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Τροπολογία 227
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του 
σύνεγγυς τις εξελίξεις που επηρεάζουν 
αρνητικά τη διακυβέρνηση και τον χώρο 
της κοινωνίας των πολιτών παγκοσμίως, 
και να ανταποκρίνονται συστηματικά, με 
όλα τα κατάλληλα μέσα, σε πολιτικές και 
νομοθετικές αλλαγές που εισάγονται από 
αυταρχικές κυβερνήσεις και αποσκοπούν 
στην υπονόμευση της διακυβέρνησης με 
βάση τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές 
και στη συρρίκνωση του χώρου της 
κοινωνίας των πολιτών· εκτιμά ότι θα 
πρέπει να ενισχυθεί η συνέργεια μεταξύ 
της Επιτροπής, της ΕΥΕΔ και του 
Κοινοβουλίου σε σχέση με το θέμα αυτό·

16. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του 
σύνεγγυς τις εξελίξεις που επηρεάζουν 
αρνητικά τη δημοκρατική διακυβέρνηση 
και τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών 
παγκοσμίως, χωρίς εξαίρεση, και να 
ανταποκρίνονται συστηματικά, με όλα τα 
κατάλληλα μέσα, σε πολιτικές και 
νομοθετικές αλλαγές που εισάγονται από 
αυταρχικές κυβερνήσεις και αποσκοπούν 
στην υπονόμευση της διακυβέρνησης με 
βάση τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές 
και στη συρρίκνωση του χώρου της 
κοινωνίας των πολιτών· εκτιμά ότι θα 
πρέπει να ενισχυθεί η συνέργεια μεταξύ 
της Επιτροπής, της ΕΥΕΔ και του 
Κοινοβουλίου σε σχέση με το θέμα αυτό· 
χαιρετίζει την ανεκτίμητη βοήθεια που 
προσφέρεται σε οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών ανά τον κόσμο 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου για τη 
δημοκρατία και τα δικαιώματα του 
ανθρώπου, που εξακολουθεί να αποτελεί 
το βασικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την υλοποίηση της εξωτερικής 
πολιτικής της για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· ζητεί να ενισχυθεί 
περαιτέρω η χρηματοδότηση προς την 
κοινωνία των πολιτών και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στο πλαίσιο του διάδοχου 
διεθνούς μέσου·

Or. en

Τροπολογία 228
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του 
σύνεγγυς τις εξελίξεις που επηρεάζουν 
αρνητικά τη διακυβέρνηση και τον χώρο 
της κοινωνίας των πολιτών παγκοσμίως, 
και να ανταποκρίνονται συστηματικά, με 
όλα τα κατάλληλα μέσα, σε πολιτικές και 
νομοθετικές αλλαγές που εισάγονται από 
αυταρχικές κυβερνήσεις και αποσκοπούν 
στην υπονόμευση της διακυβέρνησης με 
βάση τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές 
και στη συρρίκνωση του χώρου της 
κοινωνίας των πολιτών· εκτιμά ότι θα 
πρέπει να ενισχυθεί η συνέργεια μεταξύ 
της Επιτροπής, της ΕΥΕΔ και του 
Κοινοβουλίου σε σχέση με το θέμα αυτό·

16. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του 
σύνεγγυς τις εξελίξεις που επηρεάζουν 
αρνητικά τη διακυβέρνηση και τον χώρο 
της κοινωνίας των πολιτών παγκοσμίως, 
και να ανταποκρίνονται συστηματικά, με 
όλα τα κατάλληλα μέσα, σε πολιτικές και 
νομοθετικές αλλαγές που εισάγονται από 
αυταρχικές κυβερνήσεις και αποσκοπούν 
στην υπονόμευση της διακυβέρνησης με 
βάση τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές 
και στη συρρίκνωση του χώρου της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 229
Thierry Mariani, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του 
σύνεγγυς τις εξελίξεις που επηρεάζουν 
αρνητικά τη διακυβέρνηση και τον χώρο 
της κοινωνίας των πολιτών παγκοσμίως, 
και να ανταποκρίνονται συστηματικά, με 
όλα τα κατάλληλα μέσα, σε πολιτικές και 
νομοθετικές αλλαγές που εισάγονται από 
αυταρχικές κυβερνήσεις και αποσκοπούν 
στην υπονόμευση της διακυβέρνησης με 
βάση τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές 
και στη συρρίκνωση του χώρου της 
κοινωνίας των πολιτών· εκτιμά ότι θα 
πρέπει να ενισχυθεί η συνέργεια μεταξύ 

16. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του 
σύνεγγυς τις εξελίξεις που επηρεάζουν 
αρνητικά τη διακυβέρνηση και τον χώρο 
της κοινωνίας των πολιτών παγκοσμίως, 
και να ανταποκρίνονται συστηματικά, με 
όλα τα κατάλληλα μέσα, σε πολιτικές και 
νομοθετικές αλλαγές που εισάγονται από 
αυταρχικές κυβερνήσεις και αποσκοπούν 
στην υπονόμευση της διακυβέρνησης με 
βάση τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές 
και στη συρρίκνωση του χώρου της 
κοινωνίας των πολιτών·
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της Επιτροπής, της ΕΥΕΔ και του 
Κοινοβουλίου σε σχέση με το θέμα αυτό·

Or. fr

Τροπολογία 230
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. Αποδοκιμάζει το γεγονός ότι σε 
πολλές χώρες άνθρωποι στερούνται του 
δικαιώματός τους να διαδηλώνουν 
ειρηνικά, με νομικά, διοικητικά και άλλα 
μέτρα όπως η καταστολή των 
διαδηλώσεων με τη χρήση βίας, 
παρενόχλησης και αυθαίρετης κράτησης· 
υπογραμμίζει ότι το 2018 συνελήφθησαν 
εκατοντάδες ειρηνικοί διαδηλωτές, εκ 
των οποίων πολλοί υπέστησαν 
κακομεταχείριση και αυθαίρετη κράτηση 
και υποχρεώθηκαν να πληρώσουν 
βαρύτατες χρηματικές ποινές σε δίκες 
όπου δεν τηρούνταν οι ελάχιστοι 
διαδικαστικοί κανόνες· ζητεί να 
διασφαλίζεται ο σεβασμός του 
δικαιώματος του συνέρχεσθαι, του 
συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης από τα 
διεθνή πρότυπα και τις συνθήκες των 
Ηνωμένων Εθνών και καλεί τις 
κυβερνήσεις να μην χρησιμοποιούν βία 
εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών·

Or. en

Τροπολογία 231
Andrius Kubilius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. εκφράζει τη λύπη του διότι η 
απόφαση να επιτραπεί η επιστροφή της 
Αντιπροσωπείας της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας στην Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης 
δεν συνδέθηκε με την πραγματική πρόοδο 
στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη Ρωσία και στα εδάφη 
που κατέχονται ή ελέγχονται από τις 
ρωσικές δυνάμεις· υπενθυμίζει ότι η 
Ρωσία δεσμεύεται από τις διεθνείς 
δεσμεύσεις της ως μέλος του Συμβουλίου 
της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 232
Janina Ochojska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη 
να διατηρηθεί ο διάλογος και η 
συνεργασία με τις ΜΚΟ και την κοινωνία 
των πολιτών, τα οποία είναι απαραίτητα 
για την περαιτέρω ορθή ανάπτυξη και 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της δημοκρατίας·

Or. pl

Τροπολογία 233
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. Δεσμεύεται να προαγάγει τη 
μεγαλύτερη διαφάνεια των δημοκρατικών 
διαδικασιών και ειδικότερα της 
χρηματοδότησης πολιτικών και 
θεματικών εκστρατειών από διάφορους 
μη κρατικούς παράγοντες2a·
__________________
2a Συμπεράσματα του Συμβουλίου 
σχετικά με τη Δημοκρατία που ενέκρινε 
το Συμβούλιο κατά τη 3720ή σύνοδό του 
που πραγματοποιήθηκε στις 14 
Οκτωβρίου 2019

Or. en

Τροπολογία 234
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει τη σχέση μεταξύ της 
αύξησης των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
εκτεταμένης ατιμωρησίας και της έλλειψης 
λογοδοσίας σε περιοχές και χώρες που 
έχουν καταστραφεί από συγκρούσεις ή 
υποφέρουν από πολιτικό εκφοβισμό, 
διακρίσεις, παρενόχληση και επίθεση, 
απαγωγές, βίαιη αστυνόμευση, αυθαίρετες 
συλλήψεις και βασανιστήρια·

17. τονίζει τη σχέση μεταξύ της 
αύξησης των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
εκτεταμένης ατιμωρησίας και της έλλειψης 
λογοδοσίας σε περιοχές και χώρες που 
έχουν καταστραφεί από συγκρούσεις ή 
υποφέρουν από πολιτικό εκφοβισμό, 
διακρίσεις, παρενόχληση και επίθεση, 
αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια και 
δολοφονίες· ζητεί να υποστηριχθούν 
ενέργειες που έχουν στόχο την 
καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την 
προώθηση της υποχρέωσης λογοδοσίας 
ειδικότερα στις περιφέρειες όπου η 
δυναμική της ατιμωρησίας ευνοεί όσους 
φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη και 
αποδυναμώνει τα θύματα·

Or. en
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Τροπολογία 235
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει τη σχέση μεταξύ της 
αύξησης των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
εκτεταμένης ατιμωρησίας και της έλλειψης 
λογοδοσίας σε περιοχές και χώρες που 
έχουν καταστραφεί από συγκρούσεις ή 
υποφέρουν από πολιτικό εκφοβισμό, 
διακρίσεις, παρενόχληση και επίθεση, 
απαγωγές, βίαιη αστυνόμευση, αυθαίρετες 
συλλήψεις και βασανιστήρια·

17. τονίζει τη σχέση μεταξύ της 
αύξησης των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
εκτεταμένης ατιμωρησίας και της έλλειψης 
λογοδοσίας σε περιοχές και χώρες που 
έχουν καταστραφεί από συγκρούσεις ή 
υποφέρουν από πολιτικό εκφοβισμό, 
διακρίσεις, παρενόχληση και επίθεση, 
απαγωγές, βίαιη αστυνόμευση, αυθαίρετες 
συλλήψεις και βασανιστήρια καθώς και 
δολοφονίες· ζητεί να υποστηριχθούν 
ενέργειες που έχουν στόχο την 
καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την 
προώθηση της υποχρέωσης λογοδοσίας 
ειδικότερα στις περιφέρειες όπου η 
δυναμική της ατιμωρησίας ευνοεί όσους 
φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη και 
αποδυναμώνει τα θύματα·

Or. en

Τροπολογία 236
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει τη σχέση μεταξύ της 
αύξησης των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
εκτεταμένης ατιμωρησίας και της έλλειψης 
λογοδοσίας σε περιοχές και χώρες που 
έχουν καταστραφεί από συγκρούσεις ή 
υποφέρουν από πολιτικό εκφοβισμό, 
διακρίσεις, παρενόχληση και επίθεση, 

17. τονίζει τη σχέση μεταξύ της 
αύξησης των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
εκτεταμένης ατιμωρησίας και της έλλειψης 
λογοδοσίας σε περιοχές και χώρες που 
έχουν καταστραφεί από συγκρούσεις ή 
υποφέρουν από πολιτικό εκφοβισμό, 
διακρίσεις, παρενόχληση και επίθεση, 
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απαγωγές, βίαιη αστυνόμευση, αυθαίρετες 
συλλήψεις και βασανιστήρια·

απαγωγές, βίαιη αστυνόμευση, αυθαίρετες 
συλλήψεις και βασανιστήρια, και 
ειδικότερα σε βάρος μελών εθνοτικών, 
φυλετικών, θρησκευτικών, πολιτικών ή 
πολιτιστικών μειονοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 237
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Isabel Santos, Maria 
Arena

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει τη σχέση μεταξύ της 
αύξησης των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
εκτεταμένης ατιμωρησίας και της έλλειψης 
λογοδοσίας σε περιοχές και χώρες που 
έχουν καταστραφεί από συγκρούσεις ή 
υποφέρουν από πολιτικό εκφοβισμό, 
διακρίσεις, παρενόχληση και επίθεση, 
απαγωγές, βίαιη αστυνόμευση, αυθαίρετες 
συλλήψεις και βασανιστήρια·

17. τονίζει τη σχέση μεταξύ της 
αύξησης των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
εκτεταμένης ατιμωρησίας και της έλλειψης 
λογοδοσίας σε περιοχές και χώρες που 
έχουν καταστραφεί από συγκρούσεις ή 
υποφέρουν από πολιτικό εκφοβισμό, 
διακρίσεις, παρενόχληση και επίθεση, 
απαγωγές, βίαιη αστυνόμευση, αυθαίρετες 
συλλήψεις και βασανιστήρια· τονίζει 
επίσης ότι σε περιπτώσεις συγκρούσεων, 
οι μειονότητες και οι περιθωριοποιημένες 
ομάδες συχνά πλήττονται πολύ σοβαρά·

Or. en

Τροπολογία 238
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει τη σχέση μεταξύ της 
αύξησης των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
εκτεταμένης ατιμωρησίας και της έλλειψης 

17. τονίζει τη σχέση μεταξύ της 
αύξησης των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
εκτεταμένης ατιμωρησίας και της έλλειψης 



AM\1191416EL.docx 11/183 PE642.989v01-00

EL

λογοδοσίας σε περιοχές και χώρες που 
έχουν καταστραφεί από συγκρούσεις ή 
υποφέρουν από πολιτικό εκφοβισμό, 
διακρίσεις, παρενόχληση και επίθεση, 
απαγωγές, βίαιη αστυνόμευση, αυθαίρετες 
συλλήψεις και βασανιστήρια·

λογοδοσίας σε περιοχές και χώρες που 
έχουν καταστραφεί από συγκρούσεις ή 
υποφέρουν από πολιτικό εκφοβισμό, 
διακρίσεις, παρενόχληση και επίθεση, 
απαγωγές, βίαιη αστυνόμευση, αυθαίρετες 
συλλήψεις και βασανιστήρια· τονίζει 
επίσης ότι σε περιπτώσεις συγκρούσεων, 
οι μειονότητες και οι περιθωριοποιημένες 
ομάδες συχνά πλήττονται πολύ σοβαρά·

Or. en

Τροπολογία 239
Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras 
Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert 
Biedroń, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει τη σχέση μεταξύ της 
αύξησης των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
εκτεταμένης ατιμωρησίας και της έλλειψης 
λογοδοσίας σε περιοχές και χώρες που 
έχουν καταστραφεί από συγκρούσεις ή 
υποφέρουν από πολιτικό εκφοβισμό, 
διακρίσεις, παρενόχληση και επίθεση, 
απαγωγές, βίαιη αστυνόμευση, αυθαίρετες 
συλλήψεις και βασανιστήρια·

17. τονίζει τη σχέση μεταξύ της 
αύξησης των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
εκτεταμένης ατιμωρησίας και της έλλειψης 
λογοδοσίας σε περιοχές και χώρες που 
έχουν καταστραφεί από συγκρούσεις ή 
υποφέρουν από πολιτικό εκφοβισμό, 
διακρίσεις, παρενόχληση και επίθεση, 
απαγωγές, βίαιη αστυνόμευση, αυθαίρετες 
συλλήψεις και βασανιστήρια· τονίζει 
επίσης ότι σε περιπτώσεις συγκρούσεων, 
οι μειονότητες και οι περιθωριοποιημένες 
ομάδες συχνά πλήττονται πολύ σοβαρά·

Or. en

Τροπολογία 240
Bert-Jan Ruissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει τη σχέση μεταξύ της 
αύξησης των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
εκτεταμένης ατιμωρησίας και της έλλειψης 
λογοδοσίας σε περιοχές και χώρες που 
έχουν καταστραφεί από συγκρούσεις ή 
υποφέρουν από πολιτικό εκφοβισμό, 
διακρίσεις, παρενόχληση και επίθεση, 
απαγωγές, βίαιη αστυνόμευση, αυθαίρετες 
συλλήψεις και βασανιστήρια·

17. τονίζει τη σχέση μεταξύ της 
αύξησης των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
εκτεταμένης ατιμωρησίας και της έλλειψης 
λογοδοσίας σε περιοχές και χώρες που 
έχουν καταστραφεί από συγκρούσεις ή 
υποφέρουν από πολιτικό εκφοβισμό, 
διακρίσεις, παρενόχληση και επίθεση, 
απαγωγές, βίαιη αστυνόμευση, αυθαίρετες 
συλλήψεις και βασανιστήρια· ζητεί τη 
διερεύνηση των διεθνών μηχανισμών 
λογοδοσίας ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή 
η έλλειψη λογοδοσίας και να ενισχυθεί η 
δικαιοσύνη, ο διάλογος και η συμφιλίωση 
σε αυτές τις χώρες·

Or. en

Τροπολογία 241
Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να ασκήσουν όλη την πολιτική τους 
επιρροή για να αποτρέψουν κάθε πράξη 
που θα μπορούσε να θεωρηθεί 
γενοκτονία, έγκλημα πολέμου ή έγκλημα 
κατά της ανθρωπότητας, να αντιδρούν 
αποτελεσματικά και συντονισμένα όποτε 
διαπράττονται τέτοια εγκλήματα, να 
κινητοποιούν όλα τα απαραίτητα μέσα 
για να προσάγουν στη δικαιοσύνη όλους 
τους υπεύθυνους, καθώς και να 
στηρίζουν τα θύματα και τις διαδικασίες 
σταθεροποίησης και συμφιλίωσης· ζητεί 
από τη διεθνή κοινότητα να θεσπίσει 
μηχανισμούς, όπως το σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης της ΕΕ, που θα 
ελαχιστοποιούν το χρονικό διάστημα 
μεταξύ προειδοποίησης και 
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ανταπόκρισης, με σκοπό την πρόληψη 
της εμφάνισης, επανεμφάνισης και 
κλιμάκωσης βίαιων συγκρούσεων·

Or. en

Τροπολογία 242
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. Υπενθυμίζει τα ψηφίσματά του με 
τα οποία καταγγέλλονται συγκεκριμένες 
ευθύνες για συγκρούσεις που το 2018 
είχαν ως θύματα εκατοντάδες παιδιά και 
που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
εσκεμμένων επιθέσεων κατά του άμαχου 
πληθυσμού και ανθρωπιστικών 
υποδομών· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ 
να μην πωλήσουν όπλα και στρατιωτικό 
υλικό σε οποιοδήποτε από τα μέρη των 
συγκρούσεων·

Or. en

Τροπολογία 243
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. Υπενθυμίζει τα ψηφίσματά του με 
τα οποία καταγγέλλονται συγκεκριμένες 
ευθύνες για συγκρούσεις που το 2018 
είχαν ως θύματα εκατοντάδες παιδιά, 
κατά τη διάρκεια εσκεμμένων επιθέσεων 
κατά του άμαχου πληθυσμού και 
ανθρωπιστικών υποδομών·

Or. en
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Τροπολογία 244
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. Καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
συμμορφωθούν αυστηρά με τον κώδικας 
συμπεριφοράς της ΕΕ για την εξαγωγή 
όπλων και, ειδικότερα, να σταματήσουν 
όλες τις μεταφορές όπλων, καθώς και 
εξοπλισμού παρακολούθησης και 
πληροφοριών που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από κυβερνήσεις για την 
παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και ακόμα περισσότερο 
στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων· 
τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 
μεγαλύτερων εξαγωγέων όπλων στον 
κόσμο και θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να 
εφαρμόζονται και να ενισχύονται διεθνείς 
κανόνες για τις πωλήσεις όπλων ώστε να 
μην επιτρέπεται σε οποιαδήποτε εταιρεία 
κράτους μέλους της ΕΕ ή ευρωπαϊκή 
εταιρεία να συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα 
σε τυχόν κλιμάκωση της βίας και στη 
χρηματοδότηση στρατών ή ομάδων που 
εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· αντιτίθεται έντονα σε κάθε 
αναπροσανατολισμό της ΚΕΠΠΑ προς 
την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της 
αποκλειστικής ενίσχυσης του ΝΑΤΟ και 
θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα 
πρέπει να εστιάζουν μόνο στην ειρήνη και 
την επίλυση των συγκρούσεων·

Or. en

Τροπολογία 245
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υπενθυμίζει ότι το κριτήριο 2 της 
κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
εξετάζουν κάθε άδεια εξαγωγής όπλων 
έναντι του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη χώρα προορισμού· 
καταγγέλλει τις πολυάριθμες περιπτώσεις 
μη σεβασμού του εν λόγω κριτηρίου από 
κράτη μέλη της ΕΕ· ζητεί μεταρρύθμιση 
της διαδικασίας αξιολόγησης των έργων 
εξαγωγής όπλων, ιδιαίτερα με την 
εισαγωγή αξιολόγησης κινδύνου η οποία 
βασίζεται στη συνολική κατάσταση στη 
χώρα, εισάγοντας συνεπώς την αρχή της 
προφύλαξης· συνιστά επίσης την 
εκκίνηση συζητήσεων για την επέκταση 
του κριτηρίου 2, ώστε να περιλαμβάνει 
δείκτες για τη δημοκρατική 
διακυβέρνηση, οι οποίοι θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στη εξασφάλιση περαιτέρω 
εγγυήσεων κατά των ανεπιθύμητων 
αρνητικών συνεπειών των εξαγωγών 
όπλων· επιμένει σχετικά με την ανάγκη 
για πλήρη διαφάνεια και τακτική 
υποβολή αναφορών από τα κράτη μέλη 
της ΕΕ όσον αφορά τις μεταφορές όπλων 
τους·

Or. en

Τροπολογία 246
Bettina Vollath

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καταδικάζει κατηγορηματικά τον 
επιθετικό πόλεμο της Τουρκίας κατά της 
βόρειας και ανατολικής Συρίας, ο οποίος 
είναι αντίθετος με το διεθνές δίκαιο, 
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ιδίως τη χρήση απαγορευμένων όπλων, 
τη σύμπραξη του τουρκικού στρατού με 
τρομοκρατικές παραστρατιωτικές 
οργανώσεις και τη συνακόλουθη 
εκτόπιση Κούρδων, Αρμενίων, Ασσυρίων 
της Συρίας και άλλων εθνοτικών και 
θρησκευτικών ομάδων της περιοχής και 
καλεί την ΕΕ να ανταποκριθεί στις 
ενέργειες της Τουρκίας με αυστηρό 
εμπάργκο όπλων και αυστηρές 
οικονομικές κυρώσεις. Καλεί εν 
προκειμένω την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
υποστηρίξει αποφασιστικά την απόσυρση 
του τουρκικού στρατού κατοχής και των 
συμμαχικών παραστρατιωτικών 
οργανώσεων από το Αφρίν και την 
επιστροφή και αποζημίωση του 
πληθυσμού που εκτοπίσθηκε το 2018·

Or. de

Τροπολογία 247
Bettina Vollath

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. καλεί τη διεθνή κοινότητα να 
αναγνωρίσει επισήμως σε πολιτικό και 
διεθνές επίπεδο γενοκτονίες, όπως εκείνες 
κατά των Γιεζίντι στο Σιντζάρ του Ιράκ 
τον Αύγουστο του 2014 και να παράσχει 
στήριξη και μέτρα για τον δικαστικό 
έλεγχο των παραβιάσεων και την 
ανασυγκρότηση της περιοχής και να 
διασφαλίσει μέσω μη στρατιωτικών 
αποστολών παρατηρητών ότι στο μέλλον 
θα αποφευχθούν περαιτέρω παρόμοιες 
διώξεις γενοκτονίας στο Ιράκ και τη 
Συρία·

Or. de
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Τροπολογία 248
Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. χαιρετίζει τις προσπάθειες που 
κατέβαλε τη ΕΕ το 2018 για να προωθήσει 
τον οικουμενικό χαρακτήρα του 
Καταστατικού της Ρώμης, έτος κατά τη 
διάρκεια του οποίου εορτάστηκε η 20ή 
επέτειος της έγκρισής του, και 
επιβεβαιώνει την ακλόνητη στήριξή του 
στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο· καλεί 
την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 
διερευνήσουν τρόπους και να 
παρουσιάσουν νέα εργαλεία για να 
βοηθήσουν τα θύματα παραβιάσεων του 
διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου να έχουν 
πρόσβαση στη διεθνή δικαιοσύνη και να 
επιτύχουν επανόρθωση και αποκατάσταση·

18. χαιρετίζει τις προσπάθειες που 
κατέβαλε τη ΕΕ το 2018 για να προωθήσει 
τον οικουμενικό χαρακτήρα του 
Καταστατικού της Ρώμης, έτος κατά τη 
διάρκεια του οποίου εορτάστηκε η 20ή 
επέτειος της έγκρισής του, και 
επιβεβαιώνει την ακλόνητη στήριξή του 
στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο· καλεί 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
ενθαρρύνουν όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ 
να κυρώσουν και να εφαρμόσουν το 
Καταστατικό της Ρώμης του ΔΠΔ, και 
εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις 
χώρες που αποσύρονται από το 
Καταστατικό ή απειλούν να το πράξουν· 
καλεί, επίσης, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη 
του Καταστατικού της Ρώμης να παίξουν 
ρόλο συντονιστή και να συνεργαστούν με 
το ΔΠΔ· καλεί την Επιτροπή και την 
ΕΥΕΔ να διερευνήσουν τρόπους και να 
παρουσιάσουν νέα εργαλεία για να 
βοηθήσουν τα θύματα παραβιάσεων του 
διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου να έχουν 
πρόσβαση στη διεθνή δικαιοσύνη και να 
επιτύχουν επανόρθωση και αποκατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 249
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. χαιρετίζει τις προσπάθειες που 18. χαιρετίζει τις προσπάθειες που 
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κατέβαλε τη ΕΕ το 2018 για να προωθήσει 
τον οικουμενικό χαρακτήρα του 
Καταστατικού της Ρώμης, έτος κατά τη 
διάρκεια του οποίου εορτάστηκε η 20ή 
επέτειος της έγκρισής του, και 
επιβεβαιώνει την ακλόνητη στήριξή του 
στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο· καλεί 
την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 
διερευνήσουν τρόπους και να 
παρουσιάσουν νέα εργαλεία για να 
βοηθήσουν τα θύματα παραβιάσεων του 
διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου να έχουν 
πρόσβαση στη διεθνή δικαιοσύνη και να 
επιτύχουν επανόρθωση και αποκατάσταση·

κατέβαλε τη ΕΕ το 2018 για να προωθήσει 
τον οικουμενικό χαρακτήρα του 
Καταστατικού της Ρώμης, έτος κατά τη 
διάρκεια του οποίου εορτάστηκε η 20ή 
επέτειος της έγκρισής του, και 
επιβεβαιώνει την ακλόνητη στήριξή του 
στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο· ζητεί την 
ανακατανομή υπαρχόντων κονδυλίων για 
την παροχή υποστήριξης σε οργανισμούς 
που συλλέγουν, διατηρούν και 
προστατεύουν αποδείξεις – ψηφιακές ή 
άλλου είδους – όσον αφορά εγκλήματα τα 
οποία έχουν διαπραχθεί από οποιαδήποτε 
μέρη συγκρούσεων, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η δίωξή τους σε διεθνές 
επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και 
το δίκτυο της ΕΕ κατά της γενοκτονίας 
να υποστηρίξουν την ομάδα έρευνας των 
Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά τη 
συλλογή, τη διατήρηση και την 
αποθήκευση αποδεικτικών στοιχείων για 
εγκλήματα που διαπράττονται από το 
ISIS στο Ιράκ, και ειδικότερα για τη 
γενοκτονία χριστιανών και Γεζιτών· καλεί 
την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 
διερευνήσουν τρόπους και να 
παρουσιάσουν νέα εργαλεία για να 
βοηθήσουν τα θύματα παραβιάσεων του 
διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου να έχουν 
πρόσβαση στη διεθνή δικαιοσύνη και να 
επιτύχουν επανόρθωση και αποκατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 250
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. χαιρετίζει τις προσπάθειες που 
κατέβαλε τη ΕΕ το 2018 για να προωθήσει 
τον οικουμενικό χαρακτήρα του 

