραμέλησης, εμπορίας και 
εκμετάλλευσης παιδιών, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης παιδιών 
στρατιωτών σε ένοπλες συγκρούσεις, και η 
παροχή φροντίδας και εκπαίδευσης στα 
παιδιά έχουν καίρια σημασία για το μέλλον 
της ανθρωπότητας·

7. τονίζει ότι ο σεβασμός και η 
προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού, η 
καταπολέμηση όλων των μορφών 
κακοποίησης, παραμέλησης, εμπορίας και 
εκμετάλλευσης παιδιών, 
συμπεριλαμβανομένης της στρατολόγησης 
ή χρήσης παιδιών στρατιωτών σε ένοπλες 
συγκρούσεις, και η παροχή φροντίδας και 
εκπαίδευσης στα παιδιά έχουν καίρια 
σημασία για το μέλλον της ανθρωπότητας·

Or. en

Τροπολογία 144
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ο σεβασμός και η 
προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού, η 
καταπολέμηση όλων των μορφών 
κακοποίησης, παραμέλησης, εμπορίας και 
εκμετάλλευσης παιδιών, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης παιδιών 
στρατιωτών σε ένοπλες συγκρούσεις, και η 
παροχή φροντίδας και εκπαίδευσης στα 
παιδιά έχουν καίρια σημασία για το μέλλον 
της ανθρωπότητας·

7. τονίζει ότι ο σεβασμός και η 
προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού, η 
καταπολέμηση όλων των μορφών 
κακοποίησης, παραμέλησης, 
κακομεταχείρισης, εμπορίας και 
εκμετάλλευσης παιδιών, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης παιδιών 
στρατιωτών σε ένοπλες συγκρούσεις, και η 
παροχή φροντίδας και εκπαίδευσης στα 
παιδιά έχουν καίρια σημασία για το μέλλον 
της ανθρωπότητας·

Or. en

Τροπολογία 145
Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho 
Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, 
Tanja Fajon, Mounir Satouri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7



PE642.943v01-00 82/135 AM\1191183EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ο σεβασμός και η 
προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού, η 
καταπολέμηση όλων των μορφών 
κακοποίησης, παραμέλησης, εμπορίας και 
εκμετάλλευσης παιδιών, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης παιδιών 
στρατιωτών σε ένοπλες συγκρούσεις, και η 
παροχή φροντίδας και εκπαίδευσης στα 
παιδιά έχουν καίρια σημασία για το μέλλον 
της ανθρωπότητας·

7. τονίζει ότι ο σεβασμός και η 
προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού, η 
καταπολέμηση όλων των μορφών 
κακοποίησης, παραμέλησης, 
κακομεταχείρισης, εμπορίας και 
εκμετάλλευσης παιδιών, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης παιδιών 
στρατιωτών σε ένοπλες συγκρούσεις, και η 
παροχή φροντίδας και εκπαίδευσης στα 
παιδιά έχουν καίρια σημασία για το μέλλον 
της ανθρωπότητας·

Or. en

Τροπολογία 146
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι ο σεβασμός και η 
προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού, η 
καταπολέμηση όλων των μορφών 
κακοποίησης, παραμέλησης, εμπορίας και 
εκμετάλλευσης παιδιών, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης παιδιών 
στρατιωτών σε ένοπλες συγκρούσεις, και η 
παροχή φροντίδας και εκπαίδευσης στα 
παιδιά έχουν καίρια σημασία για το μέλλον 
της ανθρωπότητας·

7. τονίζει ότι ο σεβασμός και η 
προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού, η 
καταπολέμηση όλων των μορφών 
κακοποίησης, παραμέλησης, 
κακομεταχείρισης, εμπορίας και 
εκμετάλλευσης παιδιών, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης παιδιών 
στρατιωτών σε ένοπλες συγκρούσεις, και η 
παροχή φροντίδας και εκπαίδευσης στα 
παιδιά έχουν καίρια σημασία για το μέλλον 
της ανθρωπότητας·

Or. en

Τροπολογία 147
Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι ειδικές 
ανάγκες των ατόμων με αναπηρία· καλεί 
την ΕΕ να ενσωματώσει την 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
αναπηρίας στις πολιτικές εξωτερικής 
δράσης και αναπτυξιακής βοήθειας·

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι 
συγκεκριμένες ανάγκες των ατόμων με 
αναπηρία· καλεί την ΕΕ να ενσωματώσει 
την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
αναπηρίας στις πολιτικές εξωτερικής 
δράσης και αναπτυξιακής βοήθειας·

Or. en

Τροπολογία 148
Janina Ochojska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι ειδικές 
ανάγκες των ατόμων με αναπηρία· καλεί 
την ΕΕ να ενσωματώσει την 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
αναπηρίας στις πολιτικές εξωτερικής 
δράσης και αναπτυξιακής βοήθειας·

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι ειδικές 
ανάγκες των ατόμων με αναπηρία· καλεί 
την ΕΕ να ενσωματώσει την 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
αναπηρίας στις πολιτικές εξωτερικής 
δράσης και αναπτυξιακής βοήθειας και τον 
αγώνα για ισότιμη πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας και την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 
την προώθηση λύσεων που βοηθούν τα 
άτομα με αναπηρίες να συμμετέχουν 
πλήρως στην κοινωνία·

Or. pl

Τροπολογία 149
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εφιστά την προσοχή σε περιπτώσεις 
διώξεων και διακρίσεων λόγω εθνότητας, 
ιθαγένειας, τάξης, κάστας, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, γλώσσας, σεξουαλικού 
προσανατολισμού και ηλικίας, οι οποίες 
εξακολουθούν να αποτελούν διαδεδομένο 
φαινόμενο σε πολλές χώρες και κοινωνίες· 
εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την 
όλο και πιο μισαλλόδοξη και μισάνθρωπη 
στάση που επιφυλάσσεται στα θύματα 
αυτών των παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

9. εφιστά την προσοχή σε περιπτώσεις 
διώξεων και διακρίσεων λόγω εθνότητας, 
ιθαγένειας, τάξης, κάστας, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, γλώσσας, φύλου, 
χαρακτηριστικών φύλου, σεξουαλικού 
προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και 
ηλικίας, οι οποίες εξακολουθούν να 
αποτελούν διαδεδομένο φαινόμενο σε 
πολλές χώρες και κοινωνίες· εκφράζει την 
έντονη ανησυχία του για την όλο και πιο 
μισαλλόδοξη και μισάνθρωπη στάση που 
επιφυλάσσεται στα θύματα αυτών των 
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 150
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εφιστά την προσοχή σε περιπτώσεις 
διώξεων και διακρίσεων λόγω εθνότητας, 
ιθαγένειας, τάξης, κάστας, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, γλώσσας, σεξουαλικού 
προσανατολισμού και ηλικίας, οι οποίες 
εξακολουθούν να αποτελούν διαδεδομένο 
φαινόμενο σε πολλές χώρες και κοινωνίες· 
εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την 
όλο και πιο μισαλλόδοξη και μισάνθρωπη 
στάση που επιφυλάσσεται στα θύματα 
αυτών των παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

9. εφιστά την προσοχή σε περιπτώσεις 
διώξεων και διακρίσεων λόγω εθνότητας, 
ιθαγένειας, τάξης, κάστας, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, γλώσσας, φύλου, 
χαρακτηριστικών φύλου, σεξουαλικού 
προσανατολισμού και ηλικίας, οι οποίες 
εξακολουθούν να αποτελούν διαδεδομένο 
φαινόμενο σε πολλές χώρες και κοινωνίες· 
εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την 
όλο και πιο μισαλλόδοξη και μισάνθρωπη 
στάση που επιφυλάσσεται στα θύματα 
αυτών των παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 151
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εφιστά την προσοχή σε περιπτώσεις 
διώξεων και διακρίσεων λόγω εθνότητας, 
ιθαγένειας, τάξης, κάστας, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, γλώσσας, σεξουαλικού 
προσανατολισμού και ηλικίας, οι οποίες 
εξακολουθούν να αποτελούν διαδεδομένο 
φαινόμενο σε πολλές χώρες και κοινωνίες· 
εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την 
όλο και πιο μισαλλόδοξη και μισάνθρωπη 
στάση που επιφυλάσσεται στα θύματα 
αυτών των παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

9. εφιστά την προσοχή σε περιπτώσεις 
διώξεων και διακρίσεων λόγω εθνότητας, 
ιθαγένειας, τάξης, κάστας, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, γλώσσας, σεξουαλικού 
προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και 
ηλικίας, οι οποίες εξακολουθούν να 
αποτελούν διαδεδομένο φαινόμενο σε 
πολλές χώρες και κοινωνίες· εκφράζει την 
έντονη ανησυχία του για την όλο και πιο 
μισαλλόδοξη και μισάνθρωπη στάση που 
επιφυλάσσεται στα θύματα αυτών των 
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 152
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εφιστά την προσοχή σε περιπτώσεις 
διώξεων και διακρίσεων λόγω εθνότητας, 
ιθαγένειας, τάξης, κάστας, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, γλώσσας, σεξουαλικού 
προσανατολισμού και ηλικίας, οι οποίες 
εξακολουθούν να αποτελούν διαδεδομένο 
φαινόμενο σε πολλές χώρες και κοινωνίες· 
εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την 
όλο και πιο μισαλλόδοξη και μισάνθρωπη 
στάση που επιφυλάσσεται στα θύματα 
αυτών των παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

9. εφιστά την προσοχή σε περιπτώσεις 
διώξεων και διακρίσεων λόγω εθνότητας, 
ιθαγένειας, τάξης, κάστας, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, γλώσσας, φύλου, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ταυτότητας φύλου και ηλικίας, οι οποίες 
εξακολουθούν να αποτελούν διαδεδομένο 
φαινόμενο σε πολλές χώρες και κοινωνίες· 
εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την 
όλο και πιο μισαλλόδοξη και μισάνθρωπη 
στάση που επιφυλάσσεται στα θύματα 
αυτών των παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 153
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εφιστά την προσοχή σε περιπτώσεις 
διώξεων και διακρίσεων λόγω εθνότητας, 
ιθαγένειας, τάξης, κάστας, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, γλώσσας, σεξουαλικού 
προσανατολισμού και ηλικίας, οι οποίες 
εξακολουθούν να αποτελούν διαδεδομένο 
φαινόμενο σε πολλές χώρες και κοινωνίες· 
εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την 
όλο και πιο μισαλλόδοξη και μισάνθρωπη 
στάση που επιφυλάσσεται στα θύματα 
αυτών των παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

9. εφιστά την προσοχή σε περιπτώσεις 
διώξεων και διακρίσεων λόγω εθνότητας, 
ιθαγένειας, τάξης, κάστας, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, γλώσσας, σεξουαλικού 
προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, 
χαρακτηριστικών φύλου και ηλικίας, οι 
οποίες εξακολουθούν να αποτελούν 
διαδεδομένο φαινόμενο σε πολλές χώρες 
και κοινωνίες· εκφράζει την έντονη 
ανησυχία του για την όλο και πιο 
μισαλλόδοξη και μισάνθρωπη στάση που 
επιφυλάσσεται στα θύματα αυτών των 
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 154
Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, 
Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, 
Mounir Satouri, Jytte Guteland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εφιστά την προσοχή σε περιπτώσεις 
διώξεων και διακρίσεων λόγω εθνότητας, 
ιθαγένειας, τάξης, κάστας, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, γλώσσας, σεξουαλικού 
προσανατολισμού και ηλικίας, οι οποίες 
εξακολουθούν να αποτελούν διαδεδομένο 
φαινόμενο σε πολλές χώρες και κοινωνίες· 
εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την 
όλο και πιο μισαλλόδοξη και μισάνθρωπη 
στάση που επιφυλάσσεται στα θύματα 
αυτών των παραβιάσεων ανθρωπίνων 