18. χαιρετίζει τις προσπάθειες που 
κατέβαλε τη ΕΕ το 2018 για να προωθήσει 
τον οικουμενικό χαρακτήρα του 
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Καταστατικού της Ρώμης, έτος κατά τη 
διάρκεια του οποίου εορτάστηκε η 20ή 
επέτειος της έγκρισής του, και 
επιβεβαιώνει την ακλόνητη στήριξή του 
στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο· καλεί 
την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 
διερευνήσουν τρόπους και να 
παρουσιάσουν νέα εργαλεία για να 
βοηθήσουν τα θύματα παραβιάσεων του 
διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου να έχουν 
πρόσβαση στη διεθνή δικαιοσύνη και να 
επιτύχουν επανόρθωση και αποκατάσταση·

Καταστατικού της Ρώμης, έτος κατά τη 
διάρκεια του οποίου εορτάστηκε η 20ή 
επέτειος της έγκρισής του, και 
επιβεβαιώνει την ακλόνητη στήριξή του 
στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο· ζητεί 
από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
στηρίζουν συστηματικά τους ελέγχους, 
τις έρευνες και τις αποφάσεις του ΔΠΔ 
και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την 
πρόληψη των περιπτώσεων μη 
συνεργασίας με το ΔΠΔ· καλεί την 
Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διερευνήσουν 
τρόπους και να παρουσιάσουν νέα 
εργαλεία για να βοηθήσουν τα θύματα 
παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου να έχουν 
πρόσβαση στη διεθνή δικαιοσύνη και να 
επιτύχουν επανόρθωση και αποκατάσταση·

Or. fr

Τροπολογία 251
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. χαιρετίζει τις προσπάθειες που 
κατέβαλε τη ΕΕ το 2018 για να προωθήσει 
τον οικουμενικό χαρακτήρα του 
Καταστατικού της Ρώμης, έτος κατά τη 
διάρκεια του οποίου εορτάστηκε η 20ή 
επέτειος της έγκρισής του, και 
επιβεβαιώνει την ακλόνητη στήριξή του 
στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο· καλεί 
την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 
διερευνήσουν τρόπους και να 
παρουσιάσουν νέα εργαλεία για να 
βοηθήσουν τα θύματα παραβιάσεων του 
διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου να έχουν 
πρόσβαση στη διεθνή δικαιοσύνη και να 

18. χαιρετίζει τις προσπάθειες που 
κατέβαλε τη ΕΕ το 2018 για να προωθήσει 
τον οικουμενικό χαρακτήρα του 
Καταστατικού της Ρώμης, έτος κατά τη 
διάρκεια του οποίου εορτάστηκε η 20ή 
επέτειος της έγκρισής του, και 
επιβεβαιώνει την ακλόνητη στήριξή του 
στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο· καλεί 
την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 
διερευνήσουν τρόπους και να 
παρουσιάσουν νέα εργαλεία για να 
βοηθήσουν τα θύματα παραβιάσεων του 
διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου να έχουν 
πρόσβαση στη διεθνή δικαιοσύνη και να 
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επιτύχουν επανόρθωση και αποκατάσταση· επιτύχουν επανόρθωση και αποκατάσταση, 
συμπεριλαμβανομένου μέσω της 
ενίσχυσης της ικανότητας των κρατών 
μελών καθώς και τρίτων χωρών να 
εφαρμόζουν την αρχή της διεθνούς 
δικαιοδοσίας στα εθνικά τους νομικά 
συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 252
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. χαιρετίζει τις προσπάθειες που 
κατέβαλε τη ΕΕ το 2018 για να προωθήσει 
τον οικουμενικό χαρακτήρα του 
Καταστατικού της Ρώμης, έτος κατά τη 
διάρκεια του οποίου εορτάστηκε η 20ή 
επέτειος της έγκρισής του, και 
επιβεβαιώνει την ακλόνητη στήριξή του 
στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο· καλεί 
την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 
διερευνήσουν τρόπους και να 
παρουσιάσουν νέα εργαλεία για να 
βοηθήσουν τα θύματα παραβιάσεων του 
διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου να έχουν 
πρόσβαση στη διεθνή δικαιοσύνη και να 
επιτύχουν επανόρθωση και αποκατάσταση·

18. χαιρετίζει τις προσπάθειες που 
κατέβαλε τη ΕΕ το 2018 για να προωθήσει 
τον οικουμενικό χαρακτήρα του 
Καταστατικού της Ρώμης, έτος κατά τη 
διάρκεια του οποίου εορτάστηκε η 20ή 
επέτειος της έγκρισής του, και 
επιβεβαιώνει την ακλόνητη στήριξή του 
στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο· καλεί 
την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 
διερευνήσουν τρόπους και να 
παρουσιάσουν νέα εργαλεία για να 
βοηθήσουν τα θύματα παραβιάσεων του 
διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου να έχουν 
πρόσβαση στη διεθνή δικαιοσύνη και να 
επιτύχουν επανόρθωση και αποκατάσταση· 
σημειώνει ότι το διεθνές δίκαιο υφίσταται 
επί του παρόντος έντονη πίεση και 
ανησυχεί ότι, λόγω της ευρείας 
δικαιοδοσίας του, των 193 κρατών μελών 
των Ηνωμένων Εθνών, μόνο 122 είναι 
μέλη του ΔΠΔ και μόνο 38 έχουν 
επικυρώσει την Τροπολογία της Καμπάλα 
που εξουσιοδοτεί το ΔΠΔ σχετικά με τη 
δίωξη του εγκλήματος της επίθεσης·

Or. en
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Τροπολογία 253
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Maria 
Arena

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. Πιστεύει βαθιά ότι η πρόκληση 
της ατιμωρησίας έχει αναδυθεί σαφώς ως 
κεντρικό ζήτημα και ως εκ τούτου καλεί 
την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να 
συμπεριλάβουν μια φιλόδοξη στρατηγική 
για το θέμα αυτό στο 3ο Σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τη δημοκρατία· σε αυτό το πνεύμα, 
συνιστά ένθερμα την ίδρυση ενός 
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την 
πρόληψη, την απόδοση ευθυνών και την 
καταπολέμηση της ατιμωρησίας που θα 
εξυπηρετούσε το σκοπό της σύνδεσης 
των υπαρχόντων μηχανισμών λογοδοσίας 
(π.χ. συστήματα έγκαιρης 
προειδοποίησης της ΕΕ, πρόληψη 
γενοκτονίας, υλοποίηση της Ευθύνης 
παροχής προστασίας, διαδικασίες 
λογοδοσίας και μεταβατική δικαιοσύνη 
μετά από συγκρούσεις), σε συνέχεια των 
ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου σχετικά 
με περιπτώσεις παραβιάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας 
και κράτους δικαίου (γνωστών ως 
επειγόντων ψηφισμάτων, σύμφωνα με τον 
Κανόνα 144, πρώην Κανόνα 135, του 
Εσωτερικού κανονισμού του), που 
ενισχύουν την επίγνωση σχετικά με 
αδήλωτες καταστάσεις και παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των πιο 
ευαίσθητων θεμάτων (π.χ. 
εξωδικαστικών εκτελέσεων και βίαιων 
εξαφανίσεων), και γεφυρώνουν το χάσμα 
μεταξύ μηχανισμών και θυμάτων και 
συμβάλλουν στην υλοποίηση του Στόχου 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αριθ. 16 για 
την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και ισχυρά 
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θεσμικά όργανα και αναδεικνύουν 
περαιτέρω τα χαρακτηριστικά και την 
προβολή της δέσμευσης της ΕΕ στο θέμα 
αυτό·

Or. en

Τροπολογία 254
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. Πιστεύει βαθιά ότι η πρόκληση 
της ατιμωρησίας έχει αναδυθεί σαφώς ως 
κεντρικό ζήτημα και ως εκ τούτου καλεί 
την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να 
συμπεριλάβουν μια φιλόδοξη στρατηγική 
για το θέμα αυτό στο 3ο Σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τη δημοκρατία· σε αυτό το πνεύμα, 
συνιστά ένθερμα την ίδρυση ενός 
ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την 
πρόληψη, τη λογοδοσία και την 
καταπολέμηση της ατιμωρησίας που θα 
εξυπηρετούσε το σκοπό της σύνδεσης 
υπαρχόντων μηχανισμών λογοδοσίας 
όπως τα συστήματα έγκαιρης 
προειδοποίησης της ΕΕ, η πρόληψη 
γενοκτονιών, η υλοποίηση της ευθύνης 
παροχής προστασίας, οι διαδικασίες 
λογοδοσίας και η μεταβατική δικαιοσύνη 
μετά από συγκρούσεις· αυτό θα μπορούσε 
επίσης να εξυπηρετήσει το σκοπό της 
ενημέρωσης σχετικά με αδήλωτες 
καταστάσεις και παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των πιο 
ευαίσθητων θεμάτων όπως 
εξωδικαστικές εκτελέσεις και βίαιες 
εξαφανίσεις, γεφυρώνοντας το χάσμα 
μεταξύ μηχανισμών και θυμάτων και 
συμβάλλοντας στην υλοποίηση του 
Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) αριθ. 
16 για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και τα 
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ισχυρά θεσμικά όργανα. Το Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο για την πρόληψη, τη 
λογοδοσία και την καταπολέμηση της 
ατιμωρησίας θα μπορούσε να αναδείξει 
περαιτέρω τα χαρακτηριστικά και την 
προβολή της δέσμευσης της ΕΕ στο θέμα 
αυτό·

Or. en

Τροπολογία 255
Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καταδικάζει απερίφραστα όλα τα 
ειδεχθή εγκλήματα και τις παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
διαπράττονται από κρατικούς και μη 
κρατικούς παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων όσων 
διαπράττονται εις βάρος πολιτών που 
ασκούν ειρηνικά τα ανθρώπινα 
δικαιώματά τους· εκφράζει τον 
αποτροπιασμό του για το εκτεταμένο 
φάσμα που καλύπτουν τα διαπραχθέντα 
εγκλήματα, που περιλαμβάνουν φόνους, 
βασανιστήρια, βιασμούς, υποδούλωση 
και σεξουαλική δουλεία, στρατολόγηση 
παιδιών ως στρατιωτών, αναγκαστική 
αλλαξοπιστία και συστηματικούς φόνους 
σε βάρος θρησκευτικών και εθνοτικών 
μειονοτήτων· παροτρύνει την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τα 
εγκλήματα της γενοκτονίας, τα 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και 
τα εγκλήματα πολέμου και να 
διασφαλίσουν ότι οι αυτουργοί των 
εγκλημάτων αυτών προσάγονται στη 
δικαιοσύνη·

Or. en
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Τροπολογία 256
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επαναλαμβάνει τη σημασία άλλων 
βασικών μηχανισμών που αποσκοπούν 
στον τερματισμό της ατιμωρησίας, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της 
διεθνούς δικαιοδοσίας και καλεί τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν την αναγκαία 
νομοθεσία· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του προς την ΑΠ/ΥΕ να διορίσει έναν 
Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για το 
διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τη 
διεθνή δικαιοσύνη, με εντολή να προωθεί, 
να ενσωματώνει και να αντιπροσωπεύει 
τη δέσμευση της ΕΕ για καταπολέμηση 
της ατιμωρησίας·

Or. en

Τροπολογία 257
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον 
νοσοκομείων και σχολείων, δεδομένου ότι 
απαγορεύονται βάσει του διεθνούς 
δικαίου, αναγνωρίζοντας ότι παρόμοιες 
ενέργειες ενδέχεται να συνιστούν σοβαρές 
παραβιάσεις των Συμβάσεων της Γενεύης 
του 1949, καθώς και εγκλήματα πολέμου 
βάσει του Καταστατικού της Ρώμης του 
ΔΠΔ· εκφράζει την πεποίθηση ότι η 
διατήρηση των εγκαταστάσεων υγείας 
και των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων 
ως ουδέτερων, προστατευόμενων χώρων 
κατά τη διάρκεια των ενόπλων 
συγκρούσεων πρέπει να διασφαλιστεί με 
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διαφανείς, ανεξάρτητες και αμερόληπτες 
έρευνες των ωμών επιθέσεων που έχουν 
διαπραχθεί, και με επίτευξη πραγματικής 
λογοδοσίας για τα εγκλήματα που 
διαπράχθηκαν από όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη·

Or. en

Τροπολογία 258
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. Υπενθυμίζει ότι το 2018 η ΕΕ 
υποστήριξε το ψήφισμα για την Υεμένη 
που καταγγέλλει τις ευθύνες της 
ανθρωπιστικής κρίσης τόσο των 
δυνάμεων των Χούτι όσο και του 
συνασπισμού με επικεφαλής τη Σαουδική 
Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα (ΗΑΕ) ειδικότερα όσον αφορά 
τα εκατοντάδες παιδιά θύματα κατά την 
κατάληψη της πόλης Χοντέιντα· καλεί τα 
κράτη μέλη της ΕΕ να αποφεύγουν να 
πωλούν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό 
στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα και οποιαδήποτε άλλα 
μέλη του διεθνούς συνασπισμού, καθώς 
και στην κυβέρνηση της Υεμένης και 
άλλα μέρη της σύγκρουσης·

Or. en

Τροπολογία 259
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει τις αρχικές συζητήσεις 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με 
τη θέσπιση μηχανισμού κυρώσεων της 
ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του 
λεγόμενου «καταλόγου Magnitsky», που 
θα επιτρέπει στοχευμένες κυρώσεις κατά 
ατόμων τα οποία συνεργούν σε σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 260
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει τις αρχικές συζητήσεις 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με 
τη θέσπιση μηχανισμού κυρώσεων της 
ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του 
λεγόμενου «καταλόγου Magnitsky», που 
θα επιτρέπει στοχευμένες κυρώσεις κατά 
ατόμων τα οποία συνεργούν σε σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 261
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει τις αρχικές συζητήσεις 19. λαμβάνει υπόψη τις αρχικές 
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στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση μηχανισμού κυρώσεων της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, του λεγόμενου 
«καταλόγου Magnitsky», που θα επιτρέπει 
στοχευμένες κυρώσεις κατά ατόμων τα 
οποία συνεργούν σε σοβαρές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

διερευνητικές συζητήσεις στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
πιθανού παγκόσμιου μηχανισμού 
κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, που θα επιτρέπει στοχευμένες 
κυρώσεις κατά ατόμων τα οποία 
συνεργούν σε σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν έχει 
ληφθεί καμία πολιτική απόφαση επί του 
θέματος αυτού·

Or. en

Τροπολογία 262
Radosław Sikorski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει τις αρχικές συζητήσεις 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με 
τη θέσπιση μηχανισμού κυρώσεων της ΕΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του 
λεγόμενου «καταλόγου Magnitsky», που 
θα επιτρέπει στοχευμένες κυρώσεις κατά 
ατόμων τα οποία συνεργούν σε σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

19. ζητεί τη θέσπιση μηχανισμού 
κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, του λεγόμενου «καταλόγου 
Magnitsky», που θα επιτρέπει στοχευμένες 
κυρώσεις κατά ατόμων τα οποία 
συνεργούν σε σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 263
Andrius Kubilius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει τις αρχικές συζητήσεις 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με 
τη θέσπιση μηχανισμού κυρώσεων της ΕΕ 

19. καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει το 
συντομότερο δυνατόν τη θέσπιση 
μηχανισμού κυρώσεων της ΕΕ για τα 
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για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του 
λεγόμενου «καταλόγου Magnitsky», που 
θα επιτρέπει στοχευμένες κυρώσεις κατά 
ατόμων τα οποία συνεργούν σε σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

ανθρώπινα δικαιώματα, του λεγόμενου 
«καταλόγου Magnitsky», που θα επιτρέπει 
στοχευμένες κυρώσεις κατά ατόμων τα 
οποία συνεργούν σε σοβαρές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως έχει 
ζητήσει επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 264
Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει τις αρχικές συζητήσεις 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση μηχανισμού κυρώσεων της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, του λεγόμενου 
«καταλόγου Magnitsky», που θα επιτρέπει 
στοχευμένες κυρώσεις κατά ατόμων τα 
οποία συνεργούν σε σοβαρές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

19. χαιρετίζει τις αρχικές συζητήσεις 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση μηχανισμού κυρώσεων της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητεί να 
ακολουθήσει το παράδειγμα των κρατών 
μελών της ΕΕ (Εσθονία, Λετονία, 
Λιθουανία και Ηνωμένο Βασίλειο), που 
έχουν ήδη θεσπίσει τον λεγόμενο 
«κατάλογο Magnitsky», που θα επιτρέπει 
στοχευμένες κυρώσεις κατά ατόμων τα 
οποία συνεργούν σε σοβαρές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 265
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει τις αρχικές συζητήσεις 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση μηχανισμού κυρώσεων της ΕΕ για 

19. χαιρετίζει τις αρχικές συζητήσεις 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση μηχανισμού κυρώσεων της ΕΕ για 
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τα ανθρώπινα δικαιώματα, του λεγόμενου 
«καταλόγου Magnitsky», που θα επιτρέπει 
στοχευμένες κυρώσεις κατά ατόμων τα 
οποία συνεργούν σε σοβαρές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα επιτρέπει 
στοχευμένες κυρώσεις κατά ατόμων τα 
οποία συνεργούν σε σοβαρές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί, 
ωστόσο, το Συμβούλιο να εγκρίνει 
σύντομα την απαραίτητη νομοθεσία και 
τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει 
την υποστήριξή του προς τον μηχανισμό 
ήδη από τον Μάρτιο του 2019·

Or. en

Τροπολογία 266
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει τις αρχικές συζητήσεις 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση μηχανισμού κυρώσεων της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, του λεγόμενου 
«καταλόγου Magnitsky», που θα επιτρέπει 
στοχευμένες κυρώσεις κατά ατόμων τα 
οποία συνεργούν σε σοβαρές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

19. χαιρετίζει τις αρχικές συζητήσεις 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση μηχανισμού κυρώσεων της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα επιτρέπει 
στοχευμένες κυρώσεις κατά ατόμων τα 
οποία συνεργούν σε σοβαρές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει τη 
σημασία της συμμόρφωσης του 
συστήματος αυτού με τον μηχανισμό 
δικαστικού ελέγχου της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 267
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει τις αρχικές συζητήσεις 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση μηχανισμού κυρώσεων της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, του λεγόμενου 

19. χαιρετίζει τις αρχικές συζητήσεις 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση μηχανισμού κυρώσεων της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα επιτρέπει 



PE642.989v01-00 30/183 AM\1191416EL.docx

EL

«καταλόγου Magnitsky», που θα επιτρέπει 
στοχευμένες κυρώσεις κατά ατόμων τα 
οποία συνεργούν σε σοβαρές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

στοχευμένες κυρώσεις κατά ατόμων τα 
οποία συνεργούν σε σοβαρές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 268
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει τις αρχικές συζητήσεις 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση μηχανισμού κυρώσεων της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, του λεγόμενου 
«καταλόγου Magnitsky», που θα επιτρέπει 
στοχευμένες κυρώσεις κατά ατόμων τα 
οποία συνεργούν σε σοβαρές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

19. χαιρετίζει τις αρχικές συζητήσεις 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τη 
θέσπιση μηχανισμού κυρώσεων της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, του λεγόμενου 
«καταλόγου Magnitsky», που θα επιτρέπει 
στοχευμένες κυρώσεις κατά ατόμων τα 
οποία συνεργούν σε σοβαρές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί το 
Συμβούλιο να επιταχύνει τις συζητήσεις 
του ώστε να θεσπίσει αυτόν τον 
μηχανισμό με επαρκείς πόρους όσο το 
δυνατόν πιο σύντομα·

Or. en

Τροπολογία 269
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί την ΑΠ/ΥΕ και το 
Συμβούλιο να προσέξουν ιδιαιτέρως την 
κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στα παράνομα κατεχόμενα 
εδάφη στις χώρες της ανατολικής 
εταιρικής σχέσης, και να λάβουν 
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αποτελεσματικά μέτρα με στόχο την 
πρόληψη σοβαρών παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί τόπου, 
συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης 
του δικαιώματος στη ζωή, του 
περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας 
και των διακρίσεων λόγω εθνικής 
καταγωγής·

Or. en

Τροπολογία 270
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζει το 
ψήφισμά του της 14ης Ιουνίου 2018 για 
τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα 
έτη μετά τη ρωσική εισβολή 
(2018/2741(RSP)) και επαναλαμβάνει την 
ανάγκη επιβολής των περιοριστικών 
μέτρων από την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της στα άτομα που περιλαμβάνονται στον 
«κατάλογο Otkhozoria-Tatunashvili», τα 
άτομα που είναι υπεύθυνα για σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην περιοχή της 
Αμπαχαζίας και την περιφέρεια του 
Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας της Γεωργίας·

Or. en

Τροπολογία 271
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. εμμένει στη σημασία της 
διασφάλισης της συνοχής της πολιτικής 
της ΕΕ όσον αφορά τις καταστάσεις 
κατοχής ή προσάρτησης εδαφών· 
υπενθυμίζει ότι το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο θα πρέπει να κατευθύνει την 
πολιτική της ΕΕ όσον αφορά όλες τις 
καταστάσεις αυτού του είδους, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
παρατεταμένης κατοχής όπως στην 
Παλαιστίνη, τη Δυτική Σαχάρα και τη 
Βόρεια Κύπρο, καθώς και των 
πολλαπλών παγωμένων συγκρούσεων 
στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης·

Or. en

Τροπολογία 272
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει τον ανεκτίμητο και 
ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με κίνδυνο της ζωής τους· 
συνιστά ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
κρατών μελών, ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχουν συνεχή στήριξη στους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τον μηχανισμό 
«ProtectDefenders.eu» ο οποίος 
δημιουργήθηκε για την προστασία των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που διατρέχουν σοβαρό 
κίνδυνο· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να θεσπίσουν ειδική 

20. τονίζει τον ανεκτίμητο και 
ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με κίνδυνο της ζωής τους· 
συνιστά ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
κρατών μελών, ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχουν συνεχή στήριξη στους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·
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συντονισμένη διαδικασία για τη 
χορήγηση θεωρήσεων στους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει πλήρως τη χρηματοδοτική 
ικανότητα του ευρωπαϊκού μέσου για τη 
δημοκρατία και τα δικαιώματα του 
ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) για την υποστήριξη 
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 273
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει τον ανεκτίμητο και 
ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με κίνδυνο της ζωής τους· 
συνιστά ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
κρατών μελών, ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχουν συνεχή στήριξη στους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τον μηχανισμό 
«ProtectDefenders.eu» ο οποίος 
δημιουργήθηκε για την προστασία των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που διατρέχουν σοβαρό 
κίνδυνο· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να θεσπίσουν ειδική 
συντονισμένη διαδικασία για τη χορήγηση 
θεωρήσεων στους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τη 
χρηματοδοτική ικανότητα του ευρωπαϊκού 
μέσου για τη δημοκρατία και τα 
δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) για 
την υποστήριξη των υπερασπιστών των 

20. τονίζει τον ανεκτίμητο και 
ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με κίνδυνο της ζωής τους· 
καταγγέλλει την κατακόρυφη αύξηση της 
στοχοποίησης των υπερασπιστών του 
περιβάλλοντος και των γαιών από 
εταιρείες και κρατικούς παράγοντες· 
συνιστά ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
κρατών μελών, ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχουν συνεχή στήριξη στους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τον μηχανισμό 
«ProtectDefenders.eu» ο οποίος 
δημιουργήθηκε για την προστασία των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που διατρέχουν σοβαρό 
κίνδυνο και ζητεί την ενίσχυσή του· 
υπογραμμίζει την ανάγκη στρατηγικής, 
ορατής προσέγγισης της ΕΕ για την 
προστασία των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία 
προσανατολίζεται στις επιπτώσεις· καλεί 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων· το Συμβούλιο να εκδώσει ετήσια 
Συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Εξωτερικών Υποθέσεων για τη δράση της 
ΕΕ σχετικά με την προώθηση και 
προστασία των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ, καλεί το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να θεσπίσουν 
ειδική συντονισμένη διαδικασία για τη 
χορήγηση θεωρήσεων στους υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τη 
χρηματοδοτική ικανότητα του ευρωπαϊκού 
μέσου για τη δημοκρατία και τα 
δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) για 
την υποστήριξη των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιμένει ότι 
οι αντιπροσωπείες και τα κράτη μέλη της 
ΕΕ πρέπει να αξιοποιούν πλήρως και να 
αυξάνουν τη χρηματοδότηση και τις 
ικανότητές τους για επείγουσα προστασία 
και υποστήριξη των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
διατρέχουν κίνδυνο·

Or. en

Τροπολογία 274
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Maria 
Arena

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει τον ανεκτίμητο και 
ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με κίνδυνο της ζωής τους· 
συνιστά ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
κρατών μελών, ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχουν συνεχή στήριξη στους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τον μηχανισμό 

20. τονίζει τον ανεκτίμητο και 
ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με κίνδυνο της ζωής τους, 
και ειδικότερα οι υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών· 
συνιστά ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
κρατών μελών, ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχουν συνεχή στήριξη στους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
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«ProtectDefenders.eu» ο οποίος 
δημιουργήθηκε για την προστασία των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που διατρέχουν σοβαρό 
κίνδυνο· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να θεσπίσουν ειδική 
συντονισμένη διαδικασία για τη χορήγηση 
θεωρήσεων στους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τη 
χρηματοδοτική ικανότητα του 
ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και 
τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) 
για την υποστήριξη των υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

δικαιωμάτων· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τον μηχανισμό 
«ProtectDefenders.eu» ο οποίος 
δημιουργήθηκε για την προστασία των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που διατρέχουν σοβαρό 
κίνδυνο· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να θεσπίσουν ειδική 
συντονισμένη διαδικασία για τη χορήγηση 
θεωρήσεων στους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση 
για την προστασία των υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα 
σχετικά θεματικά προγράμματα του 
επόμενου Μηχανισμού Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας 
(NDICI) καθώς και να διασφαλίσουν την 
προσβασιμότητά του από εκείνους που 
τον χρειάζονται περισσότερο οι οποίοι 
είναι οι πιο περιθωριοποιημένοι· καλεί 
την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως 
αυτό το μέσο στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 275
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει τον ανεκτίμητο και 
ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με κίνδυνο της ζωής τους· 
συνιστά ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
κρατών μελών, ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχουν συνεχή στήριξη στους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τον μηχανισμό 
«ProtectDefenders.eu» ο οποίος 

20. τονίζει τον ανεκτίμητο και 
ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με κίνδυνο της ζωής τους· 
συνιστά ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
κρατών μελών, ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχουν συνεχή στήριξη και προστασία 
στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και ειδικότερα τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των γυναικών· εκφράζει την 
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δημιουργήθηκε για την προστασία των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που διατρέχουν σοβαρό 
κίνδυνο· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να θεσπίσουν ειδική 
συντονισμένη διαδικασία για τη χορήγηση 
θεωρήσεων στους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τη 
χρηματοδοτική ικανότητα του ευρωπαϊκού 
μέσου για τη δημοκρατία και τα 
δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) για 
την υποστήριξη των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ικανοποίησή του για τον μηχανισμό 
«ProtectDefenders.eu» ο οποίος 
δημιουργήθηκε για την προστασία των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που διατρέχουν σοβαρό 
κίνδυνο· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να θεσπίσουν ειδική 
συντονισμένη διαδικασία για τη χορήγηση 
θεωρήσεων στους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τη 
χρηματοδοτική ικανότητα του ευρωπαϊκού 
μέσου για τη δημοκρατία και τα 
δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) για 
την υποστήριξη των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 276
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει τον ανεκτίμητο και 
ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με κίνδυνο της ζωής τους· 
συνιστά ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
κρατών μελών, ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχουν συνεχή στήριξη στους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τον μηχανισμό 
«ProtectDefenders.eu» ο οποίος 
δημιουργήθηκε για την προστασία των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που διατρέχουν σοβαρό 
κίνδυνο· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να θεσπίσουν ειδική 
συντονισμένη διαδικασία για τη χορήγηση 
θεωρήσεων στους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την 

20. τονίζει τον ανεκτίμητο και 
ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με κίνδυνο της ζωής τους· 
συνιστά ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
κρατών μελών, ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχουν συνεχή στήριξη στους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τον μηχανισμό 
«ProtectDefenders.eu» ο οποίος 
δημιουργήθηκε για την προστασία των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που διατρέχουν σοβαρό 
κίνδυνο· τονίζει την ανάγκη οι 
αντιπροσωπείες της ΕΕ και οι πρεσβείες 
των κρατών μελών να χρησιμοποιούν 
πλήρως και να αυξήσουν τη 
χρηματοδότηση και την ικανότητά τους 
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Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τη 
χρηματοδοτική ικανότητα του ευρωπαϊκού 
μέσου για τη δημοκρατία και τα 
δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) για 
την υποστήριξη των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

για προστασία επείγουσας ανάγκης και 
υποστήριξη των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
διατρέχουν κίνδυνο· καλεί το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή να θεσπίσουν 
συντονισμένη ειδική διαδικασία για τη 
χορήγηση θεωρήσεων στους υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τη 
χρηματοδοτική ικανότητα του ευρωπαϊκού 
μέσου για τη δημοκρατία και τα 
δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) για 
την υποστήριξη των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
διασφαλίζοντας ότι η εν λόγω 
χρηματοδότηση είναι γνωστή και 
προσιτή στους δικαιούχους πληθυσμούς 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις βασικές 
οργανώσεις και κοινότητες·

Or. en

Τροπολογία 277
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει τον ανεκτίμητο και 
ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με κίνδυνο της ζωής τους· 
συνιστά ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
κρατών μελών, ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχουν συνεχή στήριξη στους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τον μηχανισμό 
«ProtectDefenders.eu» ο οποίος 
δημιουργήθηκε για την προστασία των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που διατρέχουν σοβαρό 
κίνδυνο· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να θεσπίσουν ειδική 

20. τονίζει τον ανεκτίμητο και 
ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με κίνδυνο της ζωής τους· 
συνιστά ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
κρατών μελών, ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχουν συνεχή στήριξη στους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τον μηχανισμό 
«ProtectDefenders.eu» ο οποίος 
δημιουργήθηκε για την προστασία των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που διατρέχουν σοβαρό 
κίνδυνο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν επαρκή 
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συντονισμένη διαδικασία για τη 
χορήγηση θεωρήσεων στους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει πλήρως τη χρηματοδοτική 
ικανότητα του ευρωπαϊκού μέσου για τη 
δημοκρατία και τα δικαιώματα του 
ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) για την υποστήριξη 
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

χρηματοδότηση για την προστασία των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στα σχετικά θεματικά 
προγράμματα του επόμενου Μηχανισμού 
Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς 
Συνεργασίας (NDICI), και καλεί την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως το μέσο 
στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 278
Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, 
Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo 
Castaldo, Nacho Sánchez Amor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει τον ανεκτίμητο και 
ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με κίνδυνο της ζωής τους· 
συνιστά ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
κρατών μελών, ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχουν συνεχή στήριξη στους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τον μηχανισμό 
«ProtectDefenders.eu» ο οποίος 
δημιουργήθηκε για την προστασία των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που διατρέχουν σοβαρό 
κίνδυνο· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να θεσπίσουν ειδική 
συντονισμένη διαδικασία για τη χορήγηση 
θεωρήσεων στους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τη 
χρηματοδοτική ικανότητα του ευρωπαϊκού 
μέσου για τη δημοκρατία και τα 
δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) για 

20. τονίζει τον ανεκτίμητο και 
ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με κίνδυνο της ζωής τους· 
συνιστά ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των 
κρατών μελών, ώστε να είναι σε θέση να 
παρέχουν συνεχή στήριξη στους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τον μηχανισμό 
«ProtectDefenders.eu» ο οποίος 
δημιουργήθηκε για την προστασία των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που διατρέχουν σοβαρό 
κίνδυνο· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να θεσπίσουν ειδική 
συντονισμένη διαδικασία για τη χορήγηση 
θεωρήσεων στους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τη 
χρηματοδοτική ικανότητα του ευρωπαϊκού 
μέσου για τη δημοκρατία και τα 
δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) για 
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την υποστήριξη των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

την υποστήριξη των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
διασφαλίζοντας ότι είναι προσιτό και 
προσβάσιμο σε όσους το έχουν 
περισσότερη ανάγκη, οι οποίοι είναι οι 
πιο περιθωριοποιημένοι·

Or. en

Τροπολογία 279
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. Εκφράζει την ανησυχία του για τη 
συνεχή συρρίκνωση του χώρου της 
κοινωνίας των πολιτών το 2018· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι ολοένα και 
περισσότεροι υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν 
να σκοτώνονται, διώκονται, 
παρενοχλούνται και κρατούνται 
αυθαιρέτως επειδή υπερασπίζονται τις 
γενικές αρχές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκφράζει τη λύπη του για 
την αυξανόμενη θέσπιση και κατάχρηση 
των νόμων σε τρίτες χώρες που 
εφαρμόζονται για τον περιορισμό και την 
ποινικοποίηση του νόμιμου έργου των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 280
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. επισημαίνει ότι οι οργανώσεις και 
οι υπερασπιστές δικαιωμάτων των 
γυναικών βρίσκονται ιδιαίτερα στο 
στόχαστρο και πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας 
των πολιτών· τονίζει την ανάγκη 
πολιτικής στήριξης, αύξησης της 
προστασίας και των κονδυλίων του 
προϋπολογισμού εκ μέρους της ΕΕ προς 
τις ανεξάρτητες οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών οι οποίες 
προωθούν τα δικαιώματα των γυναικών 
και των κοριτσιών σε όλους τους τομείς· 
καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την προστασία των 
γυναικών υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων (WHRDs) και να λάβουν 
υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες τους 
για προστασία·

Or. en

Τροπολογία 281
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. επισημαίνει ότι οι οργανώσεις και 
οι υπερασπιστές δικαιωμάτων των 
γυναικών βρίσκονται ιδιαίτερα στο 
στόχαστρο και πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας 
των πολιτών· τονίζει την ανάγκη 
πολιτικής στήριξης, αύξησης της 
προστασίας και των κονδυλίων του 
προϋπολογισμού εκ μέρους της ΕΕ προς 
τις ανεξάρτητες οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών οι οποίες 
προωθούν τα δικαιώματα των γυναικών 
και των κοριτσιών σε όλους τους τομείς· 
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καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την προστασία των 
γυναικών υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων (WHRDs) και να λάβουν 
υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες τους 
για προστασία·

Or. en

Τροπολογία 282
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. επισημαίνει ότι οι οργανώσεις και 
οι υπερασπιστές δικαιωμάτων των 
γυναικών βρίσκονται ιδιαίτερα στο 
στόχαστρο και πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας 
των πολιτών· τονίζει την ανάγκη 
πολιτικής στήριξης, αύξησης της 
προστασίας και των κονδυλίων του 
προϋπολογισμού εκ μέρους της ΕΕ προς 
τις ανεξάρτητες οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών οι οποίες 
προωθούν τα δικαιώματα των γυναικών 
και των κοριτσιών σε όλους τους τομείς· 
καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την προστασία των 
γυναικών υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων (WHRDs) και να λάβουν 
υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες τους 
για προστασία·

Or. en

Τροπολογία 283
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20γ. υπογραμμίζει ότι οι υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
εργάζονται για τα δικαιώματα γης, 
περιβαλλοντικά δικαιώματα και 
δικαιώματα αυτόχθονων πληθυσμών, οι 
γυναίκες υπερασπιστές ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και οι ΛΟΑΔΜ+ 
υπερασπιστές δικαιωμάτων είναι εκείνοι 
που διατρέχουν τον περισσότερο κίνδυνο 
και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή· τονίζει 
ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων είναι απαραίτητοι 
παράγοντες στην προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη 
δημοκρατικοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 284
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να συνεχίσουν να εργάζονται για τη 
διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας 
και της νομικής στήριξης των 
υποστηρικτών των αυτοχθόνων 
πληθυσμών, του περιβάλλοντος, της 
διανοητικής ιδιοκτησίας και των 
δικαιωμάτων στη γη, και συγκεκριμένα 
με την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού μέσου 
για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα 
του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) και των 
διαφόρων υφιστάμενων μέσων και 
μηχανισμών όπως το 
protectdefendeurs.eu, προκειμένου να 
προστατεύονται οι ακτιβιστές για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και το 
περιβάλλον, με ειδική έμφαση στις 
γυναίκες υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
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δικαιωμάτων και την αυξημένη 
συμμετοχή στις πρωτοβουλίες που 
προτείνονται από διεθνείς οργανισμούς 
όπως ο ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 285
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί την ΑΠ/ΥΕ να 
χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που είναι 
διαθέσιμα στην ΕΕ για την υποστήριξη 
της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών, 
μέσων και επιτόπιων υπερασπιστών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα 
όσων διατρέχουν κίνδυνο·

Or. en

Τροπολογία 286
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. υπογραμμίζει την ανάγκη 
σθεναρού συντονισμού της ΕΕ όσον 
αφορά τη συνεργασία με τις αρχές τρίτων 
χωρών στο θέμα των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
κοινωνίας των πολιτών και επικροτεί τις 
επιμέρους πρωτοβουλίες των κρατών 
μελών που αναλαμβάνονται επιπλέον της 
δράσης της ΕΕ· τονίζει τον καίριο και 
κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και οι ΜΚΟ που προωθούν 
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και υποστηρίζουν την εφαρμογή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία 
κατοχυρώνονται στις βασικές διεθνείς 
συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
σημασία της ικανότητας της ΕΕ να 
διατηρήσει επαρκή στήριξη, μέσω του 
ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και 
τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) 
και στο προσεχές πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, των 
υπερασπιστών των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και των ΜΚΟ στις 
καταστάσεις στις οποίες διατρέχουν τον 
μεγαλύτερο κίνδυνο· καλεί τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή να παράσχουν 
μηχανισμούς ή μέτρα άμεσης βοήθειας 
και προστασίας σε υπερασπιστές των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων που 
διατρέχουν κίνδυνο σε τρίτες χώρες, να 
θεσπίσουν μια ειδική συντονισμένη 
διαδικασία όπως, κατά περίπτωση, 
έκδοση επειγουσών θεωρήσεων και 
διευκόλυνση του προσωρινού καταφυγίου 
στα κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 287
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ζητεί τη δημιουργία ενός σημείου 
επαφής επείγουσας ανάγκης όπου οι 
υπερασπιστές των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων μπορούν να ενημερώνουν 
τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όταν 
πραγματοποιούνται παραβιάσεις 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 288
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20δ. καλεί όλες τις αντιπροσωπείες της 
ΕΕ και το επιτόπιο σημείο επαφής τους 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα να 
υλοποιούν τακτικά την υποχρέωσή τους 
να συναντούν υπερασπιστές των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, να 
επισκέπτονται ακτιβιστές που τελούν υπό 
κράτηση, να παρακολουθούν τις δίκες 
τους και να υποστηρίζουν την επιτόπια 
προστασία τους· τους καλεί να έχουν πιο 
ορατή παρουσία και να ακούγονται 
περισσότερο όσον αφορά ζητήματα 
ανθρώπινων δικαιωμάτων· στο πλαίσιο 
αυτό, καλεί επίσης την ΕΥΕΔ να 
συνεργαστεί πιο στενά με το Κοινοβούλιο 
και να εγείρει ανησυχίες σε πρώιμο 
στάδιο·

Or. en

Τροπολογία 289
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. καλεί την ΕΕ να διαχωρίσει τις 
μεταναστευτικές πολιτικές από τις 
πολιτικές εθνικής ασφάλειας και να 
εγκρίνει ένα πλαίσιο ανθρώπινων 
δικαιωμάτων το οποίο να εστιάζει στην 
προστασία ατόμων στο πλαίσιο της 
μετανάστευσης, ούτως ώστε οι 
υπερασπιστές των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων να μην στιγματίζονται ως 
απειλή στα κράτη αλλά να αναγνωρίζεται 
το έργο τους ως θεμελιωδώς νόμιμο και 



PE642.989v01-00 46/183 AM\1191416EL.docx

EL

θεμιτό·

Or. en

Τροπολογία 290
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20γ. υπογραμμίζει ότι το έργο των 
υπερασπιστών των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων είναι καίριο για την 
μακροπρόθεσμη σταθερότητα και 
ασφάλεια των χωρών τους, καθώς και για 
την τήρηση των κανόνων δικαίου· έτσι, 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 
προώθηση «εγγυήσεων για την 
υπεράσπιση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων» βάσει προληπτικών 
μέτρων προστασία όπως δημόσιες 
δηλώσεις αναγνώρισης, χάρτες κινδύνων 
και προτάσεις σχετικά με την δημόσια 
πολιτική προστασίας· στο πλαίσιο αυτό, 
ζητεί να ενισχυθεί η υλοποίηση των 
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για 
τους υπερασπιστές των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων· τονίζει ότι η ορθή 
υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών 
είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο για την 
ενίσχυση της ικανότητας και των 
διασφαλίσεων για όσους προωθούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στον κόσμο· τονίζει την 
ανάγκη η ΕΕ και οι αρχηγοί των κρατών 
μελών και οι διπλωμάτες τους σε όλα τα 
επίπεδα να θίγουν, στις επαφές τους με 
τρίτες χώρες, τις περιπτώσεις 
μεμονωμένων υπερασπιστών των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων που 
βρίσκονται σε κίνδυνο, μεταξύ άλλων 
μέσω διαβημάτων και τακτικού διαλόγου· 
συναντήσεις με υπερασπιστές, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι 
περιθωριοποιημένοι ή σε 
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απομακρυσμένες περιοχές ή αγωνίζονται 
για δικαιώματα γης, περιβαλλοντικά 
δικαιώματα, δικαιώματα αυτόχθονων ή 
ΛΟΑΔΜ, και προβολή αυτών όποτε 
ζητείται· επισκέψεις υπερασπιστών που 
τελούν υπό κράτηση και παρακολούθηση 
δικών των υπερασπιστών· εστίαση 
ιδιαίτερης προσοχής στις συγκεκριμένες 
ανάγκες των γυναικών υπερασπιστών των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, και έγκριση 
σαφών κατευθυντήριων γραμμών για 
ειδική στήριξή τους·

Or. en

Τροπολογία 291
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20γ. καταδικάζει τη συνεχιζόμενη 
επιβολή ταξιδιωτικών απαγορεύσεων σε 
ακτιβιστές των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων που επιθυμούν να 
παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των ΗΕ στη Γενεύη και σε άλλα διεθνή 
θεσμικά όργανα· καλεί τις οικείες 
κυβερνήσεις να τις άρουν· υπογραμμίζει 
ότι είναι απαράδεκτο να παρεμποδίζεται 
η συμμετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας 
των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης 
στις εργασίες των διεθνών οργανισμών, 
και επιμένει ότι τα θεμελιώδη ανθρώπινα 
και πολιτικά δικαιώματα των 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
θα πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι σε ορισμένους ακτιβιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαγορεύεται 
να επιστρέψουν στις χώρες τους μετά την 
ακρόασή τους σε διεθνείς οργανισμούς·
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Or. en

Τροπολογία 292
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20ε. τονίζει ότι το 2018 εορτάστηκαν 
τα 20 χρόνια από τη Διακήρυξη των 
Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· χαιρετίζει 
την πρώτη εβδομάδα ανθρώπινων 
δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η οποία προσέφερε μια 
πλατφόρμα ανταλλαγής για τους 
υπερασπιστές των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων· ενθαρρύνει τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ να διατηρήσουν αυτήν 
την πρακτική σε τακτική βάση·

Or. en

Τροπολογία 293
Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δικαιώματα των γυναικών και ισότητα 
των φύλων

Or. en

Τροπολογία 294
Charlie Weimers
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 
να συμβάλουν περαιτέρω στην ισότητα 
των φύλων και την ενδυνάμωση των 
κοριτσιών και των γυναικών, σε στενή 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και 
κράτη μη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα 
νομικά πλαίσια σχετικά με την ισότητα 
των φύλων, και να εξαλείψουν επιβλαβείς 
πρακτικές που έχουν ως στόχο τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι 
παιδιών και ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων·

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για νομική 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
τις συνεχιζόμενες προσπάθειές της για τη 
βελτίωση της κατάστασης των γυναικών 
και των κοριτσιών όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με τους 
ΣΒΑ για το 2030· καλεί την Επιτροπή και 
την ΕΥΕΔ να συμβάλουν περαιτέρω στη 
νομική ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και την ενδυνάμωση των 
κοριτσιών και των γυναικών, σε στενή 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και 
κράτη μη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα 
νομικά πλαίσια σχετικά με τη νομική 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, και 
να εξαλείψουν επιβλαβείς πρακτικές που 
έχουν ως στόχο τις γυναίκες και τα 
κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι παιδιών και 
ο ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 295
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 
να συμβάλουν περαιτέρω στην ισότητα 

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· και καλεί την ΕΕ να εγκρίνει μια 
ολοκληρωμένη και δεσμευτική 



PE642.989v01-00 50/183 AM\1191416EL.docx

EL

των φύλων και την ενδυνάμωση των 
κοριτσιών και των γυναικών, σε στενή 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και 
κράτη μη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα 
νομικά πλαίσια σχετικά με την ισότητα 
των φύλων, και να εξαλείψουν επιβλαβείς 
πρακτικές που έχουν ως στόχο τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι 
παιδιών και ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων·

στρατηγική ισότητας των φύλων όταν 
λήξει η στρατηγική δέσμευση· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάσει 
και να εγκρίνει μια ανακοίνωση για την 
ανανέωση του Σχεδίου Δράσης για 
θέματα φύλου μετά το 2020, ως 
σημαντικό ευρωπαϊκό εργαλείο για τη 
συμβολή στα δικαιώματα των γυναικών 
και των κοριτσιών παγκοσμίως· καλεί τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν το Σχέδιο 
δράσης για θέματα φύλου III στα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου· καλεί την 
Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συμβάλουν 
περαιτέρω στην ισότητα των φύλων και 
την ενδυνάμωση των κοριτσιών και των 
γυναικών, σε στενή συνεργασία με διεθνείς 
οργανισμούς και κράτη μη μέλη της ΕΕ, 
προκειμένου να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν νέα νομικά πλαίσια σχετικά 
με την ισότητα των φύλων, και να 
εξαλείψουν επιβλαβείς πρακτικές που 
έχουν ως στόχο τις γυναίκες και τα 
κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι παιδιών και 
ο ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 296
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 
να συμβάλουν περαιτέρω στην ισότητα 
των φύλων και την ενδυνάμωση των 

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 
να συμβάλουν περαιτέρω στην ανάπτυξη 
και εφαρμογή νέων νομικών πλαισίων 
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κοριτσιών και των γυναικών, σε στενή 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και 
κράτη μη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα 
νομικά πλαίσια σχετικά με την ισότητα 
των φύλων, και να εξαλείψουν επιβλαβείς 
πρακτικές που έχουν ως στόχο τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι 
παιδιών και ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων·

σχετικά με την ισότητα των φύλων, και να 
εξαλείψουν επιβλαβείς πρακτικές που 
έχουν ως στόχο τις γυναίκες και τα 
κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι παιδιών και 
ο ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 297
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 
να συμβάλουν περαιτέρω στην ισότητα 
των φύλων και την ενδυνάμωση των 
κοριτσιών και των γυναικών, σε στενή 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και 
κράτη μη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα 
νομικά πλαίσια σχετικά με την ισότητα 
των φύλων, και να εξαλείψουν επιβλαβείς 
πρακτικές που έχουν ως στόχο τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι 
παιδιών και ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων·

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· και καλεί την ΕΕ να εγκρίνει μια 
ολοκληρωμένη και δεσμευτική 
στρατηγική ισότητας των φύλων όταν 
λήξει η στρατηγική δέσμευση· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάσει 
και να εγκρίνει μια ανακοίνωση για την 
ανανέωση του Σχεδίου Δράσης για 
θέματα φύλου μετά το 2020, ως 
σημαντικό ευρωπαϊκό εργαλείο για τη 
συμβολή στα δικαιώματα των γυναικών 
και των κοριτσιών παγκοσμίως· καλεί τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν το Σχέδιο 
δράσης για θέματα φύλου ΙΙΙ στα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου, καλεί την 
Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συμβάλουν 
περαιτέρω στην ισότητα των φύλων και 
την ενδυνάμωση των κοριτσιών και των 
γυναικών, σε στενή συνεργασία με διεθνείς 
οργανισμούς και κράτη μη μέλη της ΕΕ, 
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προκειμένου να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν νέα νομικά πλαίσια σχετικά 
με την ισότητα των φύλων, και να 
εξαλείψουν επιβλαβείς πρακτικές που 
έχουν ως στόχο τις γυναίκες και τα 
κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι παιδιών και 
ο ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 298
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 
να συμβάλουν περαιτέρω στην ισότητα 
των φύλων και την ενδυνάμωση των 
κοριτσιών και των γυναικών, σε στενή 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και 
κράτη μη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα 
νομικά πλαίσια σχετικά με την ισότητα 
των φύλων, και να εξαλείψουν επιβλαβείς 
πρακτικές που έχουν ως στόχο τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι 
παιδιών και ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων·

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προετοιμάσει και να εγκρίνει μια 
ανακοίνωση για την ανανέωση του 
Σχεδίου Δράσης για θέματα φύλου μετά 
το 2020, ως σημαντικό ευρωπαϊκό 
εργαλείο για τη συμβολή στα δικαιώματα 
των γυναικών και των κοριτσιών 
παγκοσμίως· καλεί τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν το Σχέδιο δράσης για θέματα 
φύλου III στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου· καλεί την Επιτροπή και την 
ΕΥΕΔ να συμβάλουν περαιτέρω στην 
ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση 
των κοριτσιών και των γυναικών, σε στενή 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και 
κράτη μη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα 
νομικά πλαίσια σχετικά με την ισότητα 
των φύλων, και να εξαλείψουν επιβλαβείς 
πρακτικές που έχουν ως στόχο τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι 
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παιδιών και ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 299
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 
να συμβάλουν περαιτέρω στην ισότητα 
των φύλων και την ενδυνάμωση των 
κοριτσιών και των γυναικών, σε στενή 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και 
κράτη μη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα 
νομικά πλαίσια σχετικά με την ισότητα 
των φύλων, και να εξαλείψουν επιβλαβείς 
πρακτικές που έχουν ως στόχο τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι 
παιδιών και ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων·

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
το Σχέδιο δράσης για θέματα φύλου III 
στα συμπεράσματα του Συμβουλίου· 
καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 
συμβάλουν περαιτέρω στην ισότητα των 
φύλων και την ενδυνάμωση των κοριτσιών 
και των γυναικών, σε στενή συνεργασία με 
διεθνείς οργανισμούς και κράτη μη μέλη 
της ΕΕ, προκειμένου να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν νέα νομικά πλαίσια σχετικά 
με την ισότητα των φύλων, και να 
εξαλείψουν επιβλαβείς πρακτικές που 
έχουν ως στόχο τις γυναίκες και τα 
κορίτσια, όπως είναι ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 300
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21



PE642.989v01-00 54/183 AM\1191416EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 
να συμβάλουν περαιτέρω στην ισότητα 
των φύλων και την ενδυνάμωση των 
κοριτσιών και των γυναικών, σε στενή 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και 
κράτη μη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα 
νομικά πλαίσια σχετικά με την ισότητα 
των φύλων, και να εξαλείψουν επιβλαβείς 
πρακτικές που έχουν ως στόχο τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι 
παιδιών και ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων·

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 
να συμβάλουν περαιτέρω στην ισότητα 
των φύλων και την ενδυνάμωση των 
κοριτσιών και των γυναικών, σε στενή 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και 
κράτη μη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα 
νομικά πλαίσια σχετικά με την ισότητα 
των φύλων, και να εξαλείψουν τη βία με 
βάση το φύλο καθώς και επιβλαβείς 
πρακτικές που έχουν ως στόχο τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, όπως είναι οι πρόωροι και 
καταναγκαστικοί γάμοι, ο ακρωτηριασμός 
των γυναικείων γεννητικών οργάνων και η 
εμπορία ανθρώπων· τονίζει την 
ανησυχητική αύξηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και ζητεί 
περαιτέρω δράση για την καταπολέμηση 
όλων των μορφών βίας με βάση το φύλο, 
όπως η συνέχιση της παγκόσμιας 
πρωτοβουλίας Spotlight της ΕΕ και των 
ΗΕ· καλεί την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ να επικυρώσουν και να 
υλοποιήσουν τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης και καλεί τις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ να διασφαλίσουν 
τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη βία 
κατά των γυναικών, να συντάξουν 
συγκεκριμένες συστάσεις ανά χώρα και 
να προωθήσουν μηχανισμούς προστασίας 
και δομές στήριξης για τα θύματα·

Or. en

Τροπολογία 301
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 
να συμβάλουν περαιτέρω στην ισότητα 
των φύλων και την ενδυνάμωση των 
κοριτσιών και των γυναικών, σε στενή 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και 
κράτη μη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα 
νομικά πλαίσια σχετικά με την ισότητα 
των φύλων, και να εξαλείψουν επιβλαβείς 
πρακτικές που έχουν ως στόχο τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι 
παιδιών και ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων·

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 
να συμβάλουν περαιτέρω στην ισότητα 
των φύλων και την ενδυνάμωση των 
κοριτσιών και των γυναικών, σε στενή 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και 
κράτη μη μέλη της ΕΕ καθώς και με την 
κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα 
νομικά πλαίσια σχετικά με την ισότητα 
των φύλων, και να εξαλείψουν επιβλαβείς 
πρακτικές που έχουν ως στόχο τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι 
παιδιών και ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 302
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 
να συμβάλουν περαιτέρω στην ισότητα 
των φύλων και την ενδυνάμωση των 

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 
να συμβάλουν περαιτέρω στην ισότητα 
των φύλων και την ενδυνάμωση των 
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κοριτσιών και των γυναικών, σε στενή 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και 
κράτη μη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα 
νομικά πλαίσια σχετικά με την ισότητα 
των φύλων, και να εξαλείψουν επιβλαβείς 
πρακτικές που έχουν ως στόχο τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι 
παιδιών και ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων·

κοριτσιών και των γυναικών, σε στενή 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και 
κράτη μη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα 
νομικά πλαίσια σχετικά με την ισότητα 
των φύλων, και να εξαλείψουν επιβλαβείς 
πρακτικές που έχουν ως στόχο τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι 
παιδιών, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων και η σεξουαλική βία 
ως όπλο πολέμου· υπενθυμίζει ότι στο 
Καταστατικό της Ρώμης τα εγκλήματα 
σεξουαλικής και σεξιστικής βίας 
χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα πολέμου, 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή 
πράξεις που συνιστούν γενοκτονία ή 
βασανιστήρια·

Or. fr

Τροπολογία 303
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 
να συμβάλουν περαιτέρω στην ισότητα 
των φύλων και την ενδυνάμωση των 
κοριτσιών και των γυναικών, σε στενή 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και 
κράτη μη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα 
νομικά πλαίσια σχετικά με την ισότητα 
των φύλων, και να εξαλείψουν επιβλαβείς 
πρακτικές που έχουν ως στόχο τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι 
παιδιών και ο ακρωτηριασμός των 

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 
να συμβάλουν περαιτέρω στην ισότητα 
των φύλων και την ενδυνάμωση των 
κοριτσιών και των γυναικών, σε στενή 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και 
κράτη μη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα 
νομικά πλαίσια σχετικά με την ισότητα 
των φύλων, και να εξαλείψουν επιβλαβείς 
πρακτικές που έχουν ως στόχο τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι 
παιδιών, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων 
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γυναικείων γεννητικών οργάνων· γεννητικών οργάνων και η 
εμπορευματοποίηση σωμάτων μέσω 
παρένθετης κύησης·