9. εφιστά την προσοχή σε περιπτώσεις 
διώξεων και διακρίσεων λόγω εθνότητας, 
ιθαγένειας, τάξης, κάστας, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, γλώσσας, φύλου, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών 
φύλου και ηλικίας, οι οποίες εξακολουθούν 
να αποτελούν διαδεδομένο φαινόμενο σε 
πολλές χώρες και κοινωνίες· εκφράζει την 
έντονη ανησυχία του για την όλο και πιο 
μισαλλόδοξη και μισάνθρωπη στάση που 
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δικαιωμάτων· επιφυλάσσεται στα θύματα αυτών των 
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 155
Janina Ochojska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εφιστά την προσοχή σε περιπτώσεις 
διώξεων και διακρίσεων λόγω εθνότητας, 
ιθαγένειας, τάξης, κάστας, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, γλώσσας, σεξουαλικού 
προσανατολισμού και ηλικίας, οι οποίες 
εξακολουθούν να αποτελούν διαδεδομένο 
φαινόμενο σε πολλές χώρες και κοινωνίες· 
εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την 
όλο και πιο μισαλλόδοξη και μισάνθρωπη 
στάση που επιφυλάσσεται στα θύματα 
αυτών των παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

9. εφιστά την προσοχή σε περιπτώσεις 
διώξεων και διακρίσεων λόγω εθνότητας, 
ιθαγένειας, τάξης, κάστας, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, γλώσσας, φύλου, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, και 
ηλικίας, οι οποίες εξακολουθούν να 
αποτελούν διαδεδομένο φαινόμενο σε 
πολλές χώρες και κοινωνίες· εκφράζει την 
έντονη ανησυχία του για την όλο και πιο 
μισαλλόδοξη και μισάνθρωπη στάση που 
επιφυλάσσεται στα θύματα αυτών των 
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
καθώς και την έλλειψη αντίδρασης και 
τον μη καταλογισμό ευθυνών στους 
δράστες από κρατικούς και μη κρατικούς 
φορείς·

Or. pl

Τροπολογία 156
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εφιστά την προσοχή σε περιπτώσεις 
διώξεων και διακρίσεων λόγω εθνότητας, 
ιθαγένειας, τάξης, κάστας, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, γλώσσας, σεξουαλικού 
προσανατολισμού και ηλικίας, οι οποίες 

9. εφιστά την προσοχή σε περιπτώσεις 
διώξεων και διακρίσεων λόγω εθνότητας, 
ιθαγένειας, τάξης, κάστας, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, γλώσσας, φύλου, 
σεξουαλικού προσανατολισμού και 
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εξακολουθούν να αποτελούν διαδεδομένο 
φαινόμενο σε πολλές χώρες και κοινωνίες· 
εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την 
όλο και πιο μισαλλόδοξη και μισάνθρωπη 
στάση που επιφυλάσσεται στα θύματα 
αυτών των παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

ηλικίας, οι οποίες εξακολουθούν να 
αποτελούν διαδεδομένο φαινόμενο σε 
πολλές χώρες και κοινωνίες· εκφράζει την 
έντονη ανησυχία του για την όλο και πιο 
μισαλλόδοξη και μισάνθρωπη στάση που 
επιφυλάσσεται στα θύματα αυτών των 
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 157
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εφιστά την προσοχή σε περιπτώσεις 
διώξεων και διακρίσεων λόγω εθνότητας, 
ιθαγένειας, τάξης, κάστας, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, γλώσσας, σεξουαλικού 
προσανατολισμού και ηλικίας, οι οποίες 
εξακολουθούν να αποτελούν διαδεδομένο 
φαινόμενο σε πολλές χώρες και κοινωνίες· 
εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την 
όλο και πιο μισαλλόδοξη και μισάνθρωπη 
στάση που επιφυλάσσεται στα θύματα 
αυτών των παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

9. εφιστά την προσοχή σε περιπτώσεις 
διώξεων και διακρίσεων λόγω εθνότητας, 
ιθαγένειας, τάξης, κάστας, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, γλώσσας, φύλου και ηλικίας, 
οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν 
διαδεδομένο φαινόμενο σε πολλές χώρες 
και κοινωνίες· εκφράζει την έντονη 
ανησυχία του για την όλο και πιο 
μισαλλόδοξη και μισάνθρωπη στάση που 
επιφυλάσσεται στα θύματα αυτών των 
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 158
Andrius Kubilius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εφιστά την προσοχή σε περιπτώσεις 
διώξεων και διακρίσεων λόγω εθνότητας, 
ιθαγένειας, τάξης, κάστας, θρησκείας, 
πεποιθήσεων, γλώσσας, σεξουαλικού 

9. εφιστά την προσοχή σε περιπτώσεις 
διώξεων και διακρίσεων λόγω εθνότητας, 
ιθαγένειας, κοινωνικής τάξης, κάστας, 
θρησκείας, πεποιθήσεων, γλώσσας, 
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προσανατολισμού και ηλικίας, οι οποίες 
εξακολουθούν να αποτελούν διαδεδομένο 
φαινόμενο σε πολλές χώρες και κοινωνίες· 
εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την 
όλο και πιο μισαλλόδοξη και μισάνθρωπη 
στάση που επιφυλάσσεται στα θύματα 
αυτών των παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

σεξουαλικού προσανατολισμού και 
ηλικίας, οι οποίες εξακολουθούν να 
αποτελούν διαδεδομένο φαινόμενο σε 
πολλές χώρες και κοινωνίες· εκφράζει την 
έντονη ανησυχία του για την όλο και πιο 
μισαλλόδοξη και μισάνθρωπη στάση που 
επιφυλάσσεται στα θύματα αυτών των 
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 159
Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι ο αριθμός των 
αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων το 
2018 υπερέβη τα 70 εκατομμύρια, 26 
εκατομμύρια εκ των οποίων ήταν 
πρόσφυγες3· θεωρεί ότι οι πόλεμοι, οι 
συγκρούσεις, η πολιτική καταπίεση, η 
φτώχεια και η επισιτιστική ανασφάλεια, 
οι άνισες συνθήκες οικονομικής 
ανάπτυξης και οι αρνητικές επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής, ιδίως στις 
φτωχότερες χώρες του κόσμου, 
πυροδοτούν τον κίνδυνο πρόκλησης νέων 
συγκρούσεων και περαιτέρω μετακίνησης 
πληθυσμών·

10. σημειώνει ότι ο αριθμός των 
αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων το 
2018 υπερέβη τα 70 εκατομμύρια, 26 
εκατομμύρια εκ των οποίων ήταν 
πρόσφυγες3· 41 εκατομμύρια ήταν 
εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και 3,5 
εκατομμύρια αιτούντες άσυλο[1]· 
επιπλέον, 12 εκατομμύρια άτομα 
παγκοσμίως είναι ανιθαγενή· 

__________________ __________________
3 UNHCR – Έκθεση για τις παγκόσμιες 
τάσεις του 2018 (19 Ιουνίου 2019).

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

Or. en

Τροπολογία 160
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι ο αριθμός των 
αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων το 
2018 υπερέβη τα 70 εκατομμύρια, 26 
εκατομμύρια εκ των οποίων ήταν 
πρόσφυγες3· θεωρεί ότι οι πόλεμοι, οι 
συγκρούσεις, η πολιτική καταπίεση, η 
φτώχεια και η επισιτιστική ανασφάλεια, 
οι άνισες συνθήκες οικονομικής 
ανάπτυξης και οι αρνητικές επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής, ιδίως στις 
φτωχότερες χώρες του κόσμου, 
πυροδοτούν τον κίνδυνο πρόκλησης νέων 
συγκρούσεων και περαιτέρω μετακίνησης 
πληθυσμών·

10. σημειώνει ότι ο αριθμός των 
αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων το 
2018 υπερέβη τα 70 εκατομμύρια, 26 
εκατομμύρια εκ των οποίων ήταν 
πρόσφυγες3, ενώ 41 εκατομμύρια ήταν 
εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και 3,5 
εκατομμύρια άτομα αιτούντες άσυλο· 
επιπλέον, 12 εκατομμύρια άτομα 
παγκοσμίως είναι ανιθαγενή· θεωρεί ότι 
οι αιτίες εκτοπισμού —οι πόλεμοι, οι 
συγκρούσεις, η πολιτική καταπίεση, οι 
διώξεις και η βία— θα ενταθούν λόγω 
των άνισων συνθηκών οικονομικής 
ανάπτυξης και των αρνητικών 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, 
ιδίως στις φτωχότερες χώρες του κόσμου·

__________________ __________________
3 UNHCR – Έκθεση για τις παγκόσμιες 
τάσεις του 2018 (19 Ιουνίου 2019).

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

Or. en

Τροπολογία 161
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι ο αριθμός των 
αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων το 
2018 υπερέβη τα 70 εκατομμύρια, 26 
εκατομμύρια εκ των οποίων ήταν 
πρόσφυγες3· θεωρεί ότι οι πόλεμοι, οι 
συγκρούσεις, η πολιτική καταπίεση, η 
φτώχεια και η επισιτιστική ανασφάλεια, 
οι άνισες συνθήκες οικονομικής 
ανάπτυξης και οι αρνητικές επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής, ιδίως στις 
φτωχότερες χώρες του κόσμου, 
πυροδοτούν τον κίνδυνο πρόκλησης νέων 
συγκρούσεων και περαιτέρω μετακίνησης 

10. σημειώνει ότι ο αριθμός των 
αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων το 
2018 υπερβαίνει τα 70 εκατομμύρια, 26 
εκατομμύρια εκ των οποίων ήταν 
πρόσφυγες· 41 εκατομμύρια ήταν 
εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και 3,5 
εκατομμύρια αιτούντες άσυλο· επιπλέον, 
12 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως είναι 
ανιθαγενή· θεωρεί ότι οι αιτίες 
εκτοπισμού —οι πόλεμοι, οι συγκρούσεις, 
η πολιτική καταπίεση, οι διώξεις και η 
βία— θα ενταθούν λόγω των άνισων 
συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης και των 
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πληθυσμών· αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής, ιδίως στις φτωχότερες χώρες του 
κόσμου·

__________________ __________________
3 UNHCR – Έκθεση για τις παγκόσμιες 
τάσεις του 2018 (19 Ιουνίου 2019).

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

Or. en

Τροπολογία 162
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι ο αριθμός των 
αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων το 
2018 υπερέβη τα 70 εκατομμύρια, 26 
εκατομμύρια εκ των οποίων ήταν 
πρόσφυγες3· θεωρεί ότι οι πόλεμοι, οι 
συγκρούσεις, η πολιτική καταπίεση, η 
φτώχεια και η επισιτιστική ανασφάλεια, οι 
άνισες συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης 
και οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, ιδίως στις φτωχότερες χώρες του 
κόσμου, πυροδοτούν τον κίνδυνο 
πρόκλησης νέων συγκρούσεων και 
περαιτέρω μετακίνησης πληθυσμών·

10. σημειώνει ότι ο αριθμός των 
αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων το 
2018 υπερέβη τα 70 εκατομμύρια, 26 
εκατομμύρια εκ των οποίων ήταν 
πρόσφυγες3· θεωρεί ότι οι πόλεμοι, η 
ισλαμική τρομοκρατία, οι συγκρούσεις, η 
πολιτική καταπίεση, η φτώχεια και η 
επισιτιστική ανασφάλεια, οι άνισες 
συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης και οι 
αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, ιδίως στις φτωχότερες χώρες του 
κόσμου, πυροδοτούν τον κίνδυνο 
πρόκλησης νέων συγκρούσεων και 
περαιτέρω μετακίνησης πληθυσμών·

__________________ __________________
3 UNHCR – Έκθεση για τις παγκόσμιες 
τάσεις του 2018 (19 Ιουνίου 2019).

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

Or. en

Τροπολογία 163
Bert-Jan Ruissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι ο αριθμός των 
αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων το 
2018 υπερέβη τα 70 εκατομμύρια, 26 
εκατομμύρια εκ των οποίων ήταν 
πρόσφυγες3· θεωρεί ότι οι πόλεμοι, οι 
συγκρούσεις, η πολιτική καταπίεση, η 
φτώχεια και η επισιτιστική ανασφάλεια, οι 
άνισες συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης 
και οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, ιδίως στις φτωχότερες χώρες του 
κόσμου, πυροδοτούν τον κίνδυνο 
πρόκλησης νέων συγκρούσεων και 
περαιτέρω μετακίνησης πληθυσμών·