Or. en

Τροπολογία 304
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 
να συμβάλουν περαιτέρω στην ισότητα 
των φύλων και την ενδυνάμωση των 
κοριτσιών και των γυναικών, σε στενή 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και 
κράτη μη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα 
νομικά πλαίσια σχετικά με την ισότητα 
των φύλων, και να εξαλείψουν επιβλαβείς 
πρακτικές που έχουν ως στόχο τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι 
παιδιών και ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων·

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 
να συμβάλουν περαιτέρω στην ισότητα 
των φύλων και την ενδυνάμωση των 
κοριτσιών και των γυναικών, σε στενή 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και 
κράτη μη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα 
νομικά πλαίσια σχετικά με την ισότητα 
των φύλων, και να εξαλείψουν επιβλαβείς 
πρακτικές που έχουν ως στόχο τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι 
παιδιών και ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, καθώς 
και η αναγκαστική αλλαξοπιστία που 
συνήθως περιλαμβάνει απαγωγή, βιασμό 
και στιγματισμό·

Or. en

Τροπολογία 305
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 
να συμβάλουν περαιτέρω στην ισότητα 
των φύλων και την ενδυνάμωση των 
κοριτσιών και των γυναικών, σε στενή 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και 
κράτη μη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα 
νομικά πλαίσια σχετικά με την ισότητα 
των φύλων, και να εξαλείψουν επιβλαβείς 
πρακτικές που έχουν ως στόχο τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι 
παιδιών και ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων·

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 
να συμβάλουν περαιτέρω στην ισότητα 
των φύλων και την ενδυνάμωση των 
κοριτσιών και των γυναικών, σε στενή 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και 
κράτη μη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα 
νομικά πλαίσια σχετικά με την ισότητα 
των φύλων, και να εξαλείψουν επιβλαβείς 
πρακτικές που έχουν ως στόχο τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι 
παιδιών και ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων· ζητεί τον 
εξορθολογισμό των όρων και 
προϋποθέσεων των ευρωπαϊκών 
εμπορικών συμφωνιών με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την 
εκπαίδευση των κοριτσιών·

Or. en

Τροπολογία 306
Janina Ochojska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 

21. υποστηρίζει σθεναρά τη 
στρατηγική δέσμευση της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων και τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειές της για τη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών και των 
κοριτσιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τους ΣΒΑ για το 
2030· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 
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να συμβάλουν περαιτέρω στην ισότητα 
των φύλων και την ενδυνάμωση των 
κοριτσιών και των γυναικών, σε στενή 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και 
κράτη μη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα 
νομικά πλαίσια σχετικά με την ισότητα 
των φύλων, και να εξαλείψουν επιβλαβείς 
πρακτικές που έχουν ως στόχο τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι 
παιδιών και ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων·

να συμβάλουν περαιτέρω στην ισότητα 
των φύλων και την ενδυνάμωση των 
κοριτσιών και των γυναικών, σε στενή 
συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και 
κράτη μη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να 
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα 
νομικά πλαίσια σχετικά με την ισότητα 
των φύλων, και να εξαλείψουν επιβλαβείς 
πρακτικές που έχουν ως στόχο τις γυναίκες 
και τα κορίτσια, όπως είναι οι γάμοι 
παιδιών και ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων· 
διευκολύνει την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας και 
δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση 
της ισορροπίας κατά την πλήρωση των 
διευθυντικών θέσεων από γυναίκες·

Or. pl

Τροπολογία 307
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καταδικάζει κάθε μορφή 
σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής 
βίας λόγω φύλου καθώς και κάθε μορφή 
εκμετάλλευσης, μαζικού βιασμού, 
εμπορίας και ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων· καλεί 
την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της που 
δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης, να το πράξουν 
το συντομότερο δυνατό· καλεί τις χώρες 
να εντείνουν τη νομοθεσία τους ώστε να 
διευθετήσουν αυτά τα ζητήματα· 
υπενθυμίζει ότι η βία κατά των γυναικών 
είναι βαθιά ριζωμένη στην ανισότητα των 
φύλων, και επομένως πρέπει να 
αντιμετωπιστεί συνολικά· καλεί την ΕΕ 
να συνεργαστεί με άλλες χώρες ώστε να 
εντείνουν τις δράσεις τους στους τομείς 
της εκπαίδευσης, της υγειονομικής 
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περίθαλψης και των κοινωνικών 
υπηρεσιών, της συλλογής δεδομένων, της 
χρηματοδότησης και του 
προγραμματισμού για την καλύτερη 
πρόληψη και ανταπόκριση στη 
σεξουαλική βία και τη βία με βάση το 
φύλο παγκοσμίως·

Or. en

Τροπολογία 308
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καταδικάζει κάθε μορφή 
σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής 
βίας και εκμετάλλευσης, καθώς και τους 
βιασμούς, την εμπορία ανθρώπων και την 
παραβίαση των σεξουαλικών και 
αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των 
γυναικών· τονίζει ότι θα πρέπει να 
διασφαλίζεται για όλες τις γυναίκες 
κατάλληλη και οικονομικά προσιτή 
υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής 
περίθαλψης όπως είναι η ψυχολογική 
στήριξη και ο καθολικός σεβασμός και η 
καθολική πρόσβαση στα σεξουαλικά και 
αναπαραγωγικά δικαιώματα και την 
εκπαίδευση, και ότι οι γυναίκες θα πρέπει 
να είναι σε θέση να λαμβάνουν ελεύθερες 
και υπεύθυνες αποφάσεις σχετικά με την 
υγεία τους, το σώμα τους και τα 
σεξουαλικά και αναπαραγωγικά τους 
δικαιώματα· καταδικάζει την επαναφορά 
του κανόνα της «παγκόσμιας μέγγενης»·

Or. en

Τροπολογία 309
Urmas Paet
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καταδικάζει κάθε μορφή 
σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής 
βίας και εκμετάλλευσης, καθώς και τους 
μαζικούς βιασμούς, την εμπορία 
ανθρώπων και την παραβίαση των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων των γυναικών· τονίζει ότι 
θα πρέπει να διασφαλίζονται για όλες τις 
γυναίκες η κατάλληλη και οικονομικά 
προσιτή υγειονομική περίθαλψη και ο 
καθολικός σεβασμός και η καθολική 
πρόσβαση στα σεξουαλικά και 
αναπαραγωγικά δικαιώματα και την 
εκπαίδευση, και ότι οι γυναίκες θα πρέπει 
να είναι σε θέση να λαμβάνουν ελεύθερες 
και υπεύθυνες αποφάσεις σχετικά με την 
υγεία τους, το σώμα τους και τα 
σεξουαλικά και αναπαραγωγικά τους 
δικαιώματα· επισημαίνει ότι η 
εκπαίδευση αποτελεί ουσιώδες εργαλείο 
για την καταπολέμηση των διακρίσεων 
και της βίας κατά των γυναικών και των 
παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 310
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. χαιρετίζει την προσέγγιση της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και 
υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής 
επαρκούς κατάρτισης που λαμβάνει 
υπόψη τη διάσταση του φύλου σε 
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επαγγελματίες του τομέα της υγείας και 
εργαζόμενους στον τομέα της 
ανθρωπιστικής βοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται 
για την παροχή βοήθειας έκτακτης 
ανάγκης·

Or. en

Τροπολογία 311
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. καταδικάζει κάθε μορφή 
σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής 
βίας λόγω φύλου καθώς και κάθε μορφή 
εκμετάλλευσης, μαζικού βιασμού, 
εμπορίας και ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη 
επικυρώσει και εφαρμόσει τη Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης, να το πράξουν 
το συντομότερο δυνατό· καλεί τις χώρες 
να εντείνουν τη νομοθεσία τους ώστε να 
διευθετήσουν αυτά τα ζητήματα· 
υπενθυμίζει ότι η βία κατά των γυναικών 
είναι βαθιά ριζωμένη στην ανισότητα των 
φύλων, και επομένως πρέπει να 
αντιμετωπιστεί συνολικά· καλεί την ΕΕ 
να συνεργαστεί με άλλες χώρες ώστε να 
εντείνουν τις δράσεις τους στους τομείς 
της εκπαίδευσης, της υγειονομικής 
περίθαλψης και των κοινωνικών 
υπηρεσιών, της συλλογής δεδομένων, της 
χρηματοδότησης και του 
προγραμματισμού για την καλύτερη 
πρόληψη και ανταπόκριση στη 
σεξουαλική βία και τη βία με βάση το 
φύλο παγκοσμίως· στηρίζει τη συνέχιση 
της κοινής πρωτοβουλίας ΕΕ-ΗΕ 
«Spotlight»·
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Or. en

Τροπολογία 312
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21γ. τονίζει ότι η σεξουαλική βία και η 
βία με βάση το φύλο κατά των γυναικών 
και των κοριτσιών, 
συμπεριλαμβανομένων επιβλαβών 
παραδόσεων όπως οι γάμοι ανηλίκων και 
ο ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, η ανεπαρκής 
πρόσβαση σε βασικούς τομείς και 
κοινωνικές υπηρεσίες, όπως για 
παράδειγμα η υγεία, η εκπαίδευση, η 
ύδρευση, αποχέτευση και διατροφή, 
δυσκολίες πρόσβασης στην σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και άνιση 
συμμετοχή σε δημόσιους και ιδιωτικούς 
οργανισμούς, καθώς και σε διαδικασίες 
λήψης πολιτικών αποφάσεων και 
ειρηνευτικές διαδικασίες, αποτελούν 
απαράδεκτη παραβίαση βασικών 
ανθρώπινων δικαιωμάτων που δεν 
μπορεί να γίνει αποδεκτή από την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της·

Or. en

Τροπολογία 313
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21δ. θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι 
η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα των γυναικών 
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και κοριτσιών εξακολουθούν να 
αποτελούν πεδίο ιδεολογικής διαμάχης, 
ακόμα και σε πολυμερή πλαίσια· καλεί 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
αναγνωρίσουν τα αναφαίρετα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
κοριτσιών στη σωματική ακεραιότητα 
και στην αυτόνομη λήψη αποφάσεων και 
καταδικάζει τις συχνές παραβιάσεις των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της στέρησης 
πρόσβασης στις σχετικές υπηρεσίες· 
καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες οικογενειακού 
προγραμματισμού, αντισυλληπτικά και 
υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης 
άμβλωσης μέσω των πολιτικών της για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, των 
ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών 
πολιτικών της, ιδίως σε καταστάσεις 
συγκρούσεων και μετά από συγκρούσεις, 
καθώς και για θύματα σεξουαλικής βίας 
ως πολεμικού όπλου·

Or. en

Τροπολογία 314
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι 
η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα των γυναικών 
και κοριτσιών εξακολουθούν να 
αποτελούν πεδίο ιδεολογικής διαμάχης, 
ακόμα και σε πολυμερή πλαίσια· καλεί 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
αναγνωρίσουν τα αναφαίρετα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
κοριτσιών στη σωματική ακεραιότητα 
και στην αυτόνομη λήψη αποφάσεων και 
καταδικάζει τις συχνές παραβιάσεις των 
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σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της στέρησης 
πρόσβασης στις σχετικές υπηρεσίες· 
καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες οικογενειακού 
προγραμματισμού, αντισυλληπτικά και 
υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης 
άμβλωσης μέσω των πολιτικών της για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, των 
ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών 
πολιτικών της, ιδίως σε καταστάσεις 
συγκρούσεων και μετά από συγκρούσεις, 
καθώς και για θύματα σεξουαλικής βίας 
ως πολεμικού όπλου·

Or. en

Τροπολογία 315
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21ε. θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι 
το σώμα των γυναικών και των 
κοριτσιών, ιδίως όσον αφορά τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική τους 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα, 
εξακολουθεί να αποτελεί πεδίο 
ιδεολογικής διαμάχης, τόσο στα κράτη 
μέλη της ΕΕ όσο και παγκοσμίως· καλεί 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
αναγνωρίσουν τα αναφαίρετα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
κοριτσιών στη σωματική ακεραιότητα 
και στην αυτόνομη λήψη αποφάσεων και 
καταδικάζει τη συχνή παραβίαση των 
δικαιωμάτων στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και των συναφών 
δικαιωμάτων των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της στέρησης 
πρόσβασης σε υπηρεσίες οικογενειακού 
προγραμματισμού, σε οικονομικά 
προσιτή αντισύλληψη και σε υπηρεσίες 
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ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης·

Or. en

Τροπολογία 316
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων τους 
(SRHR), καθώς και για τη νομοθεσία σε 
πολλά μέρη του κόσμου η οποία 
περιορίζει τα εν λόγω δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 317
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21γ. επιβεβαιώνει ότι η πρόσβαση στην 
υγεία αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, ότι 
η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα βασίζονται 
στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, 
και ότι αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· τονίζει ότι 
η κατάλληλη και οικονομικά προσιτή 
υγειονομική περίθαλψη και ειδικότερα η 
πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα πρέπει να διασφαλίζονται για 
όλους, συμπεριλαμβανομένης της 
ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και 
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ενημέρωσης σχετικά με τη 
σεξουαλικότητα και τις σχέσεις, του 
οικογενειακού προγραμματισμού, των 
σύγχρονων μεθόδων αντισύλληψης, της 
ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης και της 
μητρικής, προγεννητικής υγείας και της 
υγείας μετά τον τοκετό· σημειώνει ότι 
αυτές οι υπηρεσίες αποτελούν σημαντικά 
στοιχεία για τη διάσωση της ζωής των 
γυναικών και τον περιορισμό της 
θνησιμότητας βρεφών και παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 318
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21στ. επιβεβαιώνει ότι η πρόσβαση στην 
υγεία αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, ότι 
η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα βασίζονται 
στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, 
και ότι αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· τονίζει ότι 
η κατάλληλη και οικονομικά προσιτή 
υγειονομική περίθαλψη και ειδικότερα η 
πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα πρέπει να διασφαλίζονται για 
όλους, συμπεριλαμβανομένης της 
ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και 
ενημέρωσης σχετικά με τη 
σεξουαλικότητα και τις σχέσεις, του 
οικογενειακού προγραμματισμού, των 
σύγχρονων μεθόδων αντισύλληψης, της 
ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης και της 
μητρικής, προγεννητικής υγείας και της 
υγείας μετά τον τοκετό· σημειώνει ότι 
αυτές οι υπηρεσίες αποτελούν σημαντικά 
στοιχεία για τη διάσωση της ζωής των 
γυναικών και τον περιορισμό της 
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θνησιμότητας βρεφών και παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 319
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21ζ. τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης 
της πρόσβασης στην υγεία ως 
ανθρώπινου δικαιώματος· επισημαίνει 
την ανάγκη εξασφάλισης της πρόσβασης 
στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα συναφή δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι γυναίκες ελέγχουν 
ελεύθερα το σώμα και τη ζωή τους, έχουν 
πρόσβαση στον οικογενειακό 
προγραμματισμό, σε κατάλληλα προϊόντα 
γυναικείας υγιεινής και λαμβάνουν τη 
συνιστώμενη περιγεννητική φροντίδα, 
καθώς και την ανάγκη να προλαμβάνεται 
η παιδική και μητρική θνησιμότητα· 
υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες ασφαλούς 
άμβλωσης αποτελούν σημαντικά στοιχεία 
για τη σωτηρία της ζωής των γυναικών 
και ότι συμβάλλουν στην αποφυγή των 
γεννήσεων υψηλού κινδύνου και στη 
μείωση της βρεφικής και παιδικής 
θνησιμότητας· τονίζει τη σημασία της 
πρόσβασης σε επαρκείς υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας που λαμβάνουν υπόψη τη 
διάσταση του φύλου, ιδίως σε 
καταστάσεις συγκρούσεων και σε 
μετασυγκρουσιακές καταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 320
Miguel Urbán Crespo
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21δ. καταδικάζει δριμύτατα τη 
συνεχιζόμενη εφαρμογή του «κανόνα της 
παγκόσμιας μέγγενης» και τον αντίκτυπό 
του στην υγεία και τα δικαιώματα των 
γυναικών και των κοριτσιών· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καλύψουν 
το χρηματοδοτικό κενό που άφησαν οι 
ΗΠΑ στον τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, προσφεύγοντας τόσο σε 
εθνική όσο και σε ενωσιακή αναπτυξιακή 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 321
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21η. καταδικάζει δριμύτατα τη 
συνεχιζόμενη εφαρμογή του «κανόνα της 
παγκόσμιας μέγγενης» και τον αντίκτυπό 
του στην υγεία και τα δικαιώματα των 
γυναικών και των κοριτσιών· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καλύψουν 
το χρηματοδοτικό κενό που άφησαν οι 
ΗΠΑ στον τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων, προσφεύγοντας τόσο σε 
εθνική όσο και σε ενωσιακή αναπτυξιακή 
χρηματοδότηση·

Or. en
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Τροπολογία 322
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21θ. εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του 
για την κλιμακούμενη χρήση 
βασανιστηρίων με τη μορφή σεξουαλικής 
βίας και βίας με βάση το φύλο, ως 
πολεμικού όπλου·

Or. en

Τροπολογία 323
Tudor Ciuhodaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. τονίζει ότι οι γυναίκες και τα 
κορίτσια θύματα ένοπλων συγκρούσεων 
έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν την 
αναγκαία ιατρική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης 
στην αντισύλληψη, στην αντισύλληψη 
έκτακτης ανάγκης και σε υπηρεσίες 
αμβλώσεων·

Or. ro

Τροπολογία 324
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. τονίζει ότι οι γυναίκες 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
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πρόληψη και την επίλυση των 
συγκρούσεων, στις αποστολές 
διατήρησης της ειρήνης, ανθρωπιστικής 
βοήθειας και ανασυγκρότησης μετά από 
συγκρούσεις καθώς και στη δράση για 
την προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων· καλεί την ΕΕ να 
συνεχίσει να ενσωματώνει την 
υποστήριξη των γυναικών στις 
επιχειρήσεις της κοινής πολιτικής 
ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ)·

Or. fr

Τροπολογία 325
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21ι. τονίζει την ανησυχητική αύξηση 
της βίας κατά των γυναικών και ζητεί 
περαιτέρω δράση για τη διασφάλιση της 
επικύρωσης και κατά συνέπεια της 
εφαρμογής της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης σε όλη την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 326
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Lars Patrick Berg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. ενθαρρύνει τα υπόλοιπα 11 κράτη 
μέλη της ΕΕ να επικυρώσουν τη 
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης 
σχετικά με την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
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γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, 
η οποία είναι γνωστή ως Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης·

Or. en

Τροπολογία 327
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 ια (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21ια. τονίζει ότι η ισότητα των φύλων 
πρέπει να αποτελεί βασική 
προτεραιότητα σε όλες τις σχέσεις 
εργασίας, πολιτικές και εξωτερικές 
δράσεις της ΕΕ, καθώς αποτελεί αρχή 
της ΕΕ και των κρατών μελών της 
σύμφωνα με τις Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 328
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 ιβ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21ιβ. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την 
προώθηση και την κατάσταση της 
ισότητας των φύλων στα κράτη μέλη της 
ΕΕ που πλήττονται περισσότερο, με 
ιδιαίτερο σεβασμό για το θεσμικό, 
πολιτικό και νομοθετικό πλαίσιο·

Or. en
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Τροπολογία 329
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
κακοποίησης παιδιών στον κόσμο, για την 
αποκατάσταση των παιδιών που 
πλήττονται από συγκρούσεις και για την 
εξασφάλιση στα παιδιά αυτά 
προστατευόμενου περιβάλλοντος στο 
οποίο η φροντίδα και η εκπαίδευση θα 
έχουν θεμελιώδη ρόλο· καλεί την ΕΕ να 
δρομολογήσει ένα διεθνές κίνημα υπέρ των 
δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ άλλων 
διοργανώνοντας διεθνή διάσκεψη για την 
προστασία των παιδιών σε ευάλωτα 
περιβάλλοντα·

22. ζητεί νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για 
την προώθηση και προστασία των 
δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
κακοποίησης παιδιών στον κόσμο, για την 
αποκατάσταση και επανένταξη των 
παιδιών που πλήττονται από συγκρούσεις, 
ιδίως εκείνων που εμπλέκονται σε ομάδες 
εξτρεμιστών, και για την εξασφάλιση στα 
παιδιά αυτά προστατευόμενου 
περιβάλλοντος στο οποίο η φροντίδα και η 
εκπαίδευση θα έχουν θεμελιώδη ρόλο· 
καλεί την ΕΕ να δρομολογήσει ένα διεθνές 
κίνημα υπέρ των δικαιωμάτων του παιδιού, 
μεταξύ άλλων διοργανώνοντας διεθνή 
διάσκεψη για την προστασία των παιδιών 
σε ευάλωτα περιβάλλοντα·

Or. en

Τροπολογία 330
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
κακοποίησης παιδιών στον κόσμο, για την 
αποκατάσταση των παιδιών που 
πλήττονται από συγκρούσεις και για την 
εξασφάλιση στα παιδιά αυτά 
προστατευόμενου περιβάλλοντος στο 
οποίο η φροντίδα και η εκπαίδευση θα 
έχουν θεμελιώδη ρόλο· καλεί την ΕΕ να 
δρομολογήσει ένα διεθνές κίνημα υπέρ των 
δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ άλλων 

22. ζητεί νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για 
την προστασία και προώθηση των 
δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
κακοποίησης παιδιών στον κόσμο, για την 
αποκατάσταση και επανένταξη των 
παιδιών που πλήττονται από συγκρούσεις 
και για την εξασφάλιση στα παιδιά αυτά 
προστατευόμενου περιβάλλοντος στο 
οποίο η φροντίδα και η εκπαίδευση θα 
έχουν θεμελιώδη ρόλο· καλεί την ΕΕ να 
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διοργανώνοντας διεθνή διάσκεψη για την 
προστασία των παιδιών σε ευάλωτα 
περιβάλλοντα·

δρομολογήσει ένα διεθνές κίνημα υπέρ των 
δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ άλλων 
διοργανώνοντας διεθνή διάσκεψη για την 
προστασία των παιδιών σε ευάλωτα 
περιβάλλοντα·

Or. en

Τροπολογία 331
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
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
κακοποίησης παιδιών στον κόσμο, για την 
αποκατάσταση των παιδιών που 
πλήττονται από συγκρούσεις και για την 
εξασφάλιση στα παιδιά αυτά 
προστατευόμενου περιβάλλοντος στο 
οποίο η φροντίδα και η εκπαίδευση θα 
έχουν θεμελιώδη ρόλο· καλεί την ΕΕ να 
δρομολογήσει ένα διεθνές κίνημα υπέρ των 
δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ άλλων 
διοργανώνοντας διεθνή διάσκεψη για την 
προστασία των παιδιών σε ευάλωτα 
περιβάλλοντα·

22. ζητεί νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
κακοποίησης παιδιών στον κόσμο, για την 
αποκατάσταση των παιδιών που 
πλήττονται από συγκρούσεις, καθώς και 
παιδιών που υφίστανται πολλαπλές και 
διασταυρούμενες διακρίσεις, και για την 
εξασφάλιση στα παιδιά αυτά 
προστατευόμενου περιβάλλοντος στο 
οποίο η φροντίδα και η εκπαίδευση θα 
έχουν θεμελιώδη ρόλο· καλεί την ΕΕ να 
δρομολογήσει ένα διεθνές κίνημα υπέρ των 
δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ άλλων 
διοργανώνοντας διεθνή διάσκεψη για την 
προστασία των παιδιών σε ευάλωτα 
περιβάλλοντα·

Or. en

Τροπολογία 332
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
κακοποίησης παιδιών στον κόσμο, για την 
αποκατάσταση των παιδιών που 
πλήττονται από συγκρούσεις και για την 
εξασφάλιση στα παιδιά αυτά 
προστατευόμενου περιβάλλοντος στο 
οποίο η φροντίδα και η εκπαίδευση θα 
έχουν θεμελιώδη ρόλο· καλεί την ΕΕ να 
δρομολογήσει ένα διεθνές κίνημα υπέρ των 
δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ άλλων 
διοργανώνοντας διεθνή διάσκεψη για την 
προστασία των παιδιών σε ευάλωτα 
περιβάλλοντα·

22. ζητεί νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
κακοποίησης παιδιών στον κόσμο, για την 
αποκατάσταση των παιδιών που 
πλήττονται από συγκρούσεις, καθώς και 
παιδιών που υφίστανται πολλαπλές και 
διασταυρούμενες διακρίσεις, και για την 
εξασφάλιση στα παιδιά αυτά 
προστατευόμενου περιβάλλοντος στο 
οποίο η φροντίδα και η εκπαίδευση θα 
έχουν θεμελιώδη ρόλο· καλεί την ΕΕ να 
δρομολογήσει ένα διεθνές κίνημα υπέρ των 
δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ άλλων 
διοργανώνοντας διεθνή διάσκεψη για την 
προστασία των παιδιών σε ευάλωτα 
περιβάλλοντα·

Or. en

Τροπολογία 333
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
κακοποίησης παιδιών στον κόσμο, για την 
αποκατάσταση των παιδιών που 
πλήττονται από συγκρούσεις και για την 
εξασφάλιση στα παιδιά αυτά 
προστατευόμενου περιβάλλοντος στο 
οποίο η φροντίδα και η εκπαίδευση θα 
έχουν θεμελιώδη ρόλο· καλεί την ΕΕ να 
δρομολογήσει ένα διεθνές κίνημα υπέρ των 
δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ άλλων 
διοργανώνοντας διεθνή διάσκεψη για την 
προστασία των παιδιών σε ευάλωτα 
περιβάλλοντα·

22. ζητεί νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
κακοποίησης παιδιών στον κόσμο, για την 
αποκατάσταση των παιδιών που 
πλήττονται από συγκρούσεις και για την 
εξασφάλιση στα παιδιά αυτά ενός 
περιβάλλοντος που βασίζεται στην 
οικογένεια και την κοινότητα, στο οποίο η 
φροντίδα και η εκπαίδευση θα έχουν 
θεμελιώδη ρόλο· καλεί την ΕΕ να 
δρομολογήσει ένα διεθνές κίνημα υπέρ των 
δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ άλλων 
διοργανώνοντας διεθνή διάσκεψη για την 
προστασία των παιδιών σε ευάλωτα 
περιβάλλοντα·

Or. en
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Τροπολογία 334
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
κακοποίησης παιδιών στον κόσμο, για την 
αποκατάσταση των παιδιών που 
πλήττονται από συγκρούσεις και για την 
εξασφάλιση στα παιδιά αυτά 
προστατευόμενου περιβάλλοντος στο 
οποίο η φροντίδα και η εκπαίδευση θα 
έχουν θεμελιώδη ρόλο· καλεί την ΕΕ να 
δρομολογήσει ένα διεθνές κίνημα υπέρ των 
δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ άλλων 
διοργανώνοντας διεθνή διάσκεψη για την 
προστασία των παιδιών σε ευάλωτα 
περιβάλλοντα·

22. ζητεί νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
κακοποίησης παιδιών στον κόσμο, για την 
αποκατάσταση των παιδιών που 
πλήττονται από συγκρούσεις και για την 
εξασφάλιση στα παιδιά αυτά 
προστατευόμενου περιβάλλοντος στο 
οποίο η φροντίδα και η εκπαίδευση θα 
έχουν θεμελιώδη ρόλο· καλεί την ΕΕ να 
δρομολογήσει ένα διεθνές κίνημα υπέρ των 
δικαιωμάτων του παιδιού, και να ενισχύσει 
την οικογένεια ως το φυσικό πλαίσιο της 
ζωής των παιδιών, μεταξύ άλλων 
διοργανώνοντας διεθνή διάσκεψη για την 
προστασία των παιδιών σε ευάλωτα 
περιβάλλοντα·