10. σημειώνει ότι ο αριθμός των 
αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων το 
2018 υπερέβη τα 70 εκατομμύρια, 26 
εκατομμύρια εκ των οποίων ήταν 
πρόσφυγες3· θεωρεί ότι οι πόλεμοι, οι 
συγκρούσεις, η πολιτική καταπίεση, οι 
διώξεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
η φτώχεια και η επισιτιστική ανασφάλεια, 
οι άνισες συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης 
και οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, ιδίως στις φτωχότερες χώρες του 
κόσμου, πυροδοτούν τον κίνδυνο 
πρόκλησης νέων συγκρούσεων και 
περαιτέρω μετακίνησης πληθυσμών·

__________________ __________________
3 UNHCR – Έκθεση για τις παγκόσμιες 
τάσεις του 2018 (19 Ιουνίου 2019).

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

Or. en

Τροπολογία 164
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι ο αριθμός των 
αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων το 
2018 υπερέβη τα 70 εκατομμύρια, 26 
εκατομμύρια εκ των οποίων ήταν 
πρόσφυγες3· θεωρεί ότι οι πόλεμοι, οι 
συγκρούσεις, η πολιτική καταπίεση, η 
φτώχεια και η επισιτιστική ανασφάλεια, οι 
άνισες συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης 
και οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, ιδίως στις φτωχότερες χώρες του 
κόσμου, πυροδοτούν τον κίνδυνο 
πρόκλησης νέων συγκρούσεων και 
περαιτέρω μετακίνησης πληθυσμών·

10. σημειώνει ότι ο αριθμός των 
αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων το 
2018 υπερέβη τα 70 εκατομμύρια, 26 
εκατομμύρια εκ των οποίων ήταν 
πρόσφυγες3· θεωρεί ότι οι πόλεμοι, οι 
συγκρούσεις, η πολιτική καταπίεση, οι 
διώξεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
η φτώχεια και η επισιτιστική ανασφάλεια, 
οι άνισες συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης 
και οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, ιδίως στις φτωχότερες χώρες του 
κόσμου, πυροδοτούν τον κίνδυνο 
πρόκλησης νέων συγκρούσεων και 
περαιτέρω μετακίνησης πληθυσμών·
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__________________ __________________
3 UNHCR – Έκθεση για τις παγκόσμιες 
τάσεις του 2018 (19 Ιουνίου 2019).

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

Or. en

Τροπολογία 165
Janina Ochojska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι ο αριθμός των 
αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων το 
2018 υπερέβη τα 70 εκατομμύρια, 26 
εκατομμύρια εκ των οποίων ήταν 
πρόσφυγες3 · θεωρεί ότι οι πόλεμοι, οι 
συγκρούσεις, η πολιτική καταπίεση, η 
φτώχεια και η επισιτιστική ανασφάλεια, οι 
άνισες συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης 
και οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, ιδίως στις φτωχότερες χώρες του 
κόσμου, πυροδοτούν τον κίνδυνο 
πρόκλησης νέων συγκρούσεων και 
περαιτέρω μετακίνησης πληθυσμών·

10. σημειώνει ότι ο αριθμός των 
αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων το 
2018 υπερέβη τα 70 εκατομμύρια, 26 
εκατομμύρια εκ των οποίων ήταν 
πρόσφυγες3 · θεωρεί ότι οι πόλεμοι, οι 
συγκρούσεις, η πολιτική καταπίεση, η 
φτώχεια και η επισιτιστική ανασφάλεια και 
η ανασφάλεια υδροδότησης, οι άνισες 
συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης και οι 
αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, ιδίως στις φτωχότερες χώρες του 
κόσμου, πυροδοτούν τον κίνδυνο 
πρόκλησης νέων συγκρούσεων και 
περαιτέρω μετακίνησης πληθυσμών·

__________________ __________________
3 UNHCR – Έκθεση για τις παγκόσμιες 
τάσεις του 2018 (19 Ιουνίου 2019).

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

Or. pl

Τροπολογία 166
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι ο αριθμός των 10. σημειώνει ότι ο αριθμός των 
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αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων το 
2018 υπερέβη τα 70 εκατομμύρια, 26 
εκατομμύρια εκ των οποίων ήταν 
πρόσφυγες3· θεωρεί ότι οι πόλεμοι, οι 
συγκρούσεις, η πολιτική καταπίεση, η 
φτώχεια και η επισιτιστική ανασφάλεια, οι 
άνισες συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης 
και οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, ιδίως στις φτωχότερες χώρες του 
κόσμου, πυροδοτούν τον κίνδυνο 
πρόκλησης νέων συγκρούσεων και 
περαιτέρω μετακίνησης πληθυσμών·

αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων το 
2018 υπερέβη τα 70 εκατομμύρια, 26 
εκατομμύρια εκ των οποίων ήταν 
πρόσφυγες3· θεωρεί ότι οι πόλεμοι, οι 
συγκρούσεις, η πολιτική καταπίεση, η 
φτώχεια και η επισιτιστική ανασφάλεια, οι 
άνισες συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης 
και οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, ιδίως στις φτωχότερες χώρες του 
κόσμου, πυροδοτούν τον κίνδυνο 
πρόκλησης νέων συγκρούσεων και 
περαιτέρω μετακίνησης πληθυσμών· 
προτρέπει την ΕΕ να επιδιώξει την 
καταπολέμηση των επιπτώσεων της 
παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, μεταξύ 
άλλων με τη θέσπιση αποτελεσματικών 
και βιώσιμων πολιτικών δράσεων, και να 
συμμορφωθεί με τους στόχους της 
συμφωνίας του Παρισιού· τονίζει ότι η 
βιοποικιλότητα και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα είναι αλληλένδετα και 
αλληλοεξαρτώμενα και υπενθυμίζει τις 
υποχρεώσεις που έχουν τα κράτη μέλη 
όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
δηλαδή την προστασία της 
βιοποικιλότητας από την οποία 
εξαρτώνται τα εν λόγω δικαιώματα, 
μεταξύ άλλων μέσω της πρόβλεψης για 
συμμετοχή των πολιτών στη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τη 
βιοποικιλότητα, καθώς και μέσω της 
παροχής πρόσβασης σε αποτελεσματικά 
διορθωτικά μέτρα σε περιπτώσεις 
απώλειας και υποβάθμισης της 
βιοποικιλότητας· εκφράζει την 
υποστήριξή του στις αναδυόμενες 
κανονιστικές προσπάθειες σε διεθνές 
επίπεδο όσον αφορά τα περιβαλλοντικά 
εγκλήματα·

__________________ __________________
3 UNHCR – Έκθεση για τις παγκόσμιες 
τάσεις του 2018 (19 Ιουνίου 2019).

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

Or. en
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Τροπολογία 167
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. σημειώνει ότι ο αριθμός των 
αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων το 
2018 υπερβαίνει τα 70 εκατομμύρια, 26 
εκατομμύρια εκ των οποίων ήταν 
πρόσφυγες· 41 εκατομμύρια ήταν 
εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και 3,5 
εκατομμύρια αιτούντες άσυλο· επιπλέον, 
12 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως είναι 
ανιθαγενή· θεωρεί ότι οι αιτίες 
εκτοπισμού —οι πόλεμοι, οι συγκρούσεις, 
η πολιτική καταπίεση, οι διώξεις και η 
βία— θα ενταθούν λόγω των άνισων 
συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης και 
των αρνητικών επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής, ιδίως στις 
φτωχότερες χώρες του κόσμου·

Or. en

Τροπολογία 168
Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. θεωρεί ότι οι πόλεμοι, οι 
συγκρούσεις, η πολιτική καταπίεση, η 
φτώχεια και η επισιτιστική ανασφάλεια, 
οι άνισες συνθήκες οικονομικής 
ανάπτυξης και οι αρνητικές επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής, ιδίως στις 
φτωχότερες χώρες του κόσμου, 
πυροδοτούν τον κίνδυνο πρόκλησης νέων 
συγκρούσεων και περαιτέρω μετακίνησης 
πληθυσμών·

Or. en
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Τροπολογία 169
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει τις βασικές 
υποχρεώσεις και ευθύνες των κρατών και 
άλλων φορέων λήψης αποφάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, 
σε ό,τι αφορά τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την 
πρόληψη των αρνητικών της επιπτώσεων 
στα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
προώθηση κατάλληλων πολιτικών που να 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπογραμμίζει 
ότι οι περιβαλλοντικές αλλαγές 
υπονομεύουν τα πλέον στοιχειώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η 
πρόσβαση στο νερό, στους φυσικούς 
πόρους και στα τρόφιμα· θεωρεί ότι η 
καταπολέμηση της εκμετάλλευσης και 
της αποθησαύρισης πόρων πρέπει να 
αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της· εφιστά ιδιαίτερα την 
προσοχή στη σύνδεση μεταξύ της 
εκμετάλλευσης των πόρων και της 
χρηματοδότησης των συγκρούσεων, των 
πολέμων και της βίας, που 
πραγματοποιείται άμεσα ή έμμεσα από 
πολυεθνικές εταιρείες· αναγνωρίζει ότι οι 
περιβαλλοντικές συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής ενδέχεται να 
επιδεινώσουν την αναγκαστική 
μετανάστευση και τον εκτοπισμό και, ως 
εκ τούτου, επιμένει στην ανάγκη ταχείας 
εφαρμογής πολιτικών για τη μείωση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, 
σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού· 
ως εκ τούτου, θεωρεί σημαντικό να 
διεξαχθούν εργασίες σε διεθνές επίπεδο 
προκειμένου να καθοριστεί η έννοια των 
«περιβαλλοντικά εκτοπισμένων ατόμων» 
στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, με 
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σκοπό τη θέσπιση ενός διεθνούς νομικού 
πλαισίου και την υιοθέτηση μιας κοινής 
προσέγγισης για την προστασία όσων 
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο 
διαμονής τους·

Or. enΤροπολογία 170
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· ζητεί να τεθούν σε 
εφαρμογή οι καλύτερες δυνατές 
διασφαλίσεις κατά των εκστρατειών 
παραπληροφόρησης και εχθρικής 
προπαγάνδας, μέσω της ανάπτυξης ενός 
νομικού πλαισίου τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο 
και σε διεθνές επίπεδο για την 
αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου·

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· καταδικάζει τη 
χρήση θεμιτών στόχων όπως η 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η 
ασφάλεια του κράτους και η επιβολή του 
νόμου για την καταστολή των 
διαφωνούντων και τον περιορισμό της 
ελευθερίας της έκφρασης, όπως 
συμβαίνει στη Ρωσία, την Αίγυπτο, την 
Κίνα και σε άλλες χώρες· ζητεί να τεθούν 
σε εφαρμογή οι καλύτερες δυνατές 
διασφαλίσεις κατά των εκστρατειών 
παραπληροφόρησης και εχθρικής 
προπαγάνδας, μέσω της ανάπτυξης ενός 
νομικού πλαισίου τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο 
και σε διεθνές επίπεδο για την 
αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου·

Or. en

Τροπολογία 171
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· ζητεί να τεθούν σε 
εφαρμογή οι καλύτερες δυνατές 
διασφαλίσεις κατά των εκστρατειών 
παραπληροφόρησης και εχθρικής 
προπαγάνδας, μέσω της ανάπτυξης ενός 
νομικού πλαισίου τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο 
και σε διεθνές επίπεδο για την 
αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου·

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· υπενθυμίζει ότι τα 
μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν την πολυφωνία, την 
ποικιλομορφία και την απαγόρευση των 
διακρίσεων· οι κρατικές ρυθμίσεις για τα 
ραδιοτηλεοπτικά μέσα δεν θα πρέπει να 
περιορίζουν τα δικαιώματα των ατόμων 
που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, τα 
οποία θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
εκπομπές στη γλώσσα τους· καταδικάζει 
την προπαγάνδα των μέσων ενημέρωσης 
και την παραπληροφόρηση σε βάρος 
εθνοτικών και εθνικών μειονοτήτων· 
ζητεί να τεθούν σε εφαρμογή οι καλύτερες 
δυνατές διασφαλίσεις κατά των 
εκστρατειών παραπληροφόρησης και 
εχθρικής προπαγάνδας, μέσω της 
ανάπτυξης ενός νομικού πλαισίου τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο για 
την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου·