Or. en

Τροπολογία 335
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
κακοποίησης παιδιών στον κόσμο, για την 
αποκατάσταση των παιδιών που 
πλήττονται από συγκρούσεις και για την 
εξασφάλιση στα παιδιά αυτά 
προστατευόμενου περιβάλλοντος στο 
οποίο η φροντίδα και η εκπαίδευση θα 
έχουν θεμελιώδη ρόλο· καλεί την ΕΕ να 
δρομολογήσει ένα διεθνές κίνημα υπέρ των 

22. ζητεί νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
κακοποίησης παιδιών στον κόσμο, για την 
αποκατάσταση των παιδιών που 
πλήττονται από συγκρούσεις και για την 
εξασφάλιση στα παιδιά αυτά 
προστατευόμενου περιβάλλοντος στο 
οποίο η φροντίδα και η εκπαίδευση θα 
έχουν θεμελιώδη ρόλο· καλεί την ΕΕ να 
δρομολογήσει ένα διεθνές κίνημα υπέρ των 
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δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ άλλων 
διοργανώνοντας διεθνή διάσκεψη για την 
προστασία των παιδιών σε ευάλωτα 
περιβάλλοντα·

δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ άλλων 
διοργανώνοντας διεθνή διάσκεψη για την 
προστασία των παιδιών σε ευάλωτα 
περιβάλλοντα· τονίζει πόσο σημαντικό 
είναι για ένα παιδί να γνωρίζει, στο βαθμό 
του δυνατού, τον βιολογικό του πατέρα 
και τη βιολογική του μητέρα·

Or. en

Τροπολογία 336
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
κακοποίησης παιδιών στον κόσμο, για την 
αποκατάσταση των παιδιών που 
πλήττονται από συγκρούσεις και για την 
εξασφάλιση στα παιδιά αυτά 
προστατευόμενου περιβάλλοντος στο 
οποίο η φροντίδα και η εκπαίδευση θα 
έχουν θεμελιώδη ρόλο· καλεί την ΕΕ να 
δρομολογήσει ένα διεθνές κίνημα υπέρ των 
δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ άλλων 
διοργανώνοντας διεθνή διάσκεψη για την 
προστασία των παιδιών σε ευάλωτα 
περιβάλλοντα·

22. ζητεί νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
κακοποίησης παιδιών στον κόσμο, για την 
αποκατάσταση των παιδιών που 
πλήττονται από συγκρούσεις και για την 
εξασφάλιση στα παιδιά αυτά 
προστατευόμενου περιβάλλοντος στο 
οποίο η φροντίδα και η εκπαίδευση θα 
έχουν θεμελιώδη ρόλο· καλεί την ΕΕ να 
δρομολογήσει ένα διεθνές κίνημα υπέρ των 
δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ άλλων 
διοργανώνοντας διεθνή διάσκεψη για την 
προστασία των παιδιών σε ευάλωτα 
περιβάλλοντα· καλεί τις ΗΠΑ, ως τη μόνη 
εναπομένουσα χώρα που δεν έχει κυρώσει 
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού, να κυρώσει 
επειγόντως τη Σύμβαση·

Or. en

Τροπολογία 337
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
κακοποίησης παιδιών στον κόσμο, για την 
αποκατάσταση των παιδιών που 
πλήττονται από συγκρούσεις και για την 
εξασφάλιση στα παιδιά αυτά 
προστατευόμενου περιβάλλοντος στο 
οποίο η φροντίδα και η εκπαίδευση θα 
έχουν θεμελιώδη ρόλο· καλεί την ΕΕ να 
δρομολογήσει ένα διεθνές κίνημα υπέρ των 
δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ άλλων 
διοργανώνοντας διεθνή διάσκεψη για την 
προστασία των παιδιών σε ευάλωτα 
περιβάλλοντα·

22. ζητεί νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
κακοποίησης παιδιών στον κόσμο, για την 
αποκατάσταση των παιδιών που 
πλήττονται από συγκρούσεις και για την 
εξασφάλιση στα παιδιά αυτά 
προστατευόμενου περιβάλλοντος στο 
οποίο η φροντίδα και η εκπαίδευση θα 
έχουν θεμελιώδη ρόλο· καλεί την ΕΕ να 
δρομολογήσει ένα διεθνές κίνημα υπέρ των 
δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ άλλων 
διοργανώνοντας διεθνή διάσκεψη για την 
προστασία των παιδιών σε ευάλωτα 
περιβάλλοντα· ζητεί επίσης να συνεχίσει η 
ΕΕ την προώθηση της δέσμης εργαλείων 
ΕΕ-UNICEF για τα δικαιώματα του 
παιδιού μέσω των εξωτερικών 
αντιπροσωπειών της, και να εκπαιδεύσει 
αποτελεσματικά το προσωπικό των 
αντιπροσωπειών της στο θέμα αυτό·

Or. fr

Τροπολογία 338
Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
κακοποίησης παιδιών στον κόσμο, για την 
αποκατάσταση των παιδιών που 
πλήττονται από συγκρούσεις και για την 
εξασφάλιση στα παιδιά αυτά 
προστατευόμενου περιβάλλοντος στο 
οποίο η φροντίδα και η εκπαίδευση θα 
έχουν θεμελιώδη ρόλο· καλεί την ΕΕ να 
δρομολογήσει ένα διεθνές κίνημα υπέρ των 
δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ άλλων 
διοργανώνοντας διεθνή διάσκεψη για την 
προστασία των παιδιών σε ευάλωτα 

22. ζητεί νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
κακοποίησης παιδιών στον κόσμο, για την 
αποκατάσταση των παιδιών που 
πλήττονται από συγκρούσεις και για την 
εξασφάλιση στα παιδιά αυτά 
προστατευόμενου περιβάλλοντος στο 
οποίο η φροντίδα και η εκπαίδευση θα 
έχουν θεμελιώδη ρόλο· καλεί την ΕΕ να 
δρομολογήσει ένα διεθνές κίνημα υπέρ των 
δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ άλλων 
διοργανώνοντας διεθνή διάσκεψη για την 
προστασία των παιδιών σε ευάλωτα 
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περιβάλλοντα· περιβάλλοντα· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να ξεκινήσει τον 
προγραμματισμό της δημιουργίας μιας 
διαδικτυακής εκπαιδευτικής πύλης με 
κατάλληλο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί 
προαιρετικά και ελεύθερα από τα 
εκπαιδευτικά συστήματα των 
αναπτυσσόμενων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 339
Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα 
παιδιά εκτίθενται συχνά σε συγκεκριμένες 
μορφές κακοποίησης, όπως είναι ο 
παιδικός γάμος, η παιδική πορνεία, η 
χρήση παιδιών ως στρατιωτών, ο 
ακρωτηριασμός των γεννητικών 
οργάνων, η παιδική εργασία και η 
εμπορία παιδιών, ιδίως σε συνθήκες 
ανθρωπιστικών κρίσεων και ένοπλων 
συγκρούσεων, και ως εκ τούτου 
απαιτείται ενίσχυση της προστασίας· 
καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με τρίτες 
χώρες προκειμένου να σταματήσουν οι 
πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών και οι 
καταναγκαστικοί γάμοι, ορίζοντας στα 18 
έτη το νόμιμο κατώτατο όριο ηλικίας για 
τον γάμο, απαιτώντας τον έλεγχο της 
ηλικίας και των δύο συζύγων και της 
πλήρους και ελεύθερης συναίνεσης τους, 
εισάγοντας υποχρεωτικά αρχεία γάμου 
και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με 
τους εν λόγω κανόνες· τονίζει την ανάγκη 
να ενταθεί η δέσμευση της ΕΕ όσον 
αφορά την αντιμετώπιση της προστασίας 
των παιδιών· ζητεί να βρεθεί επειγόντως 
λύση στο ζήτημα των ανιθαγενών 
παιδιών εντός και εκτός της ΕΕ, ιδίως 
αυτών που γεννιούνται εκτός της χώρας 
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καταγωγής των γονέων τους, και των 
παιδιών μεταναστών, σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της να αναπτύξουν ένα 
σχέδιο δράσης, προκειμένου να 
σταματήσει η κράτηση παιδιών λόγω του 
καθεστώτος τους ως μεταναστών·

Or. en

Τροπολογία 340
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. χαιρετίζει τις προσπάθειες που 
έκανε η ΕΕ το 2018 για την αντιμετώπιση 
της ιδρυματοποίησης των παιδιών και 
την προώθηση της μετάβασης από την 
ιδρυματική στην κοινοτική μέριμνα, 
σύμφωνα με τις παραπομπές που 
περιλαμβάνονται στην πρόταση για ένα 
νέο Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Συνεργασίας· καλεί την ΕΕ να 
αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική και την 
ευκαιρία που προσφέρει το ψήφισμα των 
ΗΕ του 2019 για τα δικαιώματα του 
παιδιού, το οποίο θα εστιάσει σε παιδιά 
που στερούνται γονικής μέριμνας, να 
συνεχίσει να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε 
αυτό το ζήτημα και να εργαστεί 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι σε όλο 
τον κόσμο τα παιδιά λαμβάνουν στήριξη 
ώστε να ζουν σε οικογένειες και στην 
κοινότητα και να έχουν πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 341
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επιβεβαιώνει εκ νέου την 
επείγουσα ανάγκη οικουμενικής κύρωσης 
και αποτελεσματικής εφαρμογής της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του παιδιού και των 
προαιρετικών πρωτοκόλλων της· 
διαπιστώνει ότι η παιδική εργασία, η 
στρατολόγηση παιδιών σε ένοπλες 
συγκρούσεις, η σεξουαλική κακοποίηση 
και οι πρόωροι και καταναγκαστικοί 
γάμοι εξακολουθούν να αποτελούν 
κρίσιμα ζητήματα σε ορισμένες χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 342
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τονίζει την ανάγκη να εντείνει η 
ΕΕ τη συμμετοχή της στο ζήτημα της 
προστασίας των παιδιών, ιδίως των 
ασυνόδευτων ανηλίκων, και να αφιερώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση και 
την ψυχοκοινωνική υποστήριξη·

Or. en

Τροπολογία 343
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. καταδικάζει κάθε είδους 
κακοποίηση παιδιών όπως οι γάμοι 
ανηλίκων και καταναγκαστικοί γάμοι· 
καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με τρίτες 
χώρες προκειμένου να σταματήσουν οι 
πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών και οι 
καταναγκαστικοί γάμοι, ορίζοντας στα 18 
έτη το νόμιμο κατώτατο όριο ηλικίας για 
τον γάμο, απαιτώντας τον έλεγχο της 
ηλικίας και των δύο συζύγων και της 
πλήρους και ελεύθερης συναίνεσης τους, 
εισάγοντας υποχρεωτικά αρχεία γάμου 
και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με 
τους εν λόγω κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 344
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. καλεί όλα τα κράτη να δεσμευτούν 
στην εξάλειψη των χειρότερων μορφών 
παιδικής εργασίας, όπως αυτές ορίζονται 
στο άρθρο 3 της Σύμβασης αριθ. 182 της 
ΔΟΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν την 
παιδική δουλεία, την εμπορία, την 
πορνεία και την επικίνδυνη εργασία που 
βλάπτει τη σωματική και ψυχική υγεία 
του παιδιού·

Or. en

Τροπολογία 345
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22γ. ζητεί να βρεθεί επειγόντως λύση 
στο ζήτημα των ανιθαγενών παιδιών 
εντός και εκτός της ΕΕ, ιδίως αυτών που 
γεννιούνται εκτός της χώρας καταγωγής 
των γονέων τους, και των παιδιών 
μεταναστών, σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης, 
προκειμένου να σταματήσει η κράτηση 
παιδιών λόγω του καθεστώτος τους ως 
μεταναστών, σύμφωνα με τη Διακήρυξη 
της Νέας Υόρκης για τους Πρόσφυγες και 
τους Μετανάστες· υπενθυμίζει το 
δικαίωμα ειδικής προστασίας προς το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού·

Or. en

Τροπολογία 346
Janina Ochojska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει 
ο σεβασμός και η προώθηση των 
δικαιωμάτων των παιδιών προσφύγων 
χωρίς γονική μέριμνα (οι λεγόμενοι 
isolated minors), η εξασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, η 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και η γονική 
μέριμνα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ασφάλεια και η ψυχική τους άνεση·

Or. pl

Τροπολογία 347
Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, 
Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, 
Maria Noichl, Giuliano Pisapia
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Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 8α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δικαιώματα λεσβιών, ομοφυλόφιλων, 
αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών και 
μεσοφυλικών (ΛΟΑΔΜ)

Or. en

Τροπολογία 348
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 8α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δικαιώματα λεσβιών, ομοφυλόφιλων, 
αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών και 
μεσοφυλικών (ΛΟΑΔΜ)

Or. en

Τροπολογία 349
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 8α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δικαιώματα λεσβιών, ομοφυλόφιλων, 
αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών και 
μεσοφυλικών (ΛΟΑΔΜ)

Or. en

Τροπολογία 350
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 8α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δικαιώματα λεσβιών, ομοφυλόφιλων, 
αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών και 
μεσοφυλικών (ΛΟΑΔΜ)

Or. en

Τροπολογία 351
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 8α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δικαιώματα λεσβιών, ομοφυλόφιλων, 
αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών και 
μεσοφυλικών (ΛΟΑΔΜ)

Or. en

Τροπολογία 352
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καταδικάζει την αυθαίρετη 
κράτηση, τα βασανιστήρια, τη δίωξη και 
τη δολοφονία ΛΟΑΔΜ προσώπων· 
σημειώνει ότι σε μια σειρά χωρών σε 
ολόκληρο τον κόσμο τα άτομα ΛΟΑΔΜ 
εξακολουθούν να υφίστανται διώξεις και 
βία βάσει του γενετήσιου 
προσανατολισμού τους· σημειώνει ότι 
ορισμένες χώρες εξακολουθούν να 
ποινικοποιούν τις ομοφυλοφιλικές 
σχέσεις, ακόμα και με θανατική ποινή· 
καλεί τα οικεία κράτη να τροποποιήσουν 
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τη νομοθεσία τους χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση· καλεί την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της να συνεχίσουν το έργο σχετικά 
με την προστασία και προώθηση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, 
σε στενή συνεργασία με διεθνείς 
οργανισμούς και χώρες μη μέλη της ΕΕ, 
προκειμένου να καταπολεμήσουν τις 
διακρίσεις και τις παραβιάσεις των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και να 
στηρίξουν την ανάπτυξη νομοθεσίας και 
πολιτικών προστασίας των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ σε όλο τον 
κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 353
Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καταδικάζει την αυθαίρετη 
κράτηση, τα βασανιστήρια, τη δίωξη και 
τη δολοφονία των ατόμων ΛΟΑΔΜ· 
αναγνωρίζει ότι ο γενετήσιος 
προσανατολισμός και η έμφυλη 
ταυτότητα μπορεί να αυξήσουν τον 
κίνδυνο διακρίσεων, βίας και διώξεων· 
σημειώνει ότι σε μια σειρά χωρών σε 
ολόκληρο τον κόσμο τα άτομα ΛΟΑΔΜ 
εξακολουθούν να υφίστανται διώξεις και 
βία βάσει του γενετήσιου 
προσανατολισμού τους, ενώ πολλές χώρες 
εξακολουθούν να θεωρούν αδίκημα τις 
σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου 
και ορισμένες μάλιστα τις 
αντιμετωπίζουν ως αδίκημα που επισύρει 
θανατική ποινή·

Or. en
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Τροπολογία 354
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καταδικάζει την πρόσφατη 
αύξηση των νόμων που εισάγουν 
διακρίσεις και πράξεων βίας εναντίον 
ατόμων λόγω του σεξουαλικού τους 
προσανατολισμού και της ταυτότητας 
φύλου τους· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία θεωρείται 
ποινικό αδίκημα σε 72 χώρες, μεταξύ των 
οποίων 12 στις οποίες προβλέπεται η 
επιβολή θανατικής ποινής· τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ 
να εξακολουθήσουν να θίγουν το ζήτημα 
σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ 
στο πλαίσιο των πολιτικών διαλόγων και 
των διαλόγων τους σε θέματα 
ανθρώπινων δικαιωμάτων καθώς και σε 
πολυμερή φόρα, καθώς και πόσο 
σημαντική είναι η χρήση του ΕΜΔΔΑ για 
τη στήριξη οργανισμών που 
υπερασπίζονται τα δικαιώματα των 
ΛΟΑΔΜ·

Or. en

Τροπολογία 355
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. πιστεύει ότι είναι πιθανότερος ο 
σεβασμός των δικαιωμάτων των λεσβιών, 
των ομοφυλοφίλων και των 
αμφιφυλόφιλων εάν τα πρόσωπα αυτά 
έχουν πρόσβαση σε νομικούς θεσμούς 
όπως η καταχωρημένη συμβίωση ή ο 
γάμος· ενθαρρύνει τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
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όργανα και τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
την αναγνώριση γάμων μεταξύ ατόμων 
του ίδιου φύλου ή συμφώνων συμβίωσης 
ως πολιτικών, κοινωνικών, ανθρώπινων 
και ατομικών δικαιωμάτων· επικροτεί το 
γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες 
χώρες καταρτίζουν νομοθεσία σχετικά με 
το δικαίωμα δημιουργίας οικογένειας με 
γάμο, σύμφωνο συμβίωσης και υιοθεσία 
χωρίς διακρίσεις λόγω γενετήσιου 
προσανατολισμού, και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν προτάσεις για την αμοιβαία 
αναγνώριση των ενώσεων αυτών και των 
ομόφυλων οικογενειών σε ολόκληρη την 
ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η ίση 
μεταχείριση όσον αφορά την εργασία, την 
ελεύθερη κυκλοφορία, τη φορολογία και 
την κοινωνική ασφάλιση, 
προστατεύοντας τα εισοδήματα των 
οικογενειών και των παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 356
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
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υποστηρίζει σθεναρά τον 
κατάλογο δράσεων της Επιτροπής για 
την προώθηση της ισότητας των 
ΛΟΑΔΜ και τις κατευθυντήριες γραμμές 
εξωτερικής δράσης του 2013 για την 
προαγωγή και την προστασία της 
άσκησης όλων των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων από τις λεσβίες, τους 
ομοφυλόφιλους και τα αμφιφυλόφιλα, 
διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα, ως 
σημαντικά στοιχεία των συνεχιζόμενων 
προσπαθειών της ΕΕ για τη βελτίωση 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων των 
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ατόμων ΛΟΑΔΜ, σύμφωνα με τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 
2030· καλεί την ΕΕ/την ΕΥΕΔ να 
συνεχίσουν το έργο σχετικά με την 
προστασία και προώθηση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, 
σε στενή συνεργασία με διεθνείς 
οργανισμούς και χώρες μη μέλη της ΕΕ, 
προκειμένου να καταπολεμήσουν τις 
διακρίσεις και τις παραβιάσεις των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και να 
στηρίξουν την ανάπτυξη νομοθεσίας και 
πολιτικών προστασίας των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ σε όλο τον 
κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 357
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υποστηρίζει σθεναρά τον 
κατάλογο δράσεων της Επιτροπής για 
την προώθηση της ισότητας των 
ΛΟΑΔΜ και τις κατευθυντήριες γραμμές 
εξωτερικής δράσης του 2013 για την 
προαγωγή και την προστασία της 
άσκησης όλων των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων από τις λεσβίες, τους 
ομοφυλόφιλους και τα αμφιφυλόφιλα, 
διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα, ως 
σημαντικά στοιχεία των συνεχιζόμενων 
προσπαθειών της ΕΕ για τη βελτίωση 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων των 
ατόμων ΛΟΑΔΜ, σύμφωνα με τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 
2030· καλεί την ΕΕ/την ΕΥΕΔ να 
συνεχίσουν το έργο σχετικά με την 
προστασία και προώθηση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, 
σε στενή συνεργασία με διεθνείς 
οργανισμούς και χώρες μη μέλη της ΕΕ, 
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προκειμένου να καταπολεμήσουν τις 
διακρίσεις και τις παραβιάσεις των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και να 
στηρίξουν την ανάπτυξη νομοθεσίας και 
πολιτικών προστασίας των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ σε όλο τον 
κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 358
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υποστηρίζει σθεναρά τον 
κατάλογο δράσεων της Επιτροπής για 
την προώθηση της ισότητας των 
ΛΟΑΔΜ και τις κατευθυντήριες γραμμές 
εξωτερικής δράσης του 2013 για την 
προαγωγή και την προστασία της 
άσκησης όλων των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων από τις λεσβίες, τους 
ομοφυλόφιλους και τα αμφιφυλόφιλα, 
διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα, ως 
σημαντικά στοιχεία των συνεχιζόμενων 
προσπαθειών της ΕΕ για τη βελτίωση 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων των 
ατόμων ΛΟΑΔΜ, σύμφωνα με τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 
2030· καλεί την ΕΕ/την ΕΥΕΔ να 
συνεχίσουν το έργο σχετικά με την 
προστασία και προώθηση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, 
σε στενή συνεργασία με διεθνείς 
οργανισμούς και χώρες μη μέλη της ΕΕ, 
προκειμένου να καταπολεμήσουν τις 
διακρίσεις και τις παραβιάσεις των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και να 
στηρίξουν την ανάπτυξη νομοθεσίας και 
πολιτικών προστασίας των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ σε όλο τον 
κόσμο·
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Or. en

Τροπολογία 359
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υποστηρίζει σθεναρά τον 
κατάλογο δράσεων της Επιτροπής για 
την προώθηση της ισότητας των 
ΛΟΑΔΜ και τις κατευθυντήριες γραμμές 
εξωτερικής δράσης του 2013 για την 
προαγωγή και την προστασία της 
άσκησης όλων των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων από άτομα ΛΟΑΔΜ, ως 
σημαντικά στοιχεία των συνεχιζόμενων 
προσπαθειών της ΕΕ για τη βελτίωση 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων των 
ατόμων ΛΟΑΔΜ, σύμφωνα με τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης· καλεί την 
ΕΕ/την ΕΥΕΔ να συνεχίσουν το έργο 
σχετικά με την προστασία και προώθηση 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων των 
ΛΟΑΔΜ, σε στενή συνεργασία με διεθνείς 
οργανισμούς και χώρες μη μέλη της ΕΕ, 
προκειμένου να καταπολεμήσουν τις 
διακρίσεις και τις παραβιάσεις των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και να 
στηρίξουν την ανάπτυξη νομοθεσίας και 
πολιτικών προστασίας των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ σε όλο τον 
κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 360
Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία εξακολουθεί 
να θεωρείται ποινικό αδίκημα σε πολλές 
χώρες, σε ορισμένες από τις οποίες 
προβλέπεται η επιβολή θανατικής ποινής· 
πιστεύει ότι πρακτικές και πράξεις βίας 
κατά ατόμων με βάση τον σεξουαλικό 
τους προσανατολισμό δεν πρέπει να 
μένουν ατιμώρητες και πρέπει να 
εξαλείφονται·

Or. en

Τροπολογία 361
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει τις επικυρώσεις της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρία· επαναλαμβάνει 
πόσο σημαντική είναι η αποτελεσματική 
εφαρμογή της τόσο από τα κράτη μέλη της 
ΕΕ όσο και από τα θεσμικά της όργανα· 
τονίζει, ειδικότερα, την ανάγκη αξιόπιστης 
ενσωμάτωσης της αρχής της καθολικής 
προσβασιμότητας και διασφάλισης όλων 
των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία 
σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ·

23. χαιρετίζει τις επικυρώσεις της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρία· επαναλαμβάνει 
πόσο σημαντική είναι η αποτελεσματική 
εφαρμογή της τόσο από τα κράτη μέλη της 
ΕΕ όσο και από τα θεσμικά της όργανα· 
τονίζει τη σημασία της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και την ανάγκη αξιόπιστης 
ενσωμάτωσης της αρχής της καθολικής 
προσβασιμότητας και διασφάλισης όλων 
των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία 
σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 362
Tudor Ciuhodaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει τις επικυρώσεις της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρία· επαναλαμβάνει 
πόσο σημαντική είναι η αποτελεσματική 
εφαρμογή της τόσο από τα κράτη μέλη της 
ΕΕ όσο και από τα θεσμικά της όργανα· 
τονίζει, ειδικότερα, την ανάγκη αξιόπιστης 
ενσωμάτωσης της αρχής της καθολικής 
προσβασιμότητας και διασφάλισης όλων 
των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία 
σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ·

23. χαιρετίζει τις επικυρώσεις της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρία· επαναλαμβάνει 
πόσο σημαντική είναι η αποτελεσματική 
εφαρμογή της τόσο από τα κράτη μέλη της 
ΕΕ όσο και από τα θεσμικά της όργανα· 
τονίζει, ειδικότερα, την ανάγκη αξιόπιστης 
ενσωμάτωσης της αρχής της καθολικής 
προσβασιμότητας και διασφάλισης όλων 
των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία 
σε όλες τις σχετικές πολιτικές ανάπτυξης 
της ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 363
Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει τις επικυρώσεις της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρία· επαναλαμβάνει 
πόσο σημαντική είναι η αποτελεσματική 
εφαρμογή της τόσο από τα κράτη μέλη της 
ΕΕ όσο και από τα θεσμικά της όργανα· 
τονίζει, ειδικότερα, την ανάγκη αξιόπιστης 
ενσωμάτωσης της αρχής της καθολικής 
προσβασιμότητας και διασφάλισης όλων 
των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία 
σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ·

23. χαιρετίζει τις επικυρώσεις της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρία· επαναλαμβάνει 
πόσο σημαντική είναι η αποτελεσματική 
εφαρμογή της τόσο από τα κράτη μέλη της 
ΕΕ όσο και από τα θεσμικά της όργανα· 
τονίζει, ειδικότερα, την ανάγκη αξιόπιστης 
ενσωμάτωσης της αρχής της καθολικής 
προσβασιμότητας και διασφάλισης όλων 
των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία 
σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ· 
ζητεί τη δημιουργία ενός παγκόσμιου 
κέντρου αριστείας στην Ευρώπη για 
διαχρονικές και επιχειρηματικές 
δεξιότητες για άτομα με αναπηρία·

Or. en
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Τροπολογία 364
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. χαιρετίζει τις επικυρώσεις της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρία· επαναλαμβάνει 
πόσο σημαντική είναι η αποτελεσματική 
εφαρμογή της τόσο από τα κράτη μέλη της 
ΕΕ όσο και από τα θεσμικά της όργανα· 
τονίζει, ειδικότερα, την ανάγκη αξιόπιστης 
ενσωμάτωσης της αρχής της καθολικής 
προσβασιμότητας και διασφάλισης όλων 
των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία 
σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ·

23. χαιρετίζει τις επικυρώσεις της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρία· επαναλαμβάνει 
πόσο σημαντική είναι η αποτελεσματική 
εφαρμογή της τόσο από τα κράτη μέλη της 
ΕΕ όσο και από τα θεσμικά της όργανα· 
τονίζει, ειδικότερα, την ανάγκη αξιόπιστης 
ενσωμάτωσης της αρχής της καθολικής 
προσβασιμότητας και διασφάλισης όλων 
των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία 
σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ· 
τονίζει ότι η αναπηρία δεν στερεί από το 
άτομο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 
γεγονός που συνεπάγεται υποχρέωση των 
κρατών να προστατεύουν τα άτομα με 
αναπηρία από πρόωρο θάνατο·

Or. en

Τροπολογία 365
Janina Ochojska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη 
να δημιουργηθεί μηχανισμός που θα 
βασίζεται στο σύστημα «θετικών 
διακρίσεων» για τα άτομα με αναπηρία 
όσον αφορά την πρόσβαση στο σύστημα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην 
υγειονομική περίθαλψη και στην αγορά 
εργασίας·

Or. pl
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Τροπολογία 366
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εθνοτικές και γλωσσικές μειονότητες1a

επισημαίνει ότι οι κοινότητες εθνικών 
μειονοτήτων έχουν συγκεκριμένες 
ανάγκες, και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
προάγεται η πλήρης και αποτελεσματική 
ισότητα μεταξύ των ατόμων που ανήκουν 
σε εθνική μειονότητα και αυτών που 
ανήκουν στην πλειονότητα σε όλους τους 
τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, 
πολιτικής και πολιτιστικής ζωής· 
προτρέπει την ΕΕ να παρακολουθεί στενά 
την εφαρμογή των διατάξεων που 
προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τα δικαιώματα ατόμων που ανήκουν 
σε μειονότητες καθ' όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας διεύρυνσης· τονίζει την 
ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 
στους διάφορους μηχανισμούς 
παρακολούθησης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών και 
στη στενότερη συνεργασία με τα διάφορα 
όργανα της Συνθήκης, προκειμένου να 
διοχετευθούν καλύτερα τα ευρήματά τους 
και να χρησιμοποιηθεί η 
εμπειρογνωμοσύνη τους στον τομέα· 
συνιστά την ίδρυση του γραφείου ενός 
Διαμεσολαβητή ή Ειδικού Εισηγητή για 
τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των 
οποίων η εντολή θα περιλαμβάνει την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων μέσω επισκέψεων σε χώρες 
και τη δυνατότητα διάδρασης με 
εκπροσώπους των μειονοτήτων με στόχο 
την ενημέρωση σχετικά με τις 
προκλήσεις καθώς και τη διατύπωση 
συστάσεων για τα κράτη μέλη της ΕΕ· 
τονίζει το γεγονός ότι τα άτομα που 
ανήκουν σε εθνοτικές ή εθνικές 
μειονότητες δεν πρέπει να υφίστανται 
οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων κατά την 
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άσκηση των δικαιωμάτων τους: ο 
πολιτισμός, οι παραδόσεις, η ιστορία, η 
μητρική γλώσσα των εθνικών και 
γλωσσικών μειονοτήτων πρέπει να 
γίνονται σεβαστά· πρέπει να 
διασφαλίζεται η δυνατότητα των ατόμων 
που ανήκουν σε εθνικές και γλωσσικές 
μειονότητες να επιλέγουν την εκπαίδευση 
στη μητρική τους γλώσσα ή να τη 
διδάσκονται σε διάφορα επίπεδα της 
εκπαίδευσης· προκειμένου να προάγεται 
και να διευκολύνεται η αποτελεσματική 
συμμετοχή των μειονοτήτων στον 
δημόσιο βίο, θα πρέπει να προβλέπεται η 
χρήση της μητρικής τους γλώσσας στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και σε 
εκλογικές και συμβουλευτικές 
διαδικασίες και άλλες διαδικασίες 
συμμετοχής του κοινού, όπου αυτό είναι 
πρακτικά εφικτό· καταδικάζει κάθε 
μορφή διακρίσεων για οποιοδήποτε λόγο, 
καθώς και κάθε μορφή εγκλημάτων 
μίσους, παρακίνηση σε μίσος, ρητορική 
μίσους και κάθε είδους κοινωνικό 
αποκλεισμό σε βάρος εθνοτικών και 
εθνικών μειονοτήτων, και καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταδικάσει 
ρητά και να επιβάλει κυρώσεις για 
φρικαλεότητες σε βάρος ατόμων που 
ανήκουν σε εθνοτικές και εθνικές 
μειονότητες·
__________________
1a Οι εθνοτικές και γλωσσικές 
μειονότητες θα είναι μια νέα κατηγορία 
ανάμεσα στις Νέες τεχνολογίες και 
ανθρώπινα δικαιώματα και τους 
Μετανάστες και πρόσφυγες.