Or. en

Τροπολογία 172
Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· ζητεί να τεθούν σε 
εφαρμογή οι καλύτερες δυνατές 

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης στο διαδίκτυο και 
εκτός διαδικτύου· ζητεί να τεθούν σε 
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διασφαλίσεις κατά των εκστρατειών 
παραπληροφόρησης και εχθρικής 
προπαγάνδας, μέσω της ανάπτυξης ενός 
νομικού πλαισίου τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο 
και σε διεθνές επίπεδο για την 
αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου·

εφαρμογή οι καλύτερες δυνατές 
διασφαλίσεις κατά των εκστρατειών 
παραπληροφόρησης και εχθρικής 
προπαγάνδας, μέσω της ανάπτυξης ενός 
νομικού πλαισίου τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο 
και σε διεθνές επίπεδο για την 
αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου· τονίζει τη σημασία της 
διασφάλισης αποτελεσματικής και 
συστηματικής εφαρμογής των 
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την 
ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός 
διαδικτύου και την τακτική 
παρακολούθηση των επιπτώσεών τους·

Or. en

Τροπολογία 173
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· ζητεί να τεθούν σε 
εφαρμογή οι καλύτερες δυνατές 
διασφαλίσεις κατά των εκστρατειών 
παραπληροφόρησης και εχθρικής 
προπαγάνδας, μέσω της ανάπτυξης ενός 
νομικού πλαισίου τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο 
και σε διεθνές επίπεδο για την 
αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου·

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· ζητεί να τεθούν σε 
εφαρμογή οι καλύτερες δυνατές 
διασφαλίσεις κατά των συνεχιζόμενων 
εκστρατειών παραπληροφόρησης και 
εχθρικής προπαγάνδας που προέρχονται 
από απολυταρχικά κράτη και μη 
κρατικούς παράγοντες, όπως 
τρομοκρατικές ομάδες, μέσω της 
ανάπτυξης ενός νομικού πλαισίου τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο για 
την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου·
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Or. en

Τροπολογία 174
Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, 
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, 
Jytte Guteland, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· ζητεί να τεθούν σε 
εφαρμογή οι καλύτερες δυνατές 
διασφαλίσεις κατά των εκστρατειών 
παραπληροφόρησης και εχθρικής 
προπαγάνδας, μέσω της ανάπτυξης ενός 
νομικού πλαισίου τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο 
και σε διεθνές επίπεδο για την 
αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου·

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· ζητεί να τεθούν σε 
εφαρμογή οι καλύτερες δυνατές 
διασφαλίσεις κατά των εκστρατειών 
ρητορικής μίσους, παραπληροφόρησης 
και εχθρικής προπαγάνδας, μέσω της 
ανάπτυξης ενός νομικού πλαισίου τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο για 
την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου·

Or. en

Τροπολογία 175
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· ζητεί να τεθούν σε 
εφαρμογή οι καλύτερες δυνατές 
διασφαλίσεις κατά των εκστρατειών 

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· ζητεί να τεθούν σε 
εφαρμογή οι καλύτερες δυνατές 
διασφαλίσεις κατά των εκστρατειών 
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παραπληροφόρησης και εχθρικής 
προπαγάνδας, μέσω της ανάπτυξης ενός 
νομικού πλαισίου τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο 
και σε διεθνές επίπεδο για την 
αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου·

ρητορικής μίσους, παραπληροφόρησης 
και εχθρικής προπαγάνδας, μέσω της 
ανάπτυξης ενός νομικού πλαισίου τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο για 
την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου·

Or. en

Τροπολογία 176
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· ζητεί να τεθούν σε 
εφαρμογή οι καλύτερες δυνατές 
διασφαλίσεις κατά των εκστρατειών 
παραπληροφόρησης και εχθρικής 
προπαγάνδας, μέσω της ανάπτυξης ενός 
νομικού πλαισίου τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο 
και σε διεθνές επίπεδο για την 
αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου·

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· ζητεί να τεθούν σε 
εφαρμογή οι καλύτερες δυνατές 
διασφαλίσεις κατά των εκστρατειών 
ρητορικής μίσους, παραπληροφόρησης 
και εχθρικής προπαγάνδας, μέσω της 
ανάπτυξης ενός νομικού πλαισίου τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο για 
την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου·

Or. en

Τροπολογία 177
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11



PE642.943v01-00 102/135 AM\1191183EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· ζητεί να τεθούν σε 
εφαρμογή οι καλύτερες δυνατές 
διασφαλίσεις κατά των εκστρατειών 
παραπληροφόρησης και εχθρικής 
προπαγάνδας, μέσω της ανάπτυξης ενός 
νομικού πλαισίου τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο 
και σε διεθνές επίπεδο για την 
αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου·

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· ζητεί να τεθούν σε 
εφαρμογή οι καλύτερες δυνατές 
διασφαλίσεις κατά των εκστρατειών 
ρητορικής μίσους, παραπληροφόρησης 
και εχθρικής προπαγάνδας, μέσω της 
ανάπτυξης ενός νομικού πλαισίου τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο για 
την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου·

Or. en

Τροπολογία 178
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· ζητεί να τεθούν σε 
εφαρμογή οι καλύτερες δυνατές 
διασφαλίσεις κατά των εκστρατειών 
παραπληροφόρησης και εχθρικής 
προπαγάνδας, μέσω της ανάπτυξης ενός 
νομικού πλαισίου τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο 
και σε διεθνές επίπεδο για την 
αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου·

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· ζητεί να τεθούν σε 
εφαρμογή οι καλύτερες δυνατές 
διασφαλίσεις κατά των εκστρατειών 
ρητορικής μίσους, παραπληροφόρησης 
και εχθρικής προπαγάνδας, μέσω της 
ανάπτυξης ενός νομικού πλαισίου τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο για 
την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου·

Or. en
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Τροπολογία 179
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· ζητεί να τεθούν σε 
εφαρμογή οι καλύτερες δυνατές 
διασφαλίσεις κατά των εκστρατειών 
παραπληροφόρησης και εχθρικής 
προπαγάνδας, μέσω της ανάπτυξης ενός 
νομικού πλαισίου τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο 
και σε διεθνές επίπεδο για την 
αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου·

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· ζητεί να τεθούν σε 
εφαρμογή οι καλύτερες δυνατές 
διασφαλίσεις κατά της εχθρικής 
προπαγάνδας των εκστρατειών 
παραπληροφόρησης και της 
ριζοσπαστικοποίησης, μέσω της 
ανάπτυξης ενός νομικού πλαισίου τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο για 
την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου·

Or. en

Τροπολογία 180
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· ζητεί να τεθούν σε 
εφαρμογή οι καλύτερες δυνατές 
διασφαλίσεις κατά των εκστρατειών 
παραπληροφόρησης και εχθρικής 
προπαγάνδας, μέσω της ανάπτυξης ενός 

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· ζητεί να τεθούν σε 
εφαρμογή οι καλύτερες δυνατές 
διασφαλίσεις κατά των εκστρατειών 
παραπληροφόρησης και εχθρικής 
προπαγάνδας, μέσω της ανάπτυξης ενός 
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νομικού πλαισίου τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο 
και σε διεθνές επίπεδο για την 
αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου·

νομικού πλαισίου σε διεθνές επίπεδο για 
την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου·

Or. en

Τροπολογία 181
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· ζητεί να τεθούν σε 
εφαρμογή οι καλύτερες δυνατές 
διασφαλίσεις κατά των εκστρατειών 
παραπληροφόρησης και εχθρικής 
προπαγάνδας, μέσω της ανάπτυξης ενός 
νομικού πλαισίου τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο 
και σε διεθνές επίπεδο για την 
αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού 
πολέμου·

11. τονίζει ότι στον πυρήνα των 
ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών 
βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της 
έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· ζητεί να τεθούν σε 
εφαρμογή οι καλύτερες δυνατές 
διασφαλίσεις κατά των εκστρατειών 
παραπληροφόρησης και εχθρικής 
προπαγάνδας, μέσω της ανάπτυξης 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 τίθενται σε κίνδυνο τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 182
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να 
θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών 
της με τα κράτη μη μέλη της ΕΕ· τονίζει, 
ως εκ τούτου, ότι ο στόχος της προαγωγής 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας ανά τον κόσμο πρέπει να 
ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ 
που έχουν εξωτερική διάσταση·

12. υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να 
θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών 
της με τα κράτη μη μέλη της ΕΕ· τονίζει, 
ως εκ τούτου, ότι ο στόχος της προαγωγής 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας ανά τον κόσμο πρέπει να 
ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ 
που έχουν εξωτερική διάσταση· ζητεί από 
την ΕΕ να μεριμνήσει ιδιαίτερα για την 
αξιολόγηση και πρόληψη κάθε 
παραβίασης που συνδέεται με τις 
πολιτικές, τα έργα και τη χρηματοδότηση 
της ίδιας της Ένωσης σε τρίτες χώρες, 
μεταξύ άλλων δημιουργώντας έναν 
μηχανισμό καταγγελιών για άτομα ή 
ομάδες των οποίων τα δικαιώματα έχουν 
παραβιαστεί από δραστηριότητες της ΕΕ 
στις εν λόγω χώρες·

Or. en

Τροπολογία 183
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να 
θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών 
της με τα κράτη μη μέλη της ΕΕ· τονίζει, 
ως εκ τούτου, ότι ο στόχος της προαγωγής 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας ανά τον κόσμο πρέπει να 
ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ 
που έχουν εξωτερική διάσταση·

12. υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να 
θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών 
της με τα κράτη μη μέλη της ΕΕ· τονίζει, 
ως εκ τούτου, ότι ο στόχος της προαγωγής 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας ανά τον κόσμο πρέπει να 
ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ 
που έχουν εξωτερική διάσταση· τονίζει ότι 
η ΕΕ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
θεσπίσει μέτρα για να διασφαλίσει ότι η 
συμμετοχή της ΕΕ δεν θα ενισχύσει, από 
αμέλεια, απολυταρχικά καθεστώτα·



PE642.943v01-00 106/135 AM\1191183EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 184
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να 
θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών 
της με τα κράτη μη μέλη της ΕΕ· τονίζει, 
ως εκ τούτου, ότι ο στόχος της προαγωγής 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας ανά τον κόσμο πρέπει να 
ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ 
που έχουν εξωτερική διάσταση·

12. υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να 
θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών 
της με τα κράτη μη μέλη της ΕΕ· τονίζει, 
ως εκ τούτου, ότι ο στόχος της προαγωγής 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας ανά τον κόσμο πρέπει να 
ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ 
που έχουν εξωτερική διάσταση· τονίζει ότι 
η ΕΕ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
θεσπίσει μέτρα για να διασφαλίσει ότι η 
συμμετοχή της ΕΕ δεν θα ενισχύσει, από 
αμέλεια, απολυταρχικά καθεστώτα·

Or. en

Τροπολογία 185
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να 
θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών 
της με τα κράτη μη μέλη της ΕΕ· τονίζει, 
ως εκ τούτου, ότι ο στόχος της προαγωγής 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας ανά τον κόσμο πρέπει να 
ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ 
που έχουν εξωτερική διάσταση·

12. υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να 
θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών 
της με τα κράτη μη μέλη της ΕΕ· τονίζει, 
ως εκ τούτου, ότι ο στόχος της προαγωγής 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας ανά τον κόσμο πρέπει να 
ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ 
που έχουν εξωτερική διάσταση· επικροτεί, 
ως εκ τούτου τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου για τη δημοκρατία, τα οποία 
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εγκρίθηκαν κατά τη σύνοδο του 
Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 
14 Οκτωβρίου 2019, και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
εγκρίνουν ένα φιλόδοξο, ολοκληρωμένο 
και δεσμευτικό σχέδιο δράσης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία για τα επόμενα έτη· ζητεί 
έναν ισχυρό μηχανισμό παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 186
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να 
θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών 
της με τα κράτη μη μέλη της ΕΕ· τονίζει, 
ως εκ τούτου, ότι ο στόχος της προαγωγής 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας ανά τον κόσμο πρέπει να 
ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ 
που έχουν εξωτερική διάσταση·

12. υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να 
θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών 
της με τα κράτη μη μέλη της ΕΕ· τονίζει, 
ως εκ τούτου, ότι ο στόχος της προαγωγής 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας ανά τον κόσμο πρέπει να 
ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ 
που έχουν εξωτερική διάσταση· τονίζει τη 
σημασία της κοινωνίας των πολιτών για 
ευέλικτες, έγκαιρες και αποτελεσματικές 
αντιδράσεις σε καθεστώτα που 
παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία·

Or. en

Τροπολογία 187
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντική 
η προώθηση και η ενσωμάτωση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις 
εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ· επισημαίνει 
τις εργασίες που διεξάγονται προς το 
παρόν επί σημαντικών ζητημάτων στους 
κόλπους της υποεπιτροπής του 
Κοινοβουλίου· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του για αναβάθμιση της εν λόγω 
υποεπιτροπής σε πλήρη επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 188
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να εγκρίνουν ένα νέο, 
φιλόδοξο, δεσμευτικό και βάσει 
χρονοδιαγράμματος σχέδιο δράσης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία· η εφαρμογή και οι 
επιπτώσεις του θα πρέπει να 
αξιολογηθούν μέσω ισχυρού μηχανισμού 
παρακολούθησης· επιμένει ότι οι 
αναδυόμενες προκλήσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών 
δικαιωμάτων, αλλά και τα βασικά 
ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα τα οποία μέχρι σήμερα είχαν 
παραμεληθεί, όπως τα περιβαλλοντικά 
δικαιώματα, τα δικαιώματα των 
ηλικιωμένων, τα αθλητικά και ανθρώπινα 
δικαιώματα και τα δικαιώματα των 
μεταναστών, πρέπει να εξεταστούν 
επαρκώς στο μελλοντικό σχέδιο δράσης· 
τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
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αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον 
αφορά το σχέδιο δράσης και να 
υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με την 
εφαρμογή του·

Or. en

Τροπολογία 189
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να εγκρίνουν ένα νέο, 
φιλόδοξο, ολοκληρωμένο και δεσμευτικό 
σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία, για τα 
επόμενα πέντε έτη· η εφαρμογή και οι 
επιπτώσεις του θα πρέπει να 
αξιολογηθούν μέσω ισχυρού μηχανισμού 
παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 190
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να εγκρίνουν ένα νέο, 
φιλόδοξο, ολοκληρωμένο και δεσμευτικό 
σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία, για τα 
επόμενα πέντε έτη· η εφαρμογή και οι 
επιπτώσεις του θα πρέπει να 
αξιολογηθούν μέσω ισχυρού μηχανισμού 
παρακολούθησης·
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Or. en

Τροπολογία 191
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να εγκρίνουν ένα νέο, 
φιλόδοξο, ολοκληρωμένο και δεσμευτικό 
σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία, για τα 
επόμενα πέντε έτη· η εφαρμογή και οι 
επιπτώσεις του θα πρέπει να 
αξιολογηθούν μέσω ισχυρού μηχανισμού 
παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 192
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. επισημαίνει τα ψηφίσματά του 
σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου (γνωστά ως 
κατεπείγοντα ψηφίσματα, σύμφωνα με το 
άρθρο 144, πρώην άρθρο 135, του 
εσωτερικού κανονισμού του)· 
υπογραμμίζει τη νομική επανάληψη και 
την εξέχουσα προβολή της ΕΕ, μέσω του 
εν λόγω εργαλείου, όσον αφορά τον αγώνα 
της υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
καλεί την ΕΥΕΔ να υποβάλλει στο 
Κοινοβούλιο τακτικές εκθέσεις σχετικά με 
τις οικείες ενέργειες παρακολούθησης 
όλων των κατεπειγόντων ψηφισμάτων 
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και/ή των σχετικών συστάσεων· καλεί την 
ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
βελτιώσουν την προβολή των 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που θίγονται στα 
κατεπείγοντα ψηφίσματα του 
Κοινοβουλίου· επαναλαμβάνει την 
πεποίθησή του ότι το εν λόγω εργαλείο 
μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω ώστε να 
ενισχυθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και η δημοκρατία μέσω της αύξησης του 
έγκαιρου προβληματισμού, της 
στόχευσης και της αποτελεσματικότητας·

Or. en

Τροπολογία 193
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. συνιστά ένθερμα στην Επιτροπή 
να ενισχύσει τη δέσμευσή της στην 
Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Κοινοβουλίου ώστε να μπορέσει να 
συμβάλει ενεργά στο επικείμενο σχέδιο 
δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία·

Or. en

Τροπολογία 194
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή 
να ενημερώνουν, να διαβουλεύονται και 
να συνεργάζονται στενά με την 
Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Κοινοβουλίου κατά την αναθεώρηση 
και/ή την έγκριση εγγράφων πολιτικής 
της ΕΕ για τη διεξαγωγή και την 
παρακολούθηση της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 195
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει ότι το εμπόριο και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα 
αλληλοενισχύονται, και ότι η 
επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
παροχή θετικών κινήτρων για την 
προαγωγή των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της 
εταιρικής ευθύνης· υπενθυμίζει στην 
Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) την ανάγκη 
να γίνεται αποτελεσματική χρήση των 
ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών, με βάση 
τον πολιτικό διάλογο, την τακτική 
αξιολόγηση της προόδου και την 
προσφυγή στη διαδικασία διαβούλευσης 
κατόπιν αιτήματος ενός από τα μέρη· ζητεί 
τη θέσπιση ισχυρών μηχανισμών 
εφαρμογής και παρακολούθησης των 
ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με 
τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, της 
τοπικής κοινωνίας των πολιτών και 

13. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) την ανάγκη να γίνεται 
αποτελεσματική χρήση των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των 
διεθνών συμφωνιών, με βάση τον πολιτικό 
διάλογο, την τακτική αξιολόγηση της 
προόδου και την προσφυγή στη διαδικασία 
διαβούλευσης κατόπιν αιτήματος ενός από 
τα μέρη· ζητεί τη θέσπιση ισχυρών 
μηχανισμών εφαρμογής και 
παρακολούθησης των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, με τη συμμετοχή 
του Κοινοβουλίου, της τοπικής κοινωνίας 
των πολιτών και αρμόδιων διεθνών 
οργανισμών, καθώς και τη δημιουργία 
μηχανισμού καταγγελιών για ομάδες 
πολιτών και ενδιαφερόμενων μερών που 
θίγονται από παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·
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αρμόδιων διεθνών οργανισμών, καθώς και 
τη δημιουργία μηχανισμού καταγγελιών 
για ομάδες πολιτών και ενδιαφερόμενων 
μερών που θίγονται από παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 196
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Heidi Hautala

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει ότι το εμπόριο και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 
αλληλοενισχύονται, και ότι η 
επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
παροχή θετικών κινήτρων για την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας και της εταιρικής 
ευθύνης· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) την ανάγκη να γίνεται 
αποτελεσματική χρήση των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των 
διεθνών συμφωνιών, με βάση τον πολιτικό 
διάλογο, την τακτική αξιολόγηση της 
προόδου και την προσφυγή στη διαδικασία 
διαβούλευσης κατόπιν αιτήματος ενός από 
τα μέρη· ζητεί τη θέσπιση ισχυρών 
μηχανισμών εφαρμογής και 
παρακολούθησης των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, με τη συμμετοχή 
του Κοινοβουλίου, της τοπικής κοινωνίας 
των πολιτών και αρμόδιων διεθνών 
οργανισμών, καθώς και τη δημιουργία 
μηχανισμού καταγγελιών για ομάδες 
πολιτών και ενδιαφερόμενων μερών που 
θίγονται από παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

13. υπογραμμίζει ότι η διεξαγωγή 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων δεν θα 
πρέπει να επηρεάζει αρνητικά την 
άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
και ότι η επιχειρηματική κοινότητα μπορεί 
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
παροχή θετικών κινήτρων για την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας και της εταιρικής 
ευθύνης· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) την ανάγκη να γίνεται 
αποτελεσματική χρήση των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των 
διεθνών συμφωνιών, με βάση τον πολιτικό 
διάλογο, την τακτική αξιολόγηση της 
προόδου και την προσφυγή στη διαδικασία 
διαβούλευσης κατόπιν αιτήματος ενός από 
τα μέρη· ζητεί τη θέσπιση ισχυρών 
μηχανισμών εφαρμογής και 
παρακολούθησης των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων 
μέσω μετρήσιμων κριτηρίων αναφοράς, 
με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, της 
τοπικής κοινωνίας των πολιτών και 
αρμόδιων διεθνών οργανισμών, καθώς και 
τη δημιουργία μηχανισμού καταγγελιών 
για ομάδες πολιτών και ενδιαφερόμενων 
μερών που θίγονται από παραβιάσεις των 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 197
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει ότι το εμπόριο και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 
αλληλοενισχύονται, και ότι η 
επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
παροχή θετικών κινήτρων για την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας και της εταιρικής 
ευθύνης· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) την ανάγκη να γίνεται 
αποτελεσματική χρήση των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των 
διεθνών συμφωνιών, με βάση τον πολιτικό 
διάλογο, την τακτική αξιολόγηση της 
προόδου και την προσφυγή στη διαδικασία 
διαβούλευσης κατόπιν αιτήματος ενός από 
τα μέρη· ζητεί τη θέσπιση ισχυρών 
μηχανισμών εφαρμογής και 
παρακολούθησης των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, με τη συμμετοχή 
του Κοινοβουλίου, της τοπικής κοινωνίας 
των πολιτών και αρμόδιων διεθνών 
οργανισμών, καθώς και τη δημιουργία 
μηχανισμού καταγγελιών για ομάδες 
πολιτών και ενδιαφερόμενων μερών που 
θίγονται από παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

13. υπογραμμίζει ότι οι εμπορικές 
πολιτικές και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
πρέπει να αλληλοενισχύονται, και ότι η 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να 
ρυθμίζουν την επιχειρηματική κοινότητα 
προκειμένου να αποφεύγεται κάθε μορφή 
εταιρικής παραβίασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων εκτός της ΕΕ· υπενθυμίζει 
στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) την 
ανάγκη να γίνεται αποτελεσματική χρήση 
των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών, με 
βάση τον πολιτικό διάλογο, την τακτική 
αξιολόγηση της προόδου και την 
προσφυγή στη διαδικασία διαβούλευσης 
κατόπιν αιτήματος ενός από τα μέρη· ζητεί 
τη θέσπιση ισχυρών μηχανισμών 
εφαρμογής και παρακολούθησης των 
ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με 
τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, της 
τοπικής κοινωνίας των πολιτών και 
αρμόδιων διεθνών οργανισμών, καθώς και 
τη δημιουργία αποτελεσματικού και 
ανεξάρτητου μηχανισμού καταγγελιών για 
ομάδες πολιτών και ενδιαφερόμενων 
μερών που θίγονται από εμπορικές και 
επενδυτικές συμφωνίες ή παραβιάσεις·

Or. en

Τροπολογία 198
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει ότι το εμπόριο και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 
αλληλοενισχύονται, και ότι η 
επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
παροχή θετικών κινήτρων για την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας και της εταιρικής 
ευθύνης· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) την ανάγκη να γίνεται 
αποτελεσματική χρήση των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των 
διεθνών συμφωνιών, με βάση τον πολιτικό 
διάλογο, την τακτική αξιολόγηση της 
προόδου και την προσφυγή στη διαδικασία 
διαβούλευσης κατόπιν αιτήματος ενός από 
τα μέρη· ζητεί τη θέσπιση ισχυρών 
μηχανισμών εφαρμογής και 
παρακολούθησης των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, με τη συμμετοχή 
του Κοινοβουλίου, της τοπικής κοινωνίας 
των πολιτών και αρμόδιων διεθνών 
οργανισμών, καθώς και τη δημιουργία 
μηχανισμού καταγγελιών για ομάδες 
πολιτών και ενδιαφερόμενων μερών που 
θίγονται από παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