Or. en

Τροπολογία 367
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 9 α (νέος)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση 
την κάστα

Or. en

Τροπολογία 368
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Heidi Hautala

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τις 
συνεχιζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που διαπράττονται εις 
βάρος ανθρώπων που θίγονται από 
ιεραρχίες τύπου κάστας και υφίστανται 
διακρίσεις λόγω κάστας, όπως είναι 
μεταξύ άλλων η άρνηση ισότητας και 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη και στην 
εργασία, ο συνεχιζόμενος διαχωρισμός 
και οι λόγω κάστας φραγμοί στην άσκηση 
βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
στην ανάπτυξη· εκφράζει βαθιά ανησυχία 
για τον ανησυχητικό αριθμό βίαιων 
επιθέσεων λόγω κάστας κατά των Dalit 
και τις θεσμοθετημένες διακρίσεις που 
παραμένουν ατιμώρητες· επαναλαμβάνει 
την έκκλησή του για την ανάπτυξη μιας 
ενωσιακής πολιτικής για τις διακρίσεις 
λόγω κάστας, και καλεί την ΕΕ να 
εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία στην 
εμπορική, αναπτυξιακή και εξωτερική 
πολιτική της για να θέσει δημόσια και 
ιδιωτικά τη σοβαρή ανησυχία της ΕΕ για 
τις διακρίσεις λόγω κάστας και να 
υποστηρίξει ενεργά τις αιτήσεις για 
καθεστώς διαβούλευσης στο πλαίσιο του 
ΟΗΕ οι οποίες υποβάλλονται από ΜΚΟ, 
όπως το Διεθνές Δίκτυο Αλληλεγγύης για 
τους Ντάλιτ, που εστιάζουν στις 
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διακρίσεις λόγω κάστας και σε άλλες 
μορφές διακρίσεων λόγω εργασίας και 
καταγωγής· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
εντείνουν τις προσπάθειες και να 
υποστηρίξουν πρωτοβουλίες στο επίπεδο 
των Ηνωμένων Εθνών και των 
αντιπροσωπειών για την εξάλειψη των 
διακρίσεων λόγω κάστας: Οι 
πρωτοβουλίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν την προώθηση ειδικών 
δεικτών, αναλυτικών δεδομένων και 
ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος της κάστας κατά την 
υλοποίηση και την παρακολούθηση των 
στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη με 
ορίζοντα το 2030, την τήρηση του νέου 
εργαλείου καθοδήγησης του ΟΗΕ για τις 
διακρίσεις λόγω καταγωγής και την 
παροχή στήριξης στα κράτη·

Or. en

Τροπολογία 369
Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία την 
κλίμακα και τις συνέπειες των 
διακρίσεων με βάση την κάστα και της 
διαιώνισης των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη βάση 
αυτή, περιλαμβανομένων της άρνησης 
πρόσβασης στο δικαστικό σύστημα ή 
στην απασχόληση, του συνεχούς 
διαχωρισμού, της φτώχειας και του 
στιγματισμού· ζητεί την έγκριση ενός 
μέσου της ΕΕ για την πρόληψη και την 
εξάλειψη των διακρίσεων λόγω κάστας·

Or. en
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Τροπολογία 370
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς τα θεσμικά όργανα και τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να εντείνουν τις 
προσπάθειες και να στηρίξουν τις 
πρωτοβουλίες για την εξάλειψη των 
διακρίσεων λόγω κάστας, μεταξύ άλλων 
με την προώθηση ειδικών δεικτών, 
αναλυτικών δεδομένων και ειδικών 
μέτρων για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω κάστας κατά την 
υλοποίηση και την παρακολούθηση των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης με ορίζοντα 
το 2030, με την τήρηση του νέου 
εργαλείου καθοδήγησης του ΟΗΕ για τις 
διακρίσεις λόγω καταγωγής και την 
παροχή στήριξης στα κράτη·

Or. en

Τροπολογία 371
Bert-Jan Ruissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ 
και τα κράτη μέλη να παράσχουν 
ενημέρωση και να κατανείμουν επαρκείς 
πόρους στην καταπολέμηση του 
αντισημιτισμού παγκοσμίως·

Or. en

Τροπολογία 372
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. ανησυχεί βαθιά για τις σοβαρές 
και συστηματικές παραβιάσεις των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων που 
διαπράττει η κινεζική κυβέρνηση σε 
βάρος εθνοτικών και θρησκευτικών 
κοινοτήτων, και ειδικότερα για τη μαζική 
αυθαίρετη κράτηση περίπου 1-3 
εκατομμυρίων Ουιγούρων στην Αυτόνομη 
Περιφέρεια των Ουιγούρων στο 
Σινγιάνγκ· καλεί τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης να υλοποιήσουν πλήρως τις 
διατάξεις των επειγόντων ψηφισμάτων 
του και να εξετάσουν σοβαρά το 
ενδεχόμενο να επιβάλλουν στοχευμένες 
κυρώσεις, δεσμεύσεις περιουσιακών 
στοιχείων και άλλα συγκεκριμένα μέτρα 
σε όσους ευθύνονται για τη σύλληψη και 
υλοποίηση του συστήματος 
στρατοπέδων· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να 
εξακολουθήσουν να εγείρουν ουσιαστικά 
αυτό το ζήτημα με τους ομολόγους τους 
στην κινεζική κυβέρνηση σε διμερή και 
πολυμερή πλαίσια και να εξακολουθήσουν 
να ζητούν το κλείσιμο των στρατοπέδων 
συγκέντρωσης·

Or. en

Τροπολογία 373
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. ανησυχεί βαθιά για το γεγονός ότι 
ιθαγενείς πληθυσμοί αντιμετωπίζουν 
ευρείες και συστηματικές διακρίσεις και 
διώξεις παγκοσμίως, 
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συμπεριλαμβανομένων διώξεων, 
αυθαίρετων συλλήψεων και δολοφονιών 
των υπερασπιστών των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, καταναγκαστικών 
μετακινήσεων, πρακτικών αρπαγής γης 
και παραβιάσεων των δικαιωμάτων από 
επιχειρήσεις· σημειώνει ότι οι 
περισσότεροι ιθαγενείς πληθυσμοί ζουν 
κάτω από το όριο της φτώχειας και έχουν 
περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση στα 
συστήματα πολιτικής εκπροσώπησης και 
λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 374
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη να ενεργήσουν για την πλήρη 
αναγνώριση, προστασία και προώθηση 
των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων 
πληθυσμών· καλεί τις χώρες να κυρώσουν 
τις διατάξεις της Σύμβασης 169 της ΔΟΕ 
περί των αυτόχθονων λαών και των λαών 
με φυλετική συγκρότηση·

Or. en

Τροπολογία 375
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. καλεί όλα τα κράτη, και ιδιαίτερα 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη, να 
περιλαμβάνουν τους αυτόχθονες 
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πληθυσμούς και τις αγροτικές κοινότητες 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
σχετικά με στρατηγικές για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι 
οποίες θα πρέπει να καλύπτουν επίσης 
την περίπτωση της ανεπανόρθωτης 
ζημίας που οφείλεται στην κλιματική 
αλλαγή και που μπορεί να τους 
εξαναγκάσει να μεταναστεύουν και να 
υποστούν διπλή διάκριση ως 
περιβαλλοντικά εκτοπισθέντες και 
αυτόχθονες πληθυσμοί·

Or. en

Τροπολογία 376
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ελευθερία θρησκείας και πεποιθήσεων Ελευθερία σκέψης, συνείδησης, 
θρησκείας και πεποιθήσεων

Or. en

Τροπολογία 377
Emmanuel Maurel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις 

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να ενεργήσουν με 
διαφάνεια, ουδετερότητα και αμεροληψία 
σε σχέση με τη θρησκευτική ελευθερία και 
την ελευθερία των πεποιθήσεων και να 
δρομολογήσουν διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών, 
ανθρωπιστικών και φιλοσοφικών ομάδων, 
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βίας και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ·

προκειμένου να αποτρέπεται κάθε πράξη 
βίας και διάκρισης εις βάρος ατόμων για 
λόγους κοσμοθεωρίας, σκέψης, 
συνείδησης, θρησκείας ή πεποιθήσεων· 
καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να καλλιεργεί 
συμμαχίες και να ενισχύει τη συνεργασία 
με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις 
που σημειώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (κατευθυντήριες γραμμές 
της ΕΕ και εντολή του Ειδικού 
Απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση 
της θρησκευτικής ελευθερίας και της 
ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της 
ΕΕ, 2018/2155(INI))·

Or. fr

Τροπολογία 378
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να ενεργήσουν με 
διαφάνεια, ουδετερότητα και αμεροληψία 
σε σχέση με τη θρησκευτική ελευθερία και 
την ελευθερία των πεποιθήσεων και να 
δρομολογήσουν τον διάλογο με τα κράτη 
και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών, των θρησκευτικών, 
ανθρωπιστικών και φιλοσοφικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
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πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ·

λόγους σκέψης, φιλοσοφικών απόψεων, 
συνείδησης, θρησκείας ή πεποιθήσεων· 
καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να καλλιεργεί 
συμμαχίες και να ενισχύει τη συνεργασία 
με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 379
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων, να υλοποιήσουν 
πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές της 
ΕΕ για τη θρησκευτική ελευθερία ή την 
ελευθερία των πεποιθήσεων, και να 
προωθήσουν διαθρησκειακό διάλογο με τα 
κράτη και τους εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών, εκκλησιών, 
θρησκευτικών κοινοτήτων και 
οργανώσεων, καθώς και άλλων 
θρησκευτικών ομάδων, προκειμένου να 
αποτρέπονται πράξεις βίας, διώξεις, 
πράξεις μισαλλοδοξίας και διακρίσεις εις 
βάρος ατόμων για λόγους σκέψης, 
συνείδησης, θρησκείας ή πεποιθήσεων· 
καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να καλλιεργεί 
συμμαχίες και να ενισχύει τη συνεργασία 
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εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ·

με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αφηγήσεις σε σχέση 
με τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ 
και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να 
προστατεύσουν το θεμελιώδες δικαίωμα 
αντίρρησης συνειδήσεως, ως έκφραση 
θρησκευτικής ελευθερίας και ελευθερίας 
των πεποιθήσεων·

Or. en

Τροπολογία 380
Bert-Jan Ruissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις 
βίας και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων, δεδομένου ότι περίπου 
τα τρία τέταρτα του παγκόσμιου 
πληθυσμού ζουν σε έθνη όπου η θρησκεία 
είναι πολύ ή πάρα πολύ περιορισμένη· 
ζητεί τον συντονισμό πρωτοβουλιών 
ευαισθητοποίησης, διαθρησκειακού 
διαλόγου και την έμφαση σε ευέλικτη 
χρηματοδότηση για τοπικούς 
θρησκευτικούς παράγοντες σε τρίτες 
χώρες, με στόχο να αποτρέπονται πράξεις 
βίας και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
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πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ·

να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 381
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ·

24. καλεί την Επιτροπή/την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη της ΕΕ να αυξήσουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων, συμπεριλαμβανομένου 
του δικαιώματος αλλαγής ή αποκήρυξης 
της θρησκείας και των πεποιθήσεων και 
της μη ομολογίας οποιασδήποτε 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, να 
δρομολογήσουν τον διαθρησκειακό 
διάλογο με τα κράτη και τους 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών 
και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος των προσκυνητών για 
πρόσβαση σε ιερούς και θρησκευτικούς 
τόπους χωρίς διακρίσεις λόγω 
εθνικότητας, φυλετικής και εθνοτικής 
καταγωγής, αναπηρίας, φύλου και 
σεξουαλικού προσανατολισμού· καλεί την 
ΕΕ να συνεχίσει να καλλιεργεί συμμαχίες 
και να ενισχύει τη συνεργασία με ένα ευρύ 
φάσμα χωρών, περιφερειακών και διεθνών 
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οργανώσεων και την κοινωνία των 
πολιτών, προκειμένου να υπάρξουν 
θετικές αλλαγές σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει στο 
Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι πρέπει να 
στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική εντολή, 
την ικανότητα και τα καθήκοντα του 
Ειδικού Απεσταλμένου για την προώθηση 
της θρησκευτικής ελευθερίας και της 
ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 382
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 

24. καλεί την Επιτροπή/την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να αυξήσουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της ελευθερίας του ανθρώπου να πιστεύει 
ή να μην πιστεύει, να ασκεί ή να μην 
ασκεί, να δρομολογήσουν τον 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· πιστεύει, κατά συνέπεια, ότι 
τα δικαιώματα της αποστασίας και του 
αθεϊσμού πρέπει να ενισχυθούν, άνευ 
όρων, μέσω διαθρησκειακών και 
διαπολιτισμικών διαλόγων· καταγγέλλει 
την εργαλειοποίηση του θρησκευτικού 
ζητήματος σε πολλές χώρες· καλεί την ΕΕ 
να συνεχίσει να καλλιεργεί συμμαχίες και 
να ενισχύει τη συνεργασία με ένα ευρύ 
φάσμα χωρών και περιφερειακών 
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της ΕΕ· οργανώσεων, προκειμένου να υπάρξουν 
θετικές αλλαγές σε σχέση με την ελευθερία 
σκέψης, συνείδησης, θρησκεύματος ή 
πεποιθήσεων· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο 
και την Επιτροπή ότι πρέπει να στηρίξουν 
επαρκώς τη θεσμική εντολή, την ικανότητα 
και τα καθήκοντα του Ειδικού 
Απεσταλμένου για την προώθηση της 
θρησκευτικής ελευθερίας και της 
ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 383
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με την 
ελευθερία σκέψης, συνείδησης, 
θρησκεύματος ή πεποιθήσεων (η οποία 
είναι κοινώς γνωστή ως θρησκευτική 
ελευθερία και την ελευθερία των 
πεποιθήσεων) και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό και διαπολιτισμικό 
διάλογο με τα κράτη και τους 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, 
των θρησκευτικών και μη ομολογιακών 
ομάδων, προκειμένου να αποτρέπονται 
πράξεις βίας και διακρίσεις εις βάρος 
ατόμων για λόγους σκέψης, συνείδησης, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ 
να συνεχίσει να καλλιεργεί συμμαχίες και 
να ενισχύει τη συνεργασία με ένα ευρύ 
φάσμα χωρών και περιφερειακών 
οργανώσεων, προκειμένου να υπάρξουν 
θετικές αλλαγές σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει στο 
Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι πρέπει να 
στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική εντολή, 
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της ΕΕ· την ικανότητα και τα καθήκοντα του 
Ειδικού Απεσταλμένου για την προώθηση 
της θρησκευτικής ελευθερίας και της 
ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ 
σύμφωνα με το ψήφισμα του ΕΚ για 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 384
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ·

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων, συμπεριλαμβανομένου 
του δικαιώματος αλλαγής ή αποκήρυξης 
της θρησκείας και των πεποιθήσεων και 
της μη ομολογίας οποιασδήποτε 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, και να 
δρομολογήσουν διαθρησκειακό διάλογο με 
τα κράτη και τους εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών και των 
θρησκευτικών ομάδων, προκειμένου να 
αποτρέπονται πράξεις βίας και διακρίσεις 
εις βάρος ατόμων για λόγους σκέψης, 
συνείδησης, θρησκείας ή πεποιθήσεων· 
καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να καλλιεργεί 
συμμαχίες και να ενισχύει τη συνεργασία 
με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
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του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 385
Marc Tarabella, Maria Arena

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις 
βίας και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ·

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διάλογο με τις εκκλησίες και τις 
θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες 
καθώς και με τις φιλοσοφικές και μη 
ομολογιακές οργανώσεις, προκειμένου να 
αποτρέπεται κάθε πράξη βίας και 
διάκρισης εις βάρος της σκέψης, της 
συνείδησης, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν, σε συνεχή 
διαβούλευση με τις θρησκευτικές και 
φιλοσοφικές οργανώσεις, την ικανότητα 
και τα καθήκοντα του Ειδικού 
Απεσταλμένου για την προώθηση της 
θρησκευτικής ελευθερίας και της 
ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της 
ΕΕ·

Or. fr
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Τροπολογία 386
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ·

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να καλλιεργούν συμμαχίες και 
να ενισχύουν τη συνεργασία με ένα ευρύ 
φάσμα χωρών και περιφερειακών 
οργανώσεων, προκειμένου να υπάρξουν 
θετικές αλλαγές σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει στο 
Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι πρέπει να 
στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική εντολή, 
την ικανότητα και τα καθήκοντα του 
Ειδικού Απεσταλμένου για την προώθηση 
της θρησκευτικής ελευθερίας και της 
ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 387
Peter van Dalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
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τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων 
εκτός της ΕΕ·

τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· ως εκ 
τούτου, καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να ενισχύσουν τη θεσμική 
εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση του FoRB εκτός της ΕΕ και να 
επεκτείνουν την ικανότητα αυτών των 
εργασιών στις αντίστοιχες υποχρεώσεις·

Or. nl

Τροπολογία 388
Bert-Jan Ruissen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 

24. τονίζει ότι η θρησκευτική 
ελευθερία και η ελευθερία των 
πεποιθήσεων πρέπει να διασφαλίζονται 
παγκοσμίως και να διαφυλάσσονται άνευ 
όρων· καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
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να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ·

προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 389
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με την 
ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης, 
της θρησκείας και την ελευθερία των 
πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διάλογο με τα κράτη και τους 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών 
και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
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πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ·

στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 390
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ·

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων, ιδιαίτερα σε 
περιοχές συγκρούσεων όπου αυτές οι 
ομάδες είναι οι πιο ευάλωτες· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 391
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ·

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καταδικάζει την ύπαρξη 
νόμων κατά της αλλαγής θρησκεύματος 
και της βλασφημίας, οι οποίοι ουσιαστικά 
περιορίζουν ή ακόμη και στερούν από τις 
θρησκευτικές μειονότητες και τους 
άθεους την ελευθερία θρησκευτικής 
συνείδησης ή πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ 
να συνεχίσει να καλλιεργεί συμμαχίες και 
να ενισχύει τη συνεργασία με ένα ευρύ 
φάσμα χωρών και περιφερειακών 
οργανώσεων, προκειμένου να υπάρξουν 
θετικές αλλαγές σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει στο 
Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι πρέπει να 
στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική εντολή, 
την ικανότητα και τα καθήκοντα του 
Ειδικού Απεσταλμένου για την προώθηση 
της θρησκευτικής ελευθερίας και της 
ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της 
ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 392
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ·

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των 
διωκόμενων χριστιανών σε όλο τον 
κόσμο, οι οποίοι αποτελούν τη μεγάλη 
πλειοψηφία των θρησκευτικών ομάδων 
που αντιμετωπίζουν διακρίσεις, βία και 
θάνατο·

Or. en

Τροπολογία 393
Isabel Wiseler-Lima
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ·

24. καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν την 
ευαισθητοποίηση σε σχέση με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων και να δρομολογήσουν 
διαθρησκειακό διάλογο με τα κράτη και 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών και των θρησκευτικών ομάδων, 
προκειμένου να αποτρέπονται πράξεις βίας 
και διακρίσεις εις βάρος ατόμων για 
λόγους σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει 
να καλλιεργεί συμμαχίες και να ενισχύει τη 
συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και 
περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου 
να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με 
τη θρησκευτική ελευθερία και την 
ελευθερία των πεποιθήσεων· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι 
πρέπει να στηρίξουν επαρκώς τη θεσμική 
εντολή, την ικανότητα και τα καθήκοντα 
του Ειδικού Απεσταλμένου για την 
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας 
και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός 
της ΕΕ επεκτείνοντας την εντολή σε 
πολυετή θητεία και θεσπίζοντας 
συνεργασία με όλα τα σχετικά θεσμικά 
όργανα της ΕΕ· υποστηρίζει πλήρως την 
πρακτική της ΕΕ που συνίσταται στην 
ανάληψη ηγετικού ρόλου στα θεματικά 
ψηφίσματα στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και 
της ΓΣ του ΟΗΕ σχετικά με τη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων·

Or. en

Τροπολογία 394
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. ανησυχεί βαθιά για το γεγονός ότι 
κάποιες χώρες ποινικοποιούν τη 
βλασφημία, την αλλαγή θρησκεύματος ή 
την αποστασία, ακόμα και με θανατική 
ποινή· επαναμβάνει ότι το δικαίωμα στη 
θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία 
των πεποιθήσεων περιλαμβάνει το 
δικαίωμα μη πίστης, ασπασμού 
θεϊστικών, μη θεϊστικών, 
αγνωστικιστικών ή αθεϊστικών απόψεων 
και το δικαίωμα στην αποστασία·

Or. en

Τροπολογία 395
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. αναγνωρίζει ότι η επιλογή των 
ηγετών τους χωρίς παρεμβολές του 
κράτους και σύμφωνα με το δικαίωμα 
της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης, 
θρησκεύματος ή πεποιθήσεων αποτελεί 
δικαίωμα των θρησκευτικών κοινοτήτων 
και ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 396
Cristian-Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)



AM\1191416EL.docx 119/183 PE642.989v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί τον Ειδικό Απεσταλμένο για 
την προώθηση της θρησκευτικής 
ελευθερίας και της ελευθερίας των 
πεποιθήσεων να επικροτήσει όλες τις 
προσπάθειες για την παύση των εθνικών 
διακρίσεων σε βάρος των προσκυνητών 
του Κατάρ, οι οποίοι δεν μπορούν να 
πραγματοποιήσουν το Haji λόγω της 
συνεχιζόμενης κρίσης στο ΣΣΚ·

Or. en

Τροπολογία 397
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. επισημαίνει με ανησυχία ότι οι 
χριστιανοί αποτελούν τη μεγαλύτερη 
διωκόμενη θρησκευτική μειονότητα στον 
κόσμο· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει 
τις διωκόμενες χριστιανικές κοινότητες 
που βρίσκονται σε ανάγκη σε όλο τον 
κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 398
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. εφιστά την προσοχή στην 
προστασία της μεγαλύτερης διωκόμενης 
θρησκευτικής μειονότητας στον κόσμο, 
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των χριστιανών, και στο γεγονός ότι ο 
διωγμός των χριστιανών αγγίζει επίπεδα 
γενοκτονίας·

Or. en

Τροπολογία 399
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. εφιστά ειδική προσοχή στη δίωξη 
των χριστιανών στη Μέση Ανατολή και 
την Αφρική, και σημειώνει ότι σύμφωνα 
με μια πρόσφατη έκθεση που ανέθεσε ο 
Υπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου 
Jeremy Hunt, η συντριπτική πλειοψηφία 
(80%) των διωκόμενων πιστών είναι 
χριστιανοί· εκφράζει επίσης την ανησυχία 
του για το γεγονός ότι παρότι πριν από 
έναν αιώνα οι χριστιανοί αποτελούσαν το 
20% του πληθυσμού στη Μέση Ανατολή 
και τη Βόρεια Αφρική, το ποσοστό αυτό 
έχει πλέον πέσει σε λιγότερο από 4%·

Or. en

Τροπολογία 400
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. υπενθυμίζει ότι η αρχή του 
διαχωρισμού εκκλησίας και κράτους 
συνιστά σε παγκόσμιο αλλά και 
ευρωπαϊκό επίπεδο βασική συνταγματική 
αρχή·
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Τροπολογία 401
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 10 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ελευθερία του Τύπου και δικαίωμα 
πληροφόρησης

Or. en

Τροπολογία 402
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. Ελευθερία της έκφρασης και 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης
υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης 
και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης 
ευνοούν μια κουλτούρα πολυφωνίας και 
αποτελούν ζωτικά στοιχεία κάθε 
δημοκρατικής κοινωνίας και ότι οι 
δημοσιογράφοι θα πρέπει να είναι 
ελεύθεροι να ασκούν το επάγγελμά τους 
χωρίς τον φόβο της δίωξης ή της 
φυλάκισης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της να ενισχύσουν την 
παρακολούθηση των κάθε είδους 
περιορισμών στην ελευθερία της 
έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου και 
στα μέσα ενημέρωσης σε τρίτες χώρες, 
να καταδικάζουν συστηματικά τέτοιου 
είδους περιορισμούς και να 
χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα 
διπλωματικά μέσα και εργαλεία για την 
καταπολέμηση αυτών των περιορισμών· 
καταδικάζει τη φραγή δικτυακών τόπων 
μέσων ενημέρωσης καθώς και την 
παρεμπόδιση ή τον περιορισμό της 



PE642.989v01-00 122/183 AM\1191416EL.docx

EL

πρόσβασης σε εφαρμογές ανταλλαγής 
μηνυμάτων, καθώς και τις παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη 
φυλάκιση και τον θάνατο πολλών 
δημοσιογράφων και μπλόγκερ το 2018 
και ζητεί από την ΕΕ να καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την προστασία 
αυτών· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να καταδικάζονται και να 
καταπολεμούνται η ρητορική μίσους και 
η υποκίνηση βίας εντός και εκτός 
διαδικτύου, καθώς αποτελούν απειλή για 
το κράτος δικαίου·