13. υπογραμμίζει ότι το εμπόριο και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν και 
πρέπει να αλληλοενισχύονται, και ότι η 
επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
παροχή θετικών κινήτρων για την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας και της εταιρικής 
ευθύνης· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) την ανάγκη να γίνεται 
αποτελεσματική χρήση των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των 
διεθνών συμφωνιών, με βάση τον πολιτικό 
διάλογο, την τακτική αξιολόγηση της 
προόδου και την προσφυγή στη διαδικασία 
διαβούλευσης κατόπιν αιτήματος ενός από 
τα μέρη· ζητεί τη θέσπιση ισχυρών 
μηχανισμών εφαρμογής και 
παρακολούθησης των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, με τη συμμετοχή 
του Κοινοβουλίου, της τοπικής κοινωνίας 
των πολιτών και αρμόδιων διεθνών 
οργανισμών, καθώς και τη δημιουργία 
μηχανισμού καταγγελιών για ομάδες 
πολιτών και ενδιαφερόμενων μερών που 
θίγονται από παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 199
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει ότι το εμπόριο και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 

13. υπογραμμίζει ότι το εμπόριο και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 
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αλληλοενισχύονται, και ότι η 
επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
παροχή θετικών κινήτρων για την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας και της εταιρικής 
ευθύνης· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) την ανάγκη να γίνεται 
αποτελεσματική χρήση των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των 
διεθνών συμφωνιών, με βάση τον πολιτικό 
διάλογο, την τακτική αξιολόγηση της 
προόδου και την προσφυγή στη διαδικασία 
διαβούλευσης κατόπιν αιτήματος ενός από 
τα μέρη· ζητεί τη θέσπιση ισχυρών 
μηχανισμών εφαρμογής και 
παρακολούθησης των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, με τη συμμετοχή 
του Κοινοβουλίου, της τοπικής κοινωνίας 
των πολιτών και αρμόδιων διεθνών 
οργανισμών, καθώς και τη δημιουργία 
μηχανισμού καταγγελιών για ομάδες 
πολιτών και ενδιαφερόμενων μερών που 
θίγονται από παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

αλληλοενισχύονται, αλλά, μολονότι η 
επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, μόνο τα 
κράτη-έθνη έχουν την ικανότητα να 
παρέχουν θετικά κίνητρα για την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας και της εταιρικής 
ευθύνης· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) την ανάγκη να γίνεται 
αποτελεσματική χρήση των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των 
διεθνών συμφωνιών, με βάση τον πολιτικό 
διάλογο, την τακτική αξιολόγηση της 
προόδου και την προσφυγή στη διαδικασία 
διαβούλευσης κατόπιν αιτήματος ενός από 
τα μέρη· ζητεί τη θέσπιση ισχυρών 
μηχανισμών εφαρμογής και 
παρακολούθησης των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, με τη συμμετοχή 
του Κοινοβουλίου, της τοπικής κοινωνίας 
των πολιτών και αρμόδιων διεθνών 
οργανισμών, καθώς και τη δημιουργία 
μηχανισμού καταγγελιών για ομάδες 
πολιτών και ενδιαφερόμενων μερών που 
θίγονται από παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 200
Bettina Vollath

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει ότι το εμπόριο και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 
αλληλοενισχύονται, και ότι η 
επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
παροχή θετικών κινήτρων για την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας και της εταιρικής 
ευθύνης· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 

13. υπογραμμίζει ότι το εμπόριο και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 
αλληλοενισχύονται, και ότι η 
επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
παροχή θετικών κινήτρων για την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας και της εταιρικής 
ευθύνης· καλεί μετ’ επιτάσεως την 
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στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) την ανάγκη να γίνεται 
αποτελεσματική χρήση των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των 
διεθνών συμφωνιών, με βάση τον πολιτικό 
διάλογο, την τακτική αξιολόγηση της 
προόδου και την προσφυγή στη διαδικασία 
διαβούλευσης κατόπιν αιτήματος ενός από 
τα μέρη· ζητεί τη θέσπιση ισχυρών 
μηχανισμών εφαρμογής και 
παρακολούθησης των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, με τη συμμετοχή 
του Κοινοβουλίου, της τοπικής κοινωνίας 
των πολιτών και αρμόδιων διεθνών 
οργανισμών, καθώς και τη δημιουργία 
μηχανισμού καταγγελιών για ομάδες 
πολιτών και ενδιαφερόμενων μερών που 
θίγονται από παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να 
διασφαλίζουν τη δεσμευτική και 
αποτελεσματική εφαρμογή των ρητρών για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των 
διεθνών συμφωνιών, όχι μόνο με βάση τον 
πολιτικό διάλογο, την τακτική αξιολόγηση 
της προόδου και την προσφυγή στη 
διαδικασία διαβούλευσης κατόπιν 
αιτήματος ενός από τα μέρη, αλλά και 
μέσω πραγματικής προσπάθειας για τη 
δημιουργία ενός αποτελεσματικού και 
νομικά δεσμευτικού μηχανισμού 
κυρώσεων για περιπτώσεις σοβαρών 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που σημειώνονται κατά την 
επιχειρηματική δραστηριότητα των 
επιχειρήσεων· ζητεί τη θέσπιση ισχυρών 
μηχανισμών εφαρμογής και 
παρακολούθησης των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, με τη συμμετοχή 
του Κοινοβουλίου, της τοπικής κοινωνίας 
των πολιτών και αρμόδιων διεθνών 
οργανισμών, καθώς και τη δημιουργία 
μηχανισμού καταγγελιών για ομάδες 
πολιτών και ενδιαφερόμενων μερών που 
θίγονται από παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. de

Τροπολογία 201
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει ότι το εμπόριο και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 
αλληλοενισχύονται, και ότι η 
επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
παροχή θετικών κινήτρων για την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας και της εταιρικής 
ευθύνης· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 

13. υπογραμμίζει ότι το εμπόριο και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 
αλληλοενισχύονται, και ότι η 
επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
παροχή θετικών κινήτρων για την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας και της εταιρικής 
ευθύνης· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
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Δράσης (ΕΥΕΔ) την ανάγκη να γίνεται 
αποτελεσματική χρήση των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των 
διεθνών συμφωνιών, με βάση τον πολιτικό 
διάλογο, την τακτική αξιολόγηση της 
προόδου και την προσφυγή στη διαδικασία 
διαβούλευσης κατόπιν αιτήματος ενός από 
τα μέρη· ζητεί τη θέσπιση ισχυρών 
μηχανισμών εφαρμογής και 
παρακολούθησης των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, με τη συμμετοχή 
του Κοινοβουλίου, της τοπικής κοινωνίας 
των πολιτών και αρμόδιων διεθνών 
οργανισμών, καθώς και τη δημιουργία 
μηχανισμού καταγγελιών για ομάδες 
πολιτών και ενδιαφερόμενων μερών που 
θίγονται από παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Δράσης (ΕΥΕΔ) την ανάγκη να γίνεται 
αποτελεσματική χρήση των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των 
διεθνών συμφωνιών, με βάση τον πολιτικό 
διάλογο, την τακτική αξιολόγηση της 
προόδου και την προσφυγή στη διαδικασία 
διαβούλευσης κατόπιν αιτήματος ενός από 
τα μέρη· ζητεί τη θέσπιση εκτελεστών 
μηχανισμών εφαρμογής και 
παρακολούθησης των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, με τη συμμετοχή 
του Κοινοβουλίου, της τοπικής κοινωνίας 
των πολιτών και αρμόδιων διεθνών 
οργανισμών, μέσω των οποίων η ΕΕ 
μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες 
εταίρους που διαπράττουν παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς 
και τη δημιουργία μηχανισμού 
καταγγελιών για ομάδες πολιτών και 
ενδιαφερόμενων μερών που θίγονται από 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 202
Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, 
Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, 
Hilde Vautmans, Robert Biedroń

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει ότι το εμπόριο και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 
αλληλοενισχύονται, και ότι η 
επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
παροχή θετικών κινήτρων για την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας και της εταιρικής 
ευθύνης· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) την ανάγκη να γίνεται 
αποτελεσματική χρήση των ρητρών για τα 

13. υπογραμμίζει ότι το εμπόριο και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 
αλληλοενισχύονται, και ότι η 
επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
παροχή θετικών κινήτρων για την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας και της εταιρικής 
ευθύνης· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) την ανάγκη να γίνεται 
αποτελεσματική χρήση των ρητρών για τα 
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ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των 
διεθνών συμφωνιών, με βάση τον πολιτικό 
διάλογο, την τακτική αξιολόγηση της 
προόδου και την προσφυγή στη διαδικασία 
διαβούλευσης κατόπιν αιτήματος ενός από 
τα μέρη· ζητεί τη θέσπιση ισχυρών 
μηχανισμών εφαρμογής και 
παρακολούθησης των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, με τη συμμετοχή 
του Κοινοβουλίου, της τοπικής κοινωνίας 
των πολιτών και αρμόδιων διεθνών 
οργανισμών, καθώς και τη δημιουργία 
μηχανισμού καταγγελιών για ομάδες 
πολιτών και ενδιαφερόμενων μερών που 
θίγονται από παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των 
διεθνών συμφωνιών, με βάση τον πολιτικό 
διάλογο, την τακτική αξιολόγηση της 
προόδου και την προσφυγή στη διαδικασία 
διαβούλευσης κατόπιν αιτήματος ενός από 
τα μέρη· ζητεί τη θέσπιση ισχυρών 
μηχανισμών εφαρμογής και 
παρακολούθησης των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, με τη συμμετοχή 
του Κοινοβουλίου, της εθνικής και 
τοπικής κοινωνίας των πολιτών και 
αρμόδιων διεθνών οργανισμών, καθώς και 
τη δημιουργία μηχανισμού καταγγελιών 
για ομάδες πολιτών και ενδιαφερόμενων 
μερών που θίγονται από παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 203
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπογραμμίζει ότι το εμπόριο και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 
αλληλοενισχύονται, και ότι η 
επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
παροχή θετικών κινήτρων για την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας και της εταιρικής 
ευθύνης· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) την ανάγκη να γίνεται 
αποτελεσματική χρήση των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των 
διεθνών συμφωνιών, με βάση τον πολιτικό 
διάλογο, την τακτική αξιολόγηση της 
προόδου και την προσφυγή στη διαδικασία 
διαβούλευσης κατόπιν αιτήματος ενός από 
τα μέρη· ζητεί τη θέσπιση ισχυρών 
μηχανισμών εφαρμογής και 
παρακολούθησης των ρητρών για τα 

13. υπογραμμίζει ότι το εμπόριο και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 
αλληλοενισχύονται, και ότι η 
επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
παροχή θετικών κινήτρων για την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας και της εταιρικής 
ευθύνης· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) την ανάγκη να γίνεται 
αποτελεσματική χρήση των ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των 
διεθνών συμφωνιών, με βάση τον πολιτικό 
διάλογο, την τακτική αξιολόγηση της 
προόδου και την προσφυγή στη διαδικασία 
διαβούλευσης κατόπιν αιτήματος ενός από 
τα μέρη· ζητεί τη θέσπιση ισχυρών 
μηχανισμών εφαρμογής και 
παρακολούθησης των ρητρών για τα 
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ανθρώπινα δικαιώματα, με τη συμμετοχή 
του Κοινοβουλίου, της τοπικής κοινωνίας 
των πολιτών και αρμόδιων διεθνών 
οργανισμών, καθώς και τη δημιουργία 
μηχανισμού καταγγελιών για ομάδες 
πολιτών και ενδιαφερόμενων μερών που 
θίγονται από παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