Or. fr

Τροπολογία 403
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί τον ΕΕΕΕ να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία της 
ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της 
πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης 
παγκοσμίως· στηρίζει πρωτοβουλίες που 
συμβάλλουν στη σκέδαση των 
κατασκευασμένων ειδήσεων και της 
προπαγανδιστικής παραπληροφόρησης 
από πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί ως 
αποτέλεσμα γνήσιων και ανεξάρτητων 
δημοσιογραφικών προσπαθειών, όπως η 
πρωτοβουλία «Journalism Trust 
Initiative»· καλεί τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταδικάσουν 
κάθε μέσο φυσικού ή δικαστικού 
εκφοβισμού που χρησιμοποιείται σε 
βάρος δημοσιογράφων σε μια 
προσπάθεια να τους φιμώσουν·

Or. en
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Τροπολογία 404
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καταγγέλλει το γεγονός ότι η 
ελευθερία πληροφόρησης συνέχισε να 
απειλείται κατά το 2018· ότι, σύμφωνα με 
την ετήσια έκθεση των Δημοσιογράφων 
Χωρίς Σύνορα, 80 δημοσιογράφοι 
σκοτώθηκαν, 348 φυλακίστηκαν και 60 
απήχθησαν· υπενθυμίζει τη σημασία της 
ελευθερίας της έκφρασης, τόσο στο 
διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου, 
καθώς έτσι προάγεται μια κουλτούρα 
πολυφωνίας· καταδικάζει μετ’ επιτάσεως 
τις απειλές, τον εκφοβισμό και τις 
επιθέσεις κατά δημοσιογράφων, 
ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, 
μπλόγκερ και μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος, καθώς και τη ρητορική 
μίσους, τους νόμους περί συκοφαντικής 
δυσφήμισης και την υποκίνηση βίας, 
καθώς συνιστούν απειλή για το κράτος 
δικαίου και τις αξίες που πρεσβεύουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι η 
ελευθερία έκφρασης αποτελεί ένα από τα 
θεμέλια οποιασδήποτε δημοκρατικής 
κοινωνίας και δεν μπορεί να υφίσταται 
περιορισμούς, παρά μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
αρχές της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 405
Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 11 α (νέος)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βασανιστήρια και άλλες μορφές 
κακομεταχείρισης

Or. en

Τροπολογία 406
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται βασανιστήρια, απάνθρωπη 
ή εξευτελιστική μεταχείριση και η 
θανατική ποινή σε πολλές χώρες σε όλο 
τον κόσμο, και καλεί την ΕΕ να εντείνει 
τις προσπάθειές της να εξαλείψουν αυτές 
τις πρακτικές· χαιρετίζει τη σύσταση 
συντονιστικής ομάδας της ΕΕ κατά των 
βασανιστηρίων το 2017· χαιρετίζει στο 
πλαίσιο αυτό τις επικαιροποιήσεις στη 
νομοθεσία της ΕΕ με το νομοθετικό του 
ψήφισμα της 29ης Νοεμβρίου 2018 για το 
εμπόριο ορισμένων αντικειμένων 
δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν για τη 
θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη 
απάνθρωπη μεταχείριση ή τιμωρία· 
τονίζει ότι η Διεθνής Αμνηστία 
κατέγραψε μείωση της τάξης του 31% 
στις εκτελέσεις παγκοσμίως σε σύγκριση 
με το 2017· καλεί τις χώρες που δεν το 
έχουν ήδη πράξει να θεσπίσουν άμεσο 
μορατόριουμ σχετικά με τη θανατική 
ποινή, ως ένα βήμα προς την κατάργησή 
της·

Or. en
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Τροπολογία 407
Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. θεωρεί βαθιά λυπηρό το γεγονός 
ότι τα βασανιστήρια ή η ταπεινωτική 
μεταχείριση και η θανατική ποινή 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε πολλές 
χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, και καλεί 
την ΕΕ να εντατικοποιήσει τις 
προσπάθειες για εξάλειψη των πρακτικών 
αυτών· καλεί τις χώρες που δεν το έχουν 
ήδη πράξει να θεσπίσουν άμεσο 
μορατόριουμ σχετικά με τη θανατική 
ποινή, ως ένα βήμα προς την κατάργησή 
της· θεωρεί απαραίτητη την 
καταπολέμηση όλων των μορφών 
βασανιστηρίων και κακοποιήσεων των 
κρατουμένων, μεταξύ άλλων και 
ψυχολογικών, και την εντατικότερη 
προσπάθεια να τηρείται το διεθνές δίκαιο 
στον τομέα αυτόν και να διασφαλίζεται η 
αποζημίωση των θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 408
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. υπενθυμίζει ότι το 2018, 
τουλάχιστον 690 εκτελέσεις 
πραγματοποιήθηκαν σε 20 χώρες, οι 
οποίες αντιστοιχούν σε μείωση της τάξης 
του 31% σε σύγκριση με το 2017· 
εκφράζει την ανησυχία του για τον 
αριθμό καταδικών και εκτελέσεων για 
λόγους που δεν ανταποκρίνονται στον 
ορισμό των σοβαρών εγκλημάτων, 
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γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με το 
διεθνές δίκαιο· καλεί τις χώρες που δεν το 
έχουν ήδη κάνει να θεσπίσουν άμεσα 
μορατόριουμ σχετικά με τη θανατική 
ποινή, ενόψει της κατάργησής της και 
ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα κράτη 
που απειλούν να επαναφέρουν ή πράγματι 
επαναφέρουν τη θανατική ποινή στη 
νομοθεσία τους·

Or. en

Τροπολογία 409
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24γ. καταδικάζει το γεγονός ότι τα 
βασανιστήρια, η απάνθρωπη ή 
εξευτελιστική μεταχείριση και η θανατική 
ποινή εφαρμόζονται σε πολλές χώρες· 
θεωρεί ότι οι συνθήκες κράτησης και η 
κατάσταση των φυλακών σε πολλές 
χώρες είναι εξαιρετικά ανησυχητικές· 
θεωρεί απαραίτητη την καταπολέμηση 
όλων των μορφών βασανιστηρίων και 
κακοποιήσεων των κρατουμένων, 
συμπεριλαμβανομένων των ψυχολογικών, 
και την εντατικότερη προσπάθεια να 
τηρείται το διεθνές δίκαιο στον τομέα 
αυτό· υπενθυμίζει ότι η στέρηση της 
πρόσβασης των κρατουμένων στην 
περίθαλψη και σε φάρμακα, ιδιαίτερα για 
ασθένειες όπως η ηπατίτιδα ή ο HIV, 
αποτελεί κακομεταχείριση ή ακόμα και 
βασανιστήριο και μπορεί να οδηγήσει 
άτομα σε κίνδυνο·

Or. en
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Τροπολογία 410
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. θεωρεί ότι οι συνθήκες κράτησης, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης 
στην περίθαλψη και σε φάρμακα, σε 
πολλές χώρες αποτελούν θέμα σοβαρής 
ανησυχίας· θεωρεί απαραίτητη την 
καταπολέμηση όλων των μορφών 
σωματικών και ψυχολογικών 
βασανιστηρίων και κακοποιήσεων των 
κρατουμένων, και την εντατικότερη 
προσπάθεια να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με το σχετικό διεθνές 
δίκαιο και να διασφαλίζεται η 
αποζημίωση των θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 411
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24γ. χαιρετίζει την αναθεωρημένη 
πολιτική της ΕΕ προς τις τρίτες χώρες 
για τα βασανιστήρια και άλλες μορφές 
σκληρής, απάνθρωπης και εξευτελιστικής 
μεταχείρισης ή τιμωρίας· καλεί τα κράτη 
μέλη να ενσωματώσουν διασφαλίσεις 
κατά των βασανιστηρίων και άλλων 
μορφών κακομεταχείρισης σε όλες τις 
δράσεις και τις πολιτικές τους·

Or. en

Τροπολογία 412
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24δ. τονίζει τη σημασία της περαιτέρω 
ενίσχυσης της συνεργασίας με τους 
μηχανισμούς των ΗΕ, τα περιφερειακά 
όργανα και τους οικείους παράγοντες 
όπως το ΔΠΔ, καθώς και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και υπερασπιστές 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στην 
καταπολέμηση των βασανιστηρίων και 
άλλων μορφών κακομεταχείρισης·

Or. en

Τροπολογία 413
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24ε. καλεί τα κράτη μέλη να 
τερματίσουν αμέσως το παγκόσμιο 
εμπόριο αντικειμένων που 
χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια και 
επιβολή θανατικής ποινής·

Or. en

Τροπολογία 414
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επιβεβαιώνει ότι οι δραστηριότητες 
όλων των εταιρειών, είτε εντός είτε εκτός 
συνόρων, πρέπει να συμμορφώνονται 
πλήρως με τα διεθνή πρότυπα για τα 

25. επιβεβαιώνει ότι οι δραστηριότητες 
όλων των εταιρειών, είτε εντός είτε εκτός 
συνόρων, πρέπει να συμμορφώνονται 
πλήρως με τα διεθνή πρότυπα για τα 
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ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι 
απαιτείται να θεσπιστεί ένα μέσο για τη 
ρύθμιση, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των 
δραστηριοτήτων των πολυεθνικών και 
άλλων εταιρειών· υπενθυμίζει σε όλες τις 
χώρες να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες 
αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και καλεί τα κράτη μέλη της 
ΕΕ που δεν έχουν ακόμη εγκρίνει εθνικά 
σχέδια δράσης για τα δικαιώματα των 
επιχειρήσεων να το πράξουν το 
συντομότερο δυνατόν·

ανθρώπινα δικαιώματα και τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα· τονίζει ότι 
απαιτείται να θεσπιστεί ένα μέσο για τη 
ρύθμιση, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των 
δραστηριοτήτων των πολυεθνικών και 
άλλων εταιρειών· τονίζει ότι πολλές 
ευρωπαϊκές εταιρείες συνδέονται με 
σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος όπως η καταναγκαστική 
παιδική εργασία, η αρπαγή γαιών και η 
τοξική ρύπανση· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει μια νομοθετική πρόταση 
σχετικά με τα εταιρικά ανθρώπινα 
δικαιώματα και την περιβαλλοντική 
δέουσα επιμέλεια ώστε να αποτρέπονται 
οι παραβιάσεις στις επιχειρήσεις τους 
παγκοσμίως, καθώς και για τη βελτίωση 
της πρόσβασης των θυμάτων στη 
δικαιοσύνη· υπενθυμίζει σε όλες τις χώρες 
να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες αρχές 
των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και καλεί τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη 
εγκρίνει εθνικά σχέδια δράσης για τα 
δικαιώματα των επιχειρήσεων να το 
πράξουν το συντομότερο δυνατόν· καλεί 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
εποικοδομητικά την ανάπτυξη του 
δεσμευτικού μέσου των Ηνωμένων 
Εθνών για τις διεθνείς εταιρείες και άλλες 
εμπορικές επιχειρήσεις όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και θεωρεί ότι 
αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα προς την 
προώθηση και προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 415
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Heidi Hautala

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επιβεβαιώνει ότι οι δραστηριότητες 
όλων των εταιρειών, είτε εντός είτε εκτός 
συνόρων, πρέπει να συμμορφώνονται 
πλήρως με τα διεθνή πρότυπα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι 
απαιτείται να θεσπιστεί ένα μέσο για τη 
ρύθμιση, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των 
δραστηριοτήτων των πολυεθνικών και 
άλλων εταιρειών· υπενθυμίζει σε όλες τις 
χώρες να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες 
αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και καλεί τα κράτη μέλη της 
ΕΕ που δεν έχουν ακόμη εγκρίνει εθνικά 
σχέδια δράσης για τα δικαιώματα των 
επιχειρήσεων να το πράξουν το 
συντομότερο δυνατόν·

25. επιβεβαιώνει ότι οι δραστηριότητες 
όλων των εταιρειών, είτε εντός είτε εκτός 
συνόρων, πρέπει να συμμορφώνονται 
πλήρως με τα διεθνή πρότυπα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι 
απαιτείται να θεσπιστεί ένας δεσμευτικός 
μηχανισμός διασφάλισης της 
συμμόρφωσης από τις εταιρείες αυτές και 
να θεσπιστεί ένα μέσο για τη ρύθμιση, στο 
πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, των 
δραστηριοτήτων των πολυεθνικών και 
άλλων εταιρειών· για το σκοπό αυτό 
καλεί, για ακόμη μία φορά την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να συμμετάσχουν 
εποικοδομητικά στο έργο της 
διακυβερνητικής ομάδας εργασίας του 
ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες 
και τις άλλες επιχειρήσεις· τονίζει πως 
είναι καίριας σημασίας για όλες τις χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων των κρατών 
μελών, να εφαρμόζουν πλήρως τις 
κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων 
Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τον τρίτο πυλώνα σχετικά με την 
πρόσβαση σε ένδικα μέσα· καλεί τα κράτη 
μέλη της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη εγκρίνει 
εθνικά σχέδια δράσης για τα δικαιώματα 
των επιχειρήσεων να το πράξουν το 
συντομότερο δυνατόν· καλεί την 
Επιτροπή να θεσπίσει μια διοργανική 
επιχειρησιακή ομάδα σχετικά με τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και να διερευνήσει μια 
πρωτοβουλία καθήκοντος επιμέλειας σε 
επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 416
Miguel Urbán Crespo



AM\1191416EL.docx 131/183 PE642.989v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επιβεβαιώνει ότι οι δραστηριότητες 
όλων των εταιρειών, είτε εντός είτε εκτός 
συνόρων, πρέπει να συμμορφώνονται 
πλήρως με τα διεθνή πρότυπα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι 
απαιτείται να θεσπιστεί ένα μέσο για τη 
ρύθμιση, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των 
δραστηριοτήτων των πολυεθνικών και 
άλλων εταιρειών· υπενθυμίζει σε όλες τις 
χώρες να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες 
αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και καλεί τα κράτη μέλη της 
ΕΕ που δεν έχουν ακόμη εγκρίνει εθνικά 
σχέδια δράσης για τα δικαιώματα των 
επιχειρήσεων να το πράξουν το 
συντομότερο δυνατόν·

25. επιβεβαιώνει ότι οι δραστηριότητες 
όλων των εταιρειών, είτε εντός είτε εκτός 
συνόρων, πρέπει να συμμορφώνονται 
πλήρως με τα διεθνή πρότυπα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει την 
ευθύνη των επιχειρήσεων όσον αφορά τη 
διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες και οι 
αλυσίδες εφοδιασμού τους δεν 
εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, 
δικαιωμάτων των αυτόχθονων 
πληθυσμών και εργατικών δικαιωμάτων, 
καθώς και σε απειλές και επιθέσεις 
εναντίον υπερασπιστών των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων· τονίζει ότι απαιτείται να 
θεσπιστεί ένα διεθνές δεσμευτικό μέσο για 
τη ρύθμιση, στο πλαίσιο του διεθνούς 
δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των 
δραστηριοτήτων των πολυεθνικών και 
άλλων εταιρειών· υπενθυμίζει σε όλες τις 
χώρες να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες 
αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και καλεί τα κράτη μέλη της 
ΕΕ που δεν έχουν ακόμη εγκρίνει εθνικά 
σχέδια δράσης για τα δικαιώματα των 
επιχειρήσεων να το πράξουν το 
συντομότερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 417
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επιβεβαιώνει ότι οι δραστηριότητες 
όλων των εταιρειών, είτε εντός είτε εκτός 

25. επιβεβαιώνει ότι οι δραστηριότητες 
όλων των εταιρειών, είτε εντός είτε εκτός 



PE642.989v01-00 132/183 AM\1191416EL.docx

EL

συνόρων, πρέπει να συμμορφώνονται 
πλήρως με τα διεθνή πρότυπα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι 
απαιτείται να θεσπιστεί ένα μέσο για τη 
ρύθμιση, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των 
δραστηριοτήτων των πολυεθνικών και 
άλλων εταιρειών· υπενθυμίζει σε όλες τις 
χώρες να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες 
αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και καλεί τα κράτη μέλη της 
ΕΕ που δεν έχουν ακόμη εγκρίνει εθνικά 
σχέδια δράσης για τα δικαιώματα των 
επιχειρήσεων να το πράξουν το 
συντομότερο δυνατόν·

συνόρων, πρέπει να συμμορφώνονται 
πλήρως με τα διεθνή πρότυπα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι 
απαιτείται να θεσπιστεί ένα δεσμευτικό 
μέσο για τη ρύθμιση, στο πλαίσιο του 
διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, των δραστηριοτήτων των 
πολυεθνικών, και άλλων εταιρειών· 
υπενθυμίζει σε όλες τις χώρες να 
εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες αρχές των 
Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, και καλεί τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη 
εγκρίνει εθνικά σχέδια δράσης για τα 
δικαιώματα των επιχειρήσεων να το 
πράξουν το συντομότερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 418
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επιβεβαιώνει ότι οι δραστηριότητες 
όλων των εταιρειών, είτε εντός είτε εκτός 
συνόρων, πρέπει να συμμορφώνονται 
πλήρως με τα διεθνή πρότυπα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι 
απαιτείται να θεσπιστεί ένα μέσο για τη 
ρύθμιση, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των 
δραστηριοτήτων των πολυεθνικών και 
άλλων εταιρειών· υπενθυμίζει σε όλες τις 
χώρες να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες 
αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και καλεί τα κράτη μέλη της 
ΕΕ που δεν έχουν ακόμη εγκρίνει εθνικά 
σχέδια δράσης για τα δικαιώματα των 
επιχειρήσεων να το πράξουν το 
συντομότερο δυνατόν·

25. επιβεβαιώνει ότι οι δραστηριότητες 
όλων των εταιρειών, είτε εντός είτε εκτός 
συνόρων, πρέπει να συμμορφώνονται 
πλήρως με τα διεθνή πρότυπα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι 
απαιτείται να θεσπιστεί ένα μέσο για τη 
ρύθμιση, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των 
δραστηριοτήτων των πολυεθνικών και 
άλλων εταιρειών· υπενθυμίζει σε όλες τις 
χώρες να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες 
αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και καλεί τα κράτη μέλη της 
ΕΕ που δεν έχουν ακόμη εγκρίνει εθνικά 
σχέδια δράσης για τα δικαιώματα των 
επιχειρήσεων να το πράξουν το 
συντομότερο δυνατόν· καλεί τον ιδιωτικό 
τομέα, ιδιαίτερα τις εταιρείες του κλάδου 
των χρηματοοικονομικών, των 
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ασφαλίσεων και των μεταφορών, να 
παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε 
ανθρωπιστικούς παράγοντες που 
πραγματοποιούν δραστηριότητες 
αρωγής, συμπεριλαμβανομένων των 
περιοχών που τελούν υπό κυρώσεις της 
ΕΕ, σε πλήρη συμμόρφωση με τις 
ανθρωπιστικές εξαιρέσεις και τις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 419
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επιβεβαιώνει ότι οι δραστηριότητες 
όλων των εταιρειών, είτε εντός είτε εκτός 
συνόρων, πρέπει να συμμορφώνονται 
πλήρως με τα διεθνή πρότυπα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι 
απαιτείται να θεσπιστεί ένα μέσο για τη 
ρύθμιση, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των 
δραστηριοτήτων των πολυεθνικών και 
άλλων εταιρειών· υπενθυμίζει σε όλες τις 
χώρες να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες 
αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και καλεί τα κράτη μέλη της 
ΕΕ που δεν έχουν ακόμη εγκρίνει εθνικά 
σχέδια δράσης για τα δικαιώματα των 
επιχειρήσεων να το πράξουν το 
συντομότερο δυνατόν·

25. επιβεβαιώνει ότι οι δραστηριότητες 
όλων των εταιρειών, είτε εντός είτε εκτός 
συνόρων, πρέπει να συμμορφώνονται 
πλήρως με τα διεθνή πρότυπα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι 
απαιτείται να θεσπιστεί ένα μέσο για τη 
ρύθμιση, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των 
δραστηριοτήτων των πολυεθνικών και 
άλλων εταιρειών· υπενθυμίζει σε όλες τις 
χώρες να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες 
αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και καλεί τα κράτη μέλη της 
ΕΕ που δεν έχουν ακόμη εγκρίνει εθνικά 
σχέδια δράσης για τα δικαιώματα των 
επιχειρήσεων να το πράξουν το 
συντομότερο δυνατόν· τονίζει την ανάγκη 
ενίσχυσης της πρόσβασης σε ένδικα μέσα 
προσφυγής για τα θύματα εταιρικών 
παραπτωμάτων·

Or. en



PE642.989v01-00 134/183 AM\1191416EL.docx

EL

Τροπολογία 420
Bettina Vollath

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση σχετικά με τη 
διαφάνεια και τη δέουσα επιμέλεια όσον 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
προστασία του περιβάλλοντος, ζητώντας 
από τις εταιρείες να σέβονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και το 
περιβάλλον στις παγκόσμιες αξιακές 
αλυσίδες και τις δραστηριότητές τους· 
τονίζει ότι η νέα νομοθεσία θα πρέπει να 
προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στις 
διαδικασίες προσφυγής στα θύματα των 
εταιρικών παραβάσεων· σημειώνει ότι 
απαιτείται δεσμευτική νομοθετική 
διαδικασία της ΕΕ προκειμένου να 
διασφαλιστεί η προστασία των ατόμων, 
των κοινοτήτων, των εργαζομένων, των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των εκπροσώπων τους, 
καθώς και του περιβάλλοντος·

Or. de

Τροπολογία 421
Urmas Paet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. τονίζει ότι η προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
δημοκρατικών αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής 
ρητρών αιρεσιμότητας για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες, 
πρέπει να υποστηρίζεται από όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική διάσταση, 
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συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής 
πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 422
Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. επαναβεβαιώνει επιπλέον τη 
σημασία της προώθησης της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και της ανάληψης 
ηγετικού ρόλου εκ μέρους των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην 
προαγωγή των διεθνών προτύπων για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· τονίζει ότι η συνεργασία 
μεταξύ οργανώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και επιχειρήσεων 
ενδυναμώνει τους τοπικούς παράγοντες 
και προαγάγει την κοινωνία των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 423
Bettina Vollath

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. ζητεί ένα σύστημα υποχρέωσης 
καταβολής αποζημίωσης στο πλαίσιο των 
οικονομικών ή εμπορικών 
δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης η 
οποία παραβιάζει τα θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. de
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Τροπολογία 424
Bettina Vollath

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25γ. υπογραμμίζει ότι ο έλεγχος για τη 
δέουσα επιμέλεια για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα θα πρέπει να εφαρμόζεται σε 
συνεχή βάση και όσο το δυνατόν 
νωρίτερα και θα πρέπει να 
πραγματοποιείται κατά την οικοδόμηση 
μιας νέας εμπορικής δραστηριότητας, 
καθώς η περαιτέρω ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και οι 
αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον 
ενδέχεται επίσης να μεταβάλλουν τους 
κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Για παράδειγμα, οι κίνδυνοι για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ενδέχεται να 
αυξηθούν ή να μειωθούν κατά τη 
σύνταξη συμβάσεων και άλλων 
συμφωνιών ή να προληφθούν μέσω 
συγχωνεύσεων ή εξαγορών.

Or. de

Τροπολογία 425
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. ζητεί από την ΕΕ, στο πλαίσιο του 
διαλόγου της με τρίτες χώρες, ιδίως 
εκείνες που εμπλέκονται σε έργα μεγάλης 
κλίμακας, και ειδικότερα όπου αυτά 
χρηματοδοτούνται από ευρωπαίους 
επενδυτές, τράπεζες ή προγράμματα 
παροχής βοήθειας, να διασφαλίσει ότι οι 
αρχές έχουν ή θεσπίζουν ένα σαφές και 
δεσμευτικό κανονιστικό πλαίσιο, εντός 
του οποίου πρέπει να λειτουργούν οι 



AM\1191416EL.docx 137/183 PE642.989v01-00

EL

ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες και 
εταιρείες ασφάλειας καθώς και να 
ελέγχονται με διαφάνεια, 
συμπεριλαμβανομένου σε συνεργασία με 
την κοινωνία των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 426
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. ζητεί να διασφαλιστεί ότι τα 
δικαιώματα της κοινωνικής 
διαμαρτυρίας και του συνέρχεσθαι 
ειρηνικώς γίνονται σεβαστά στο πλαίσιο 
της αντίθεσης προς τα οικονομικά έργα 
μεγάλης κλίμακας· καταδικάζει κάθε 
μορφή περιορισμού και διασφαλίζει ότι, 
σε χώρες με τις οποίες διατηρούνται 
εμπορικές σχέσεις, δεν επαναλαμβάνονται 
ή συνεχίζονται συμβάντα σοβαρής 
αστυνομικής βίας, και ότι νόμοι που 
περιορίζουν ή καταργούν αυτά τα 
δικαιώματα δεν εγκρίνονται ή 
εφαρμόζονται·

Or. en

Τροπολογία 427
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης να 
διασφαλίσουν ότι οι φορείς υλοποίησης 
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συμμορφώνονται πλήρως με την 
ανάληψη δεσμεύσεων των 
ενδιαφερόμενων φορέων τους, ούτως 
ώστε να επιτυγχάνεται ουσιαστική 
συμμετοχή του κοινού και διαβουλεύσεις 
κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού, 
εκτίμησης και παρακολούθησης, να 
ενισχύουν την παρακολούθησή τους σε 
όλα τα έργα που χρηματοδοτούν, ώστε να 
ενσωματώνεται αυτό το κόστος στον 
σχεδιασμό των δραστηριοτήτων τους από 
την έναρξη του κύκλου του έργου, καθώς 
και να συμπεριλαμβάνουν κυρώσεις στις 
συμβάσεις με τους πελάτες σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης ή μη τήρησης αυτών 
των διασφαλίσεων· καλεί την ΕΕ να 
παρακολουθεί πιο στενά τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
από την ΕΕ μέσω της ΕΤΕπ και της 
ΕΤΑΑ ως προς τη συμμόρφωση με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και να 
διασφαλίζει πλήρη λογοδοσία για 
παραβιάσεις·

Or. en

Τροπολογία 428
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25γ. καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να διασφαλίσει ότι 
θεσπίζονται ισχυρές εγγυήσεις 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι 
φορείς υλοποίησης συμμορφώνονται 
πλήρως με τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναλάβει οι ενδιαφερόμενοι φορείς τους, 
ούτως ώστε να επιτυγχάνεται ουσιαστική 
συμμετοχή του κοινού και διαβουλεύσεις 
κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού, 
εκτίμησης και παρακολούθησης, καθώς 
και να ενισχύει την παρακολούθησή της 
σε όλα τα έργα που χρηματοδοτεί· να 
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ενσωματώνει το κόστος αυτό στον 
σχεδιασμό των επιχειρήσεών της από την 
αρχή του κύκλου σχεδίου και να 
περιλαμβάνει κυρώσεις στις συμβάσεις με 
τους πελάτες σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης ή μη τήρησης αυτών των 
διασφαλίσεων· καλεί την ΕΕ να 
παρακολουθεί πιο στενά τις 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
από την ΕΕ ως προς τη συμμόρφωση με 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και να 
διασφαλίζει πλήρη λογοδοσία για τυχόν 
παραβιάσεις·