ανθρώπινα δικαιώματα, με τη συμμετοχή 
του Κοινοβουλίου, της κοινωνίας των 
πολιτών και αρμόδιων διεθνών 
οργανισμών, καθώς και τη δημιουργία 
μηχανισμού καταγγελιών για ομάδες 
πολιτών και ενδιαφερόμενων μερών που 
θίγονται από παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 204
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret, Nils Torvalds

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι η κλιματική έκτακτη 
ανάγκη και η μαζική απώλεια της 
βιοποικιλότητας αποτελεί σημαντική 
απειλή κατά των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στην 
υγεία, την τροφή, το ασφαλές πόσιμο νερό 
διατρέχουν κίνδυνο χωρίς ένα υγιές 
περιβάλλον, δεδομένου ότι η 
βιοποικιλότητα παρέχει στους ανθρώπους 
τρόφιμα, φάρμακα και μέσα διαβίωσης· 
καλεί την Επιτροπή/την ΕΥΕΔ να 
εργαστούν για μια στρατηγική της ΕΕ για 
την προστασία του δικαιώματος σε ένα 
υγιές περιβάλλον, σε πλαίσιο στενής 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς 
οργανισμούς όπως η UNCHR, η οποία 
πρόσφατα δρομολόγησε μια κοινή 
στρατηγική με το Πρόγραμμα των 
Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον 
(UNEP)·

Or. en

Τροπολογία 205
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. εφιστά την προσοχή στις 
επιπτώσεις που έχει η καταστροφή του 
περιβάλλοντος στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο για τους 
πληθυσμούς που υπόκεινται σε χερσαίες 
εισβολές όσο και για το δικαίωμα όλης 
της ανθρωπότητας στο περιβάλλον· καλεί 
τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της 
ΕΕ να συμπεριλάβουν το δικαίωμα στον 
καθαρό αέρα στις εθνικές και διεθνείς 
πολιτικές τους για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 206
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και 
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ), δεδομένου ότι ο στόχος 
της εξωτερικής δράσης της ΕΕ είναι η 
προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της ειρήνης, την 
ανάγκη διενέργειας διεξοδικού ελέγχου 
και απόδοσης λογαριασμών όσον αφορά 
την ευρωπαϊκή στήριξη προς τρίτες 
χώρες και υπογραμμίζει την απαίτηση 
που ήδη ενέκρινε το Κοινοβούλιο τον 
Μάρτιο 2019 για άμεση αναβολή της 
ευρωπαϊκής στήριξης σε περίπτωση 
δημοκρατικής οπισθοδρόμησης και 
παραβίασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·
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Or. es

Τροπολογία 207
Andrius Kubilius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπενθυμίζει ότι η διεύρυνση της 
ΕΕ αποδείχθηκε το αποτελεσματικότερο 
εργαλείο για τη στήριξη της δημοκρατίας, 
του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και, ως εκ τούτου, η 
επιλογή της προσχώρησης στην ΕΕ θα 
πρέπει να παραμείνει ανοιχτή στις χώρες 
που επιθυμούν να γίνουν μέλη της ΕΕ και 
να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις 
ευρωπαϊκού τύπου, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 49 της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 208
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. στηρίζει τον διάλογο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με τα κράτη που 
δεν είναι μέλη της ΕΕ, ως ουσιαστικό 
εργαλείο διμερούς δέσμευσης υπέρ της 
προαγωγής και της προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την 
Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους για να εξετάζονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και οι σχετικές 
υποχρεώσεις στους διαλόγους ή τις 
διαπραγματεύσεις, σε οιονδήποτε πολιτικό 
και οικονομικό τομέα, με τις κυβερνήσεις 
των κρατών που δεν είναι μέλη της ΕΕ, 
προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος 

14. θεωρεί ότι ο διάλογος για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με τα κράτη που 
δεν είναι μέλη της ΕΕ μπορεί να 
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο διμερούς 
δέσμευσης υπέρ της προαγωγής και της 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
υπό την προϋπόθεση ότι διεξάγεται με 
τρόπο προσανατολισμένο προς την 
επίτευξη αποτελεσμάτων και υπόκειται σε 
τακτική επανεξέταση· υπενθυμίζει ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σε 
θέματα διαλόγου περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων περιγράφουν μια σειρά 
κριτηρίων για την έναρξη διαλόγου, τον 
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των διαλόγων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση 
προτίθεται να βελτιώσει την κατάσταση, 
τον βαθμό δέσμευσης που επιδεικνύει η 
κυβέρνηση όσον αφορά τις διεθνείς 
συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
την προθυμία της να συνεργαστεί με τις 
διαδικασίες και τους μηχανισμούς των 
Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τη 
στάση της απέναντι στην κοινωνία των 
πολιτών· πιστεύει ότι, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ο αντίκτυπος των διαλόγων 
αυτών δεν είναι ανάλογος των 
σημαντικών πόρων που διατίθενται από 
την ΕΥΕΔ και την οικεία αντιπροσωπεία 
της ΕΕ· καλεί την ΕΥΕΔ να διενεργεί 
τακτική αξιολόγηση κάθε διαλόγου, όπως 
προβλέπεται στις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ, και να διασφαλίσει ότι, 
εάν δεν υπάρξει απτή πρόοδος, η ΕΕ θα 
πρέπει είτε να προσαρμόσει τους στόχους 
της είτε να αναστείλει τον διάλογο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με την οικεία 
χώρα· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ, 
με τη συμμετοχή τοπικών και διεθνών 
ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, 
καθώς και συναφών διεθνών οργανισμών, 
να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να 
εξετάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
οι σχετικές υποχρεώσεις στους διαλόγους 
ή τις διαπραγματεύσεις, σε οιονδήποτε 
πολιτικό και οικονομικό τομέα, με τις 
κυβερνήσεις των κρατών που δεν είναι 
μέλη της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί ο 
αντίκτυπος των διαλόγων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· επιμένει στη 
σημασία της επισήμανσης μεμονωμένων 
περιπτώσεων στο πλαίσιο των διαλόγων 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην 
εξασφάλιση επαρκούς παρακολούθησης 
και διαφάνειας σχετικά με τις 
περιπτώσεις αυτές·

Or. en

Τροπολογία 209
Janina Ochojska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. στηρίζει τον διάλογο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με τα κράτη που 
δεν είναι μέλη της ΕΕ, ως ουσιαστικό 
εργαλείο διμερούς δέσμευσης υπέρ της 
προαγωγής και της προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την 
Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους για να εξετάζονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και οι σχετικές 
υποχρεώσεις στους διαλόγους ή τις 
διαπραγματεύσεις, σε οιονδήποτε πολιτικό 
και οικονομικό τομέα, με τις κυβερνήσεις 
των κρατών που δεν είναι μέλη της ΕΕ, 
προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος 
των διαλόγων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

14. στηρίζει τον διάλογο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με τα κράτη που 
δεν είναι μέλη της ΕΕ, ως ουσιαστικό 
εργαλείο διμερούς δέσμευσης υπέρ της 
προαγωγής και της προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υποστηρίζει να 
ακουστούν οι φωνές ανησυχίας για την 
κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στις χώρες αυτές και 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα στην πάλη 
για ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την 
Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους για να εξετάζονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και οι σχετικές 
υποχρεώσεις στους διαλόγους ή τις 
διαπραγματεύσεις, σε οιονδήποτε πολιτικό 
και οικονομικό τομέα, με τις κυβερνήσεις 
των κρατών που δεν είναι μέλη της ΕΕ, 
προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος 
των διαλόγων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Or. pl

Τροπολογία 210
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. στηρίζει τον διάλογο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με τα κράτη που 
δεν είναι μέλη της ΕΕ, ως ουσιαστικό 
εργαλείο διμερούς δέσμευσης υπέρ της 
προαγωγής και της προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την 
Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους για να εξετάζονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και οι σχετικές 
υποχρεώσεις στους διαλόγους ή τις 
διαπραγματεύσεις, σε οιονδήποτε πολιτικό 

14. στηρίζει τον διάλογο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με τα κράτη που 
δεν είναι μέλη της ΕΕ, ως ουσιαστικό 
εργαλείο διμερούς δέσμευσης υπέρ της 
προαγωγής και της προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την 
Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους για να εξετάζονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και οι σχετικές 
υποχρεώσεις στους διαλόγους ή τις 
διαπραγματεύσεις, σε οιονδήποτε πολιτικό 
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και οικονομικό τομέα, με τις κυβερνήσεις 
των κρατών που δεν είναι μέλη της ΕΕ, 
προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος 
των διαλόγων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

και οικονομικό τομέα, με τις κυβερνήσεις 
των κρατών που δεν είναι μέλη της ΕΕ, 
προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος 
των διαλόγων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· ζητεί την έναρξη διμερών 
διαλόγων με την συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών, τη διεξαγωγή 
αξιολογήσεων κάθε δύο έτη και την 
παρακολούθηση της προόδου που 
επιτυγχάνεται στις συμφωνίες και τις 
δεσμεύσεις, μέσω μηχανισμού 
παρακολούθησης μεταξύ της ΕΕ, της 
οικείας χώρας, της τοπικής κοινωνίας 
των πολιτών και του αρμόδιου διεθνούς 
οργανισμού·

Or. en

Τροπολογία 211
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. στηρίζει τον διάλογο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με τα κράτη που 
δεν είναι μέλη της ΕΕ, ως ουσιαστικό 
εργαλείο διμερούς δέσμευσης υπέρ της 
προαγωγής και της προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την 
Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους για να εξετάζονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και οι σχετικές 
υποχρεώσεις στους διαλόγους ή τις 
διαπραγματεύσεις, σε οιονδήποτε πολιτικό 
και οικονομικό τομέα, με τις κυβερνήσεις 
των κρατών που δεν είναι μέλη της ΕΕ, 
προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος 
των διαλόγων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

14. στηρίζει τον διάλογο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με τα κράτη που 
δεν είναι μέλη της ΕΕ, ως ουσιαστικό 
εργαλείο διμερούς δέσμευσης υπέρ της 
προαγωγής και της προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την 
Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους για να εξετάζονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και οι σχετικές 
υποχρεώσεις στους διαλόγους ή τις 
διαπραγματεύσεις, σε οιονδήποτε πολιτικό 
και οικονομικό τομέα, με τις κυβερνήσεις 
των κρατών που δεν είναι μέλη της ΕΕ, 
προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος 
των διαλόγων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· ζητεί περισσότερο ενεργό 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην κατάρτιση των 
ημερησίων διατάξεων των διαλόγων για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα·
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Or. en

Τροπολογία 212
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. ενθαρρύνει σθεναρά την ΕΕ να 
αντιμετωπίσει με συνέπεια τις διακρίσεις, 
αξιοποιώντας με τον βέλτιστο τρόπο την 
εργαλειοθήκη της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των 
διαλόγων και των καταδικαστικών 
αποφάσεων, της στήριξης της κοινωνίας 
των πολιτών και των κοινών 
πρωτοβουλιών σε επίπεδο Ηνωμένων 
Εθνών, σύμφωνα με τις πρόσφατα 
εγκριθείσες κατευθυντήριες γραμμές της 
ΕΕ για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων στην εξωτερική δράση και το 
εργαλείο καθοδήγησης των Ηνωμένων 
Εθνών για τις διακρίσεις λόγω 
καταγωγής, που δημοσιεύθηκε το 2017·

Or. en

Τροπολογία 213
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ένθερμα το έργο και 
τις προσπάθειες του Ειδικού 
Εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα (ΕΕΕΕ) για την προστασία 
και την προαγωγή των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στον κόσμο· υπογραμμίζει 
τον σημαντικό στόχο που εμπεριέχει η 

διαγράφεται
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εντολή του ΕΕΕΕ όσον αφορά την 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα·

Or. en

Τροπολογία 214
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ένθερμα το έργο και 
τις προσπάθειες του Ειδικού 
Εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα (ΕΕΕΕ) για την προστασία και 
την προαγωγή των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στον κόσμο· υπογραμμίζει 
τον σημαντικό στόχο που εμπεριέχει η 
εντολή του ΕΕΕΕ όσον αφορά την 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα·

15. υποστηρίζει ένθερμα την εντολή 
του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΕΕΕ) για την 
προστασία και την προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο· 
επιμένει ότι, στο μέλλον, ο διορισμός του 
ΕΕΕΕ θα επικυρώνεται μόνο κατόπιν 
προηγούμενης ακρόασης από το 
Κοινοβούλιο· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον 
αφορά τις δραστηριότητες και τις 
αποστολές του ΕΕΕΕ, και επιμένει ότι οι 
τακτικές εκθέσεις του προς το Συμβούλιο 
πρέπει να διαβιβάζονται και στο 
Κοινοβούλιο· υπογραμμίζει τον σημαντικό 
στόχο που εμπεριέχει η εντολή του ΕΕΕΕ 
όσον αφορά την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της Ένωσης στον 
συγκεκριμένο τομέα·

Or. en

Τροπολογία 215
Nacho Sánchez Amor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ένθερμα το έργο και 
τις προσπάθειες του Ειδικού Εντεταλμένου 

15. υποστηρίζει ένθερμα το έργο και 
τις προσπάθειες του Ειδικού Εντεταλμένου 
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της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
(ΕΕΕΕ) για την προστασία και την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στον κόσμο· υπογραμμίζει τον σημαντικό 
στόχο που εμπεριέχει η εντολή του ΕΕΕΕ 
όσον αφορά την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της Ένωσης στον 
συγκεκριμένο τομέα·

της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
(ΕΕΕΕ) για την προστασία και την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στον κόσμο· υπογραμμίζει τον σημαντικό 
στόχο που εμπεριέχει η εντολή του ΕΕΕΕ 
όσον αφορά την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της Ένωσης στον 
συγκεκριμένο τομέα· εμμένει στο αίτημά 
του η αναθεώρηση της εντολής να 
καταστεί μόνιμη και περισσότερο 
υπεύθυνη και να εκχωρηθούν στον ΕΕΕΕ 
εξουσίες ανάληψης ιδίας πρωτοβουλίας, 
επαρκείς πόροι και δυνατότητα δημόσιας 
τοποθέτησης, ώστε να προβαίνει σε 
απολογισμό σχετικά με τα επιτεύγματα 
των επισκέψεων σε τρίτες χώρες και να 
προβάλλει τις θέσεις της ΕΕ σε ζητήματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 216
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ένθερμα το έργο και 
τις προσπάθειες του Ειδικού Εντεταλμένου 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
(ΕΕΕΕ) για την προστασία και την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στον κόσμο· υπογραμμίζει τον σημαντικό 
στόχο που εμπεριέχει η εντολή του ΕΕΕΕ 
όσον αφορά την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της Ένωσης στον 
συγκεκριμένο τομέα·

15. υποστηρίζει ένθερμα το έργο και 
τις προσπάθειες του Ειδικού Εντεταλμένου 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
(ΕΕΕΕ) για την προστασία και την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στον κόσμο· υπογραμμίζει τον σημαντικό 
στόχο που εμπεριέχει η εντολή του ΕΕΕΕ 
όσον αφορά την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της Ένωσης στον 
συγκεκριμένο τομέα· υπενθυμίζει το 
αίτημά του η εν λόγω εντολή να γίνει 
μόνιμη και περισσότερο υπεύθυνη· ζητεί 
εκ νέου την αναθεώρηση της εντολής 
προκειμένου να εκχωρηθούν στον Ειδικό 
Εντεταλμένο της ΕΕ εξουσίες ανάληψης 
ιδίας πρωτοβουλίας, επαρκείς πόροι και η 
δυνατότητα δημόσιας τοποθέτησης ώστε 
να προβαίνει σε απολογισμό σχετικά με 
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τα επιτεύγματα των επισκέψεων σε τρίτες 
χώρες και να προβάλλει τις θέσεις της ΕΕ 
σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 217
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ένθερμα το έργο και 
τις προσπάθειες του Ειδικού Εντεταλμένου 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
(ΕΕΕΕ) για την προστασία και την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στον κόσμο· υπογραμμίζει τον σημαντικό 
στόχο που εμπεριέχει η εντολή του ΕΕΕΕ 
όσον αφορά την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της Ένωσης στον 
συγκεκριμένο τομέα·

15. υποστηρίζει ένθερμα το έργο και 
τις προσπάθειες του Ειδικού Εντεταλμένου 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
(ΕΕΕΕ) για την προστασία και την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στον κόσμο· υπογραμμίζει τον σημαντικό 
στόχο που εμπεριέχει η εντολή του ΕΕΕΕ 
όσον αφορά την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της Ένωσης στον 
συγκεκριμένο τομέα· καλεί τον ΕΕΕΕ να 
λάβει μέτρα στο πλαίσιο της εντολής του 
προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση 
της συμβολής της ΕΕ στην ενίσχυση της 
δημοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 218
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ένθερμα το έργο και 
τις προσπάθειες του Ειδικού Εντεταλμένου 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
(ΕΕΕΕ) για την προστασία και την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στον κόσμο· υπογραμμίζει τον σημαντικό 

15. υποστηρίζει ένθερμα το έργο και 
τις προσπάθειες του Ειδικού Εντεταλμένου 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
(ΕΕΕΕ) για την προστασία και την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στον κόσμο· υπογραμμίζει τον σημαντικό 
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στόχο που εμπεριέχει η εντολή του ΕΕΕΕ 
όσον αφορά την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της Ένωσης στον 
συγκεκριμένο τομέα·

στόχο που εμπεριέχει η εντολή του ΕΕΕΕ 
όσον αφορά την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της Ένωσης στον 
συγκεκριμένο τομέα· καλεί τον ΕΕΕΕ να 
λάβει μέτρα στο πλαίσιο της εντολής του 
προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση 
της συμβολής της ΕΕ στην ενίσχυση της 
δημοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 219
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υποστηρίζει ένθερμα το έργο και 
τις προσπάθειες του Ειδικού Εντεταλμένου 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
(ΕΕΕΕ) για την προστασία και την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στον κόσμο· υπογραμμίζει τον σημαντικό 
στόχο που εμπεριέχει η εντολή του ΕΕΕΕ 
όσον αφορά την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της Ένωσης στον 
συγκεκριμένο τομέα·

15. υποστηρίζει ένθερμα το έργο και 
τις προσπάθειες του Ειδικού Εντεταλμένου 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
(ΕΕΕΕ) για την προστασία και την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στον κόσμο· υπογραμμίζει τον σημαντικό 
στόχο που εμπεριέχει η εντολή του ΕΕΕΕ 
όσον αφορά την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της Ένωσης στον 
συγκεκριμένο τομέα· ζητεί ανανέωση και 
ενίσχυση της εντολής και τοποθέτηση του 
Ειδικού Απεσταλμένου για την προώθηση 
της θρησκευτικής ελευθερίας και της 
ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 220
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. χαιρετίζει τη διεύρυνση της 
εντολής του ΕΕΕΕ ώστε να συμπεριλάβει 
την προώθηση της στήριξης της διεθνούς 
ποινικής δικαιοσύνης· προσδοκά από τον 
ΕΕΕΕ να είναι ιδιαίτερα δραστήριος σε 
αυτόν τον τομέα και να υποβάλλει 
εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο προτίθεται να 
προχωρήσει όσον αφορά τη συγκεκριμένη 
πτυχή της εντολής του, καθώς και 
σχετικά με το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 221
Bert-Jan Ruissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υποστηρίζει ένθερμα το έργο και 
τις προσπάθειες του Ειδικού 
Απεσταλμένου για την προώθηση της 
θρησκευτικής ελευθερίας και της 
ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της 
ΕΕ, όσον αφορά την προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως· 
ζητεί να επιβεβαιωθεί η εντολή του/της 
στην επικείμενη σύνοδο της Επιτροπής, 
και το έργο του να λάβει επαρκείς πόρους 
ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα 
της Ένωσης στον εν λόγω τομέα·

Or. en

Τροπολογία 222
Javier Zarzalejos, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Peter van 
Dalen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υποστηρίζει ένθερμα το έργο και 
τις προσπάθειες του Ειδικού 
Απεσταλμένου για τη θρησκευτική 
ελευθερία και την ελευθερία των 
πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ, όσον αφορά 
την προστασία και την προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως· 
ζητεί να επιβεβαιωθεί η εντολή του/της 
από την Επιτροπή, και το έργο του να 
λάβει επαρκείς πόρους ώστε να βελτιωθεί 
η αποτελεσματικότητα της Ένωσης στον 
εν λόγω τομέα·

Or. en

Τροπολογία 223
Nacho Sánchez Amor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την ΕΥΕΔ να βελτιώσει 
περαιτέρω τη διαβίβαση στο Κοινοβούλιο 
των συναφών πολιτικών εκθέσεων 
σχετικά με όλες τις δραστηριότητες των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ που συνδέονται 
με τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών 
πληροφοριών σχετικά με την τοπική 
υλοποίηση και χρηματοδότηση των 
σχετικών έργων της ΕΕ και την 
παρακολούθηση της τοπικής κοινωνίας 
των πολιτών· ζητεί, ειδικότερα, να 
δημιουργηθούν μέσα για την ανταλλαγή, 
με το Κοινοβούλιο ή με ειδικούς 
αρμόδιους υπαλλήλους, πληροφοριών 
σχετικά με τις στρατηγικές των χωρών 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία που καταρτίζονται από τις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ, διασφαλίζοντας 
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παράλληλα την απαιτούμενη ασφάλεια 
και εμπιστευτικότητα προκειμένου να 
βελτιωθεί η διαφάνεια, η λογοδοσία και η 
συνέπεια της πολιτικής της ΕΕ στον εν 
λόγω τομέα·

Or. en

Τροπολογία 224
Nacho Sánchez Amor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. χαιρετίζει το γεγονός ότι 
υφίστανται πλέον σε όλες τις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ σημεία επαφής 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
αξιωματικοί-σύνδεσμοι για τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· καλεί την ΕΥΕΔ να 
υποβάλει στο Κοινοβούλιο λεπτομερή 
έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση του 
εν λόγω δικτύου σημείων επαφής 
προκειμένου να αξιολογηθεί και να 
διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή σε όλες 
τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και να 
εντοπιστούν πιθανές ανισότητες στο 
επίπεδο της διάθεσης πόρων ή στη 
συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 225
Nacho Sánchez Amor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)



PE642.943v01-00 134/135 AM\1191183EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. χαιρετίζει τις προσπάθειες της 
ΕΥΕΔ και της Επιτροπής για συνεχή 
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των 
υπαλλήλων της ΕΕ σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· δεδομένης της 
ανάγκης να ενσωματωθούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, 
τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι η κατάρτιση σε θέματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων —ιδίως σε 
θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη γη και τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και την 
εφαρμογή όλων των κατευθυντήριων 
γραμμών της ΕΕ στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων— θα 
επεκταθεί σε όλους τους διπλωμάτες της 
ΕΕ και των κρατών μελών που 
υπηρετούν σε τρίτες χώρες και δεν θα 
περιοριστεί στους υπαλλήλους που 
ασχολούνται αποκλειστικά με ζητήματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως τα 
σημεία επαφής·

Or. en

Τροπολογία 226
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί όσον αφορά τη διαδικασία και 
τη μορφή της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ 
του 2018 για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τη δημοκρατία στον κόσμο, αλλά 
αναμένει από το Συμβούλιο και την 
ΑΠ/ΥΕ να συνεκτιμούν ακόμη 
περισσότερο τις θέσεις των σχετικών 
ψηφισμάτων και/ή συστάσεων του 
Κοινοβουλίου, προκειμένου να 
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διασφαλιστεί βαθύτερη και περισσότερο 
αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε 
ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
ζητεί από το Συμβούλιο να συνεχίσει τις 
προσπάθειές του για ολοκλήρωση των 
ετήσιων αυτών εκθέσεων νωρίτερα εντός 
του έτους· ενθαρρύνει το Συμβούλιο να 
διασφαλίζει ότι η έγκριση της ετήσιας 
έκθεσης του επόμενου έτους θα βασίζεται 
σε διεργασίες επαρκούς διαβούλευσης·

Or. en