Or. en

Τροπολογία 429
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, 
σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ, ένα πλαίσιο 
για την υποβολή ετήσιων εκθέσεων από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) σχετικά με τις δράσεις της εκτός 
ΕΕ όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις 
γενικές αρχές που διέπουν την εξωτερική 
δράση της Ένωσης σύμφωνα με το 
άρθρο 21 της ΣΕΕ και το στρατηγικό 
πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι τα έργα που στηρίζονται 
από την ΕΤΕπ συμμορφώνονται με την 
πολιτική και τις δεσμεύσεις της ΕΕ 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
ότι υπάρχουν μηχανισμοί λογοδοσίας 
ώστε να μπορούν άτομα να προβάλλουν 
παραβιάσεις που σχετίζονται με τις 
δραστηριότητες της ΕΤΕπ· καλεί την 
ΕΤΕπ να αναπτύξει περαιτέρω την 
πολιτική της για τα κοινωνικά πρότυπα 
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με στόχο μια πολιτική ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στον τραπεζικό τομέα· 
ζητεί στις αξιολογήσεις των 
προγραμμάτων της να συμπεριληφθούν 
δείκτες αναφοράς για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 430
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. θεωρεί θετικό το σύστημα 
προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 27 
βασικών διεθνών συμβάσεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα 
εργασίας· αναγνωρίζει ότι οι παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας συμβάλλουν στην 
ενίσχυση των βασικών διεθνών 
εργασιακών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προτύπων και αποτελούν 
ευκαιρία για βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 431
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. θεωρεί θετικό το σύστημα 
προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 27 
βασικών διεθνών συμβάσεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα 

26. επαναλαμβάνει την υποστήριξή 
του στην εισαγωγή ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στις διεθνείς 
συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων 
χωρών, συμπεριλαμβανομένων των 
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εργασίας· αναγνωρίζει ότι οι παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας συμβάλλουν στην ενίσχυση 
των βασικών διεθνών εργασιακών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προτύπων και αποτελούν ευκαιρία για 
βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών· 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
συστηματικά την εφαρμογή αυτών των 
ρητρών και να υποβάλλει τακτικά στο 
Κοινοβούλιο εκθέσεις σχετικά με τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
από τις χώρες εταίρους· θεωρεί θετικό το 
σύστημα προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο 
για την αποτελεσματική εφαρμογή των 27 
βασικών διεθνών συμβάσεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα 
εργασίας· αναγνωρίζει ότι οι παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας συμβάλλουν στην ενίσχυση 
των βασικών διεθνών εργασιακών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προτύπων και αποτελούν ευκαιρία για 
βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 432
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. θεωρεί θετικό το σύστημα 
προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 27 
βασικών διεθνών συμβάσεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα 
εργασίας· αναγνωρίζει ότι οι παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας συμβάλλουν στην 
ενίσχυση των βασικών διεθνών 
εργασιακών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προτύπων και αποτελούν 
ευκαιρία για βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

26. θεωρεί θετικό το σύστημα 
προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 27 
βασικών διεθνών συμβάσεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα 
εργασίας· σημειώνει ότι οι ενισχυμένοι 
και αποτελεσματικοί μηχανισμοί 
παρακολούθησης θα μπορούσαν να 
ενισχύσουν τη δυνατότητα άσκησης 
επιρροής των συστημάτων εμπορικής 
προτίμησης ως απάντηση σε παραβιάσεις 
ανθρώπινων δικαιωμάτων· αξιοποιεί την 
ευκαιρία της αναθεώρησης του 
κανονισμού ώστε να αξιολογήσει 
καλύτερα τις επιπτώσεις του ΣΓΠ στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και να ενισχύσει 
τον συσχετισμό μεταξύ της χορήγησης 
εμπορικής προτίμησης και των 
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παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων 
που σημειώνονται σε συγκεκριμένους 
τομείς ή σε τμήματα των αλυσίδων 
εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 433
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. θεωρεί θετικό το σύστημα 
προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 27 
βασικών διεθνών συμβάσεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα 
εργασίας· αναγνωρίζει ότι οι παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας συμβάλλουν στην ενίσχυση 
των βασικών διεθνών εργασιακών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προτύπων και αποτελούν ευκαιρία για 
βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

26. θεωρεί θετικό το σύστημα 
προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 27 
βασικών διεθνών συμβάσεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα 
εργασίας· αναγνωρίζει ότι οι παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας συμβάλλουν στην ενίσχυση 
των βασικών διεθνών εργασιακών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προτύπων και αποτελούν ευκαιρία για 
βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και σε χώρες που 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω των 
κλιματικών αλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 434
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. θεωρεί θετικό το σύστημα 
προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 27 
βασικών διεθνών συμβάσεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα 

26. θεωρεί θετικό το σύστημα 
προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 27 
βασικών διεθνών συμβάσεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα 
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εργασίας· αναγνωρίζει ότι οι παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας συμβάλλουν στην ενίσχυση 
των βασικών διεθνών εργασιακών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προτύπων και αποτελούν ευκαιρία για 
βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

εργασίας· αναγνωρίζει ότι οι παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας συμβάλλουν στην ενίσχυση 
των βασικών διεθνών εργασιακών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προτύπων και αποτελούν ευκαιρία για 
βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και σε χώρες που 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω των 
κλιματικών αλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 435
Peter van Dalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. θεωρεί θετικό το σύστημα 
προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 27 
βασικών διεθνών συμβάσεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα 
εργασίας· αναγνωρίζει ότι οι παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας συμβάλλουν στην ενίσχυση 
των βασικών διεθνών εργασιακών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προτύπων και αποτελούν ευκαιρία για 
βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

26. θεωρεί θετικό το σύστημα 
προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 27 
βασικών διεθνών συμβάσεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα 
εργασίας· αναγνωρίζει ότι οι παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας συμβάλλουν στην ενίσχυση 
των βασικών διεθνών εργασιακών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προτύπων και αποτελούν ευκαιρία για 
βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει ότι οι 
χώρες εκτός ΕΕ που επωφελούνται από 
το σύστημα προτιμήσεων ΣΓΠ + πρέπει 
να επιδείξουν πρόοδο σε όλες τις πτυχές 
του φάσματος των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
θρησκευτικής ελευθερίας, και δεν πρέπει 
να βασίζονται σε μια περισσότερο ή 
λιγότερο αυτονόητη επέκταση του ΣΓΠ +·

Or. nl

Τροπολογία 436
Urmas Paet
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. θεωρεί θετικό το σύστημα 
προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 27 
βασικών διεθνών συμβάσεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα 
εργασίας· αναγνωρίζει ότι οι παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας συμβάλλουν στην ενίσχυση 
των βασικών διεθνών εργασιακών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προτύπων και αποτελούν ευκαιρία για 
βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

26. θεωρεί θετικό το σύστημα 
προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 27 
βασικών διεθνών συμβάσεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα 
εργασίας· αναγνωρίζει ότι οι παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας συμβάλλουν στην ενίσχυση 
των βασικών διεθνών εργασιακών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προτύπων και αποτελούν ευκαιρία για 
βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την 
Επιτροπή να επανεξετάσει και να 
παρακολουθεί καλύτερα τα εμπορικά 
συστήματα ΣΓΠ+ προκειμένου να 
εξασφαλίζει ότι τα πρότυπα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων γίνονται σεβαστά από τις 
δικαιούχες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 437
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. τονίζει την αποτυχία της 
εισαγωγής ρητρών σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στις συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών με τρίτες χώρες, 
στον βαθμό που οι εν λόγω συμφωνίες 
οδήγησαν στην παραβίαση των 
θεμελιωδών οικονομικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων και κυρίως στην 
οικονομική ένδεια των οικείων 
πληθυσμών, καθώς και στην αρπαγή των 
πόρων από διεθνικές επιχειρήσεις· 
θεωρεί, επιπλέον, ότι μηχανισμοί εκ των 
προτέρων ελέγχου που είναι απαραίτητοι 
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πριν από τη σύναψη μιας συμφωνίας 
πλαισίου και οι οποίοι καθορίζουν τη 
σύναψη ως θεμελιώδες χαρακτηριστικό 
της συμφωνίας, καθώς και μηχανισμών 
εκ των υστέρων ελέγχου σύμφωνα με 
τους οποίους συγκεκριμένες παραβιάσεις 
των εν λόγω ρητρών μπορούν να 
οδηγήσουν ακόμα και στην αναστολή της 
συμφωνίας· θεωρεί ότι, πέρα από αυτές 
τις ρήτρες, είναι αναγκαίο να 
αναπτυχθούν νέες συνεργασίες, οι οποίες 
θα επιτρέπουν την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη τρίτων χωρών 
ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία 438
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. χαιρετίζει την ίδρυση του 
Ανεξάρτητου Καναδού Διαμεσολαβητή 
για την Ευθύνη των Εταιρειών, με εντολή 
να ερευνά ισχυρισμούς για παραβιάσεις 
ανθρώπινων δικαιωμάτων που 
σχετίζονται με τη δραστηριότητα 
καναδικών εταιρειών στο εξωτερικό· 
καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να μιμηθεί αυτήν 
την ενθαρρυντική πρωτοβουλία·

Or. en

Τροπολογία 439
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει τη σημασία που έχει η 
εκπόνηση μιας στρατηγικής της ΕΕ 
προκειμένου να τεθούν οι νέες 
τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
στην υπηρεσία του λαού και να 
αντιμετωπισθεί η δυνητική απειλή των 
νέων τεχνολογιών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
μαζικής παρακολούθησης, των ψευδών 
ειδήσεων, της παραπληροφόρησης και της 
καταχρηστικής χρήσης της τεχνητής 
νοημοσύνης, και να επιτευχθεί η σωστή 
ισορροπία μεταξύ των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και άλλων θεμιτών 
προβληματισμών, όπως η ασφάλεια ή η 
καταπολέμηση του εγκλήματος, της 
τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού·

27. τονίζει τη σημασία που έχει η 
εκπόνηση μιας στρατηγικής της ΕΕ 
προκειμένου να τεθούν οι νέες 
τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
στην υπηρεσία του λαού και να 
αντιμετωπισθεί η δυνητική απειλή των 
νέων τεχνολογιών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
παραπληροφόρησης, της μαζικής 
παρακολούθησης, των ψευδών ειδήσεων, 
της ρητορικής μίσους, των κρατικών 
απαγορεύσεων και της καταχρηστικής 
χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, και να 
επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων 
θεμιτών προβληματισμών, όπως η 
ασφάλεια ή η καταπολέμηση του 
εγκλήματος, της τρομοκρατίας και του 
εξτρεμισμού·

Or. en

Τροπολογία 440
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
Heidi Hautala

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει τη σημασία που έχει η 
εκπόνηση μιας στρατηγικής της ΕΕ 
προκειμένου να τεθούν οι νέες 
τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
στην υπηρεσία του λαού και να 
αντιμετωπισθεί η δυνητική απειλή των 
νέων τεχνολογιών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
μαζικής παρακολούθησης, των ψευδών 
ειδήσεων, της παραπληροφόρησης και της 
καταχρηστικής χρήσης της τεχνητής 
νοημοσύνης, και να επιτευχθεί η σωστή 

27. τονίζει τη σημασία που έχει η 
εκπόνηση μιας στρατηγικής της ΕΕ 
προκειμένου να τεθούν οι νέες 
τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
στην υπηρεσία του λαού και να 
αντιμετωπισθεί η δυνητική απειλή των 
νέων τεχνολογιών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
μαζικής παρακολούθησης, της 
παραπληροφόρησης και της 
καταχρηστικής χρήσης της τεχνητής 
νοημοσύνης, τονίζει ακόμα τη 



AM\1191416EL.docx 147/183 PE642.989v01-00

EL

ισορροπία μεταξύ των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και άλλων θεμιτών 
προβληματισμών, όπως η ασφάλεια ή η 
καταπολέμηση του εγκλήματος, της 
τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού·

συγκεκριμένη απειλή που θέτουν αυτές οι 
τεχνολογίες για τους υπερασπιστές των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων όσον αφορά 
τον έλεγχο, τον περιορισμό και την 
υπονόμευση των δραστηριοτήτων τους, 
και προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή 
ισορροπία μεταξύ των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ειδικότερα του 
δικαιώματος στην ιδιωτικότητα, και 
άλλων θεμιτών προβληματισμών, όπως η 
ασφάλεια ή η καταπολέμηση του 
εγκλήματος, της τρομοκρατίας και του 
εξτρεμισμού· καλεί την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν πλήρη δέουσα 
επιμέλεια σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και κατάλληλο έλεγχο των 
εξαγωγών ευρωπαϊκής τεχνολογίας 
παρακολούθησης και τεχνικής βοήθειας· 
καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
αναλάβουν δεσμεύσεις με τις κυβερνήσεις 
τρίτων χωρών ώστε να τεθεί τέλος στις 
καταπιεστικές πρακτικές της 
κυβερνοασφάλειας και της 
αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 441
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει τη σημασία που έχει η 
εκπόνηση μιας στρατηγικής της ΕΕ 
προκειμένου να τεθούν οι νέες 
τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
στην υπηρεσία του λαού και να 
αντιμετωπισθεί η δυνητική απειλή των 
νέων τεχνολογιών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
μαζικής παρακολούθησης, των ψευδών 
ειδήσεων, της παραπληροφόρησης και της 
καταχρηστικής χρήσης της τεχνητής 
νοημοσύνης, και να επιτευχθεί η σωστή 

27. τονίζει τη σημασία που έχει η 
εκπόνηση μιας στρατηγικής της ΕΕ 
προκειμένου να τεθούν οι νέες 
τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
στην υπηρεσία του λαού και να 
αντιμετωπισθεί η δυνητική απειλή των 
νέων τεχνολογιών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
μαζικής παρακολούθησης, των ψευδών 
ειδήσεων, της παραπληροφόρησης και της 
καταχρηστικής χρήσης της τεχνητής 
νοημοσύνης, και να επιτευχθεί η σωστή 
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ισορροπία μεταξύ των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και άλλων θεμιτών 
προβληματισμών, όπως η ασφάλεια ή η 
καταπολέμηση του εγκλήματος, της 
τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού·

ισορροπία μεταξύ των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και άλλων θεμιτών 
προβληματισμών, όπως η ασφάλεια ή η 
καταπολέμηση του εγκλήματος, της 
τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού· 
εκφράζει την ανησυχία του για τη 
διαρκώς αυξανόμενη χρήση ορισμένων 
τεχνολογιών κυβερνοεπιτήρησης διπλής 
χρήσης κατά υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
δημοσιογράφων, και πολιτικών 
αντιπάλων· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 428/2009 
σχετικά με το σύστημα ελέγχου των εν 
λόγω ειδών διπλής χρήσης και την 
ανάγκη ετήσιας επικαιροποίησης του 
παραρτήματος Ι στο οποίο 
περιλαμβάνεται ο κατάλογος των 
ελεγχόμενων ειδών·

Or. fr

Τροπολογία 442
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει τη σημασία που έχει η 
εκπόνηση μιας στρατηγικής της ΕΕ 
προκειμένου να τεθούν οι νέες 
τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
στην υπηρεσία του λαού και να 
αντιμετωπισθεί η δυνητική απειλή των 
νέων τεχνολογιών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
μαζικής παρακολούθησης, των ψευδών 
ειδήσεων, της παραπληροφόρησης και της 
καταχρηστικής χρήσης της τεχνητής 
νοημοσύνης, και να επιτευχθεί η σωστή 
ισορροπία μεταξύ των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και άλλων θεμιτών 
προβληματισμών, όπως η ασφάλεια ή η 
καταπολέμηση του εγκλήματος, της 

27. τονίζει τη σημασία που έχει η 
εκπόνηση μιας στρατηγικής της ΕΕ 
προκειμένου να τεθούν οι νέες 
τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
στην υπηρεσία του λαού και να 
αντιμετωπισθεί η δυνητική απειλή των 
νέων τεχνολογιών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
μαζικής παρακολούθησης, των ψευδών 
ειδήσεων, της παραπληροφόρησης και της 
καταχρηστικής χρήσης της τεχνητής 
νοημοσύνης, και να επιτευχθεί η σωστή 
ισορροπία μεταξύ των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και άλλων θεμιτών 
προβληματισμών, όπως η ασφάλεια ή η 
καταπολέμηση του εγκλήματος, της 
τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού· 
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τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού· επαναλαμβάνει τη σημασία της 
ελευθερίας της έκφρασης, τόσο στο 
διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου, 
καθώς έτσι προάγεται μια κουλτούρα 
πλουραλισμού· τονίζει ότι οποιοσδήποτε 
περιορισμός της άσκησης αυτής της 
ελευθερίας εντός ή εκτός του διαδικτύου, 
όπως η αφαίρεση διαδικτυακού 
περιεχομένου, θα αποτελεί εξαίρεση, θα 
προβλέπεται από το νόμο και θα 
διατάσσεται με απόφαση δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 443
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν πλήρη δέουσα επιμέλεια 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και 
κατάλληλο έλεγχο των εξαγωγών 
ευρωπαϊκής τεχνολογίας 
παρακολούθησης και τεχνικής βοήθειας· 
καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
αναλάβουν δεσμεύσεις με τις κυβερνήσεις 
τρίτων χωρών ώστε να τεθεί τέλος στις 
καταπιεστικές πρακτικές της 
κυβερνοασφάλειας και της 
αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας· 
ανησυχεί, ωστόσο, για τη διάδοση 
δικαστικών και αστυνομικών συμφωνιών 
με χώρες που δεν σέβονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 444
Maria Arena, Andrea Cozzolino
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν πλήρη δέουσα επιμέλεια 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και 
κατάλληλο έλεγχο των εξαγωγών 
ευρωπαϊκής τεχνολογίας 
παρακολούθησης και τεχνικής βοήθειας· 
καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
αναλάβουν δεσμεύσεις με τις κυβερνήσεις 
τρίτων χωρών ώστε να τεθεί τέλος στις 
καταπιεστικές πρακτικές της 
κυβερνοασφάλειας και της 
αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 445
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
αυξανόμενη χρήση ψηφιακής 
παρακολούθησης για την απειλή, τον 
εκφοβισμό και την επίθεση μεταξύ άλλων 
εναντίον υπερασπιστών των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και 
δικηγόρων·

Or. en

Τροπολογία 446
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 
27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη 
χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων 
αεροσκαφών· εκφράζει τη βαθιά του 
ανησυχία για τη χρήση οπλισμένων 
τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών εκτός 
του διεθνούς νομικού πλαισίου· καλεί την 
ΕΕ να αναπτύξει επειγόντως ένα νομικά 
δεσμευτικό πλαίσιο για τη χρήση 
οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων 
αεροσκαφών ώστε να διασφαλίζεται ότι 
τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις νομικές 
τους υποχρεώσεις, δεν διαπράττουν 
παράνομες στοχευμένες δολοφονίες ή 
διευκολύνουν τη διάπραξη τέτοιων 
δολοφονιών από άλλα κράτη· καλεί 
επίσης την Επιτροπή να κρατά δεόντως 
ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με τη 
χρήση των κονδυλίων της ΕΕ για όλα τα 
σχέδια έρευνας και ανάπτυξης που 
συνδέονται με την κατασκευή 
τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών· ζητεί 
αξιολογήσεις αντικτύπου επί των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά 
περαιτέρω σχέδια ανάπτυξης 
τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών· καλεί 
την ΑΠ/ΥΕ να απαγορεύσει την 
ανάπτυξη, την παραγωγή και τη χρήση 
πλήρως αυτόνομων όπλων που καθιστούν 
δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων 
χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση·

Or. en

Τροπολογία 447
Tudor Ciuhodaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. Τονίζει την ανάγκη για 
αποτελεσματική συνεργασία στον 
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ψηφιακό τομέα μεταξύ των κυβερνήσεων, 
του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των 
πολιτών, του ακαδημαϊκού κόσμου, της 
τεχνικής κοινότητας, των κοινωνικών 
εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα 
ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς 
ψηφιακό μέλλον για όλους, σύμφωνα με 
το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και σε στενή συσχέτιση με 
τις διατάξεις και τα μέτρα του ΟΗΕ για 
την ασφάλεια, την τεχνολογία, τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και τη διπλωματία·

Or. ro

Τροπολογία 448
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των 
μεταναστευτικών ροών, όπως πόλεμοι, 
συγκρούσεις, διώξεις, δίκτυα παράνομης 
μετανάστευσης, εμπορία ανθρώπων, 
λαθραία διακίνηση και κλιματική αλλαγή· 
ζητεί την αντιμετώπιση της εξωτερικής 
διάστασης της προσφυγικής κρίσης, 
μεταξύ άλλων με την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων για τις συγκρούσεις μέσω της 
δημιουργίας σχέσεων συνεργασίας και 
εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 
τρίτες χώρες· εμμένει στην άποψη ότι η 
εφαρμογή των παγκόσμιων συμφώνων 
για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες 
πρέπει, ως εκ τούτου, να συμβαδίζει με 
την εφαρμογή της Ατζέντας του ΟΗΕ για 
το 2030, όπως ορίζεται στους 
στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους, 
καθώς και με αύξηση των επενδύσεων 
στις αναπτυσσόμενες χώρες·

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των 
μεταναστευτικών ροών, οι οποίες οδηγούν 
σε σημαντική αποσταθεροποίηση στις 
χώρες άφιξης, όπως η ισλαμική 
τρομοκρατία, πόλεμοι, συγκρούσεις, 
διώξεις, δίκτυα παράνομης μετανάστευσης, 
εμπορία ανθρώπων, λαθραία διακίνηση και 
κλιματική αλλαγή· ζητεί την αντιμετώπιση 
της εξωτερικής διάστασης της 
προσφυγικής κρίσης, μεταξύ άλλων με την 
εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τις 
συγκρούσεις μέσω της δημιουργίας 
σχέσεων συνεργασίας και εταιρικών 
σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες τρίτες 
χώρες·

Or. en
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Τροπολογία 449
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των 
μεταναστευτικών ροών, όπως πόλεμοι, 
συγκρούσεις, διώξεις, δίκτυα παράνομης 
μετανάστευσης, εμπορία ανθρώπων, 
λαθραία διακίνηση και κλιματική αλλαγή· 
ζητεί την αντιμετώπιση της εξωτερικής 
διάστασης της προσφυγικής κρίσης, 
μεταξύ άλλων με την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων για τις συγκρούσεις μέσω της 
δημιουργίας σχέσεων συνεργασίας και 
εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 
τρίτες χώρες· εμμένει στην άποψη ότι η 
εφαρμογή των παγκόσμιων συμφώνων 
για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες 
πρέπει, ως εκ τούτου, να συμβαδίζει με 
την εφαρμογή της Ατζέντας του ΟΗΕ για 
το 2030, όπως ορίζεται στους 
στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους, 
καθώς και με αύξηση των επενδύσεων 
στις αναπτυσσόμενες χώρες·

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των 
μεταναστευτικών ροών· ζητεί την 
αντιμετώπιση της εξωτερικής διάστασης 
της μεταναστευτικής κρίσης, μεταξύ 
άλλων με την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων 
για τις συγκρούσεις μέσω της δημιουργίας 
σχέσεων συνεργασίας και εταιρικών 
σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες τρίτες 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 450
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια 
των μεταναστευτικών ροών, όπως 
πόλεμοι, συγκρούσεις, διώξεις, δίκτυα 

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να ληφθούν πραγματικά βήματα, 
σύμφωνα με το Παγκόσμιο Σύμφωνο για 
τους πρόσφυγες·
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παράνομης μετανάστευσης, εμπορία 
ανθρώπων, λαθραία διακίνηση και 
κλιματική αλλαγή· ζητεί την 
αντιμετώπιση της εξωτερικής διάστασης 
της προσφυγικής κρίσης, μεταξύ άλλων 
με την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τις 
συγκρούσεις μέσω της δημιουργίας 
σχέσεων συνεργασίας και εταιρικών 
σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες τρίτες 
χώρες· εμμένει στην άποψη ότι η 
εφαρμογή των παγκόσμιων συμφώνων 
για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες 
πρέπει, ως εκ τούτου, να συμβαδίζει με 
την εφαρμογή της Ατζέντας του ΟΗΕ για 
το 2030, όπως ορίζεται στους 
στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους, 
καθώς και με αύξηση των επενδύσεων 
στις αναπτυσσόμενες χώρες·

α) να μειωθούν οι πιέσεις στις χώρες 
και κοινότητες υποδοχής·
β) να ενισχυθεί η αυτονομία των 
προσφύγων·
γ) να επεκταθεί η πρόσβαση σε 
λύσεις τρίτων χωρών·
δ) να προαχθούν στις χώρες 
προέλευσης συνθήκες που ευνοούν την 
επιστροφή με ασφάλεια και αξιοπρέπεια·
ε) ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν την ανθρωπιστική 
βοήθεια για τους βιαίως μετατοπισθέντες·
στ) καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
να παράσχουν στήριξη στις κοινότητες 
υποδοχής προσφύγων πέρα και πάνω από 
τον βασικό προγραμματισμό ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 451
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια 
των μεταναστευτικών ροών, όπως 
πόλεμοι, συγκρούσεις, διώξεις, δίκτυα 
παράνομης μετανάστευσης, εμπορία 
ανθρώπων, λαθραία διακίνηση και 
κλιματική αλλαγή· ζητεί την 
αντιμετώπιση της εξωτερικής διάστασης 
της προσφυγικής κρίσης, μεταξύ άλλων 
με την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τις 
συγκρούσεις μέσω της δημιουργίας 
σχέσεων συνεργασίας και εταιρικών 
σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες τρίτες 
χώρες· εμμένει στην άποψη ότι η 
εφαρμογή των παγκόσμιων συμφώνων για 
τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες 
πρέπει, ως εκ τούτου, να συμβαδίζει με την 
εφαρμογή της Ατζέντας του ΟΗΕ για το 
2030, όπως ορίζεται στους στρατηγικούς 
αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και με 
αύξηση των επενδύσεων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν οι παράγοντες βίαιης 
μετανάστευσης, όπως πόλεμοι, 
συγκρούσεις, διώξεις, δίκτυα παράνομης 
μετανάστευσης, εμπορία ανθρώπων, 
λαθραία διακίνηση και κλιματική αλλαγή· 
ζητεί την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για 
τις συγκρούσεις μέσω της δημιουργίας 
σχέσεων συνεργασίας και εταιρικών 
σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες τρίτες 
χώρες· πιστεύει ότι η συμμόρφωση με το 
διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί 
απαραίτητο δομικό στοιχείο για 
συνεργασία με τρίτες χώρες· εμμένει στην 
άποψη ότι η εφαρμογή των παγκόσμιων 
συμφώνων για τη μετανάστευση και τους 
πρόσφυγες πρέπει, ως εκ τούτου, να 
συμβαδίζει με την εφαρμογή της Ατζέντας 
του ΟΗΕ για το 2030, όπως ορίζεται στους 
στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους, 
καθώς και με αύξηση των επενδύσεων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
θεσπίσουν ειδική συντονισμένη 
διαδικασία για τη χορήγηση θεωρήσεων 
στους αιτούντες άσυλο για 
ανθρωπιστικούς λόγους·

Or. en

Τροπολογία 452
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των 
μεταναστευτικών ροών, όπως πόλεμοι, 
συγκρούσεις, διώξεις, δίκτυα παράνομης 
μετανάστευσης, εμπορία ανθρώπων, 

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των 
μεταναστευτικών ροών, όπως εμφύλιοι 
πόλεμοι και πόλεμοι δι’ αντιπροσώπων, 
διεθνικές συγκρούσεις, πολιτικές ή 
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λαθραία διακίνηση και κλιματική αλλαγή· 
ζητεί την αντιμετώπιση της εξωτερικής 
διάστασης της προσφυγικής κρίσης, 
μεταξύ άλλων με την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων για τις συγκρούσεις μέσω της 
δημιουργίας σχέσεων συνεργασίας και 
εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 
τρίτες χώρες· εμμένει στην άποψη ότι η 
εφαρμογή των παγκόσμιων συμφώνων για 
τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες 
πρέπει, ως εκ τούτου, να συμβαδίζει με την 
εφαρμογή της Ατζέντας του ΟΗΕ για το 
2030, όπως ορίζεται στους στρατηγικούς 
αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και με 
αύξηση των επενδύσεων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

θρησκευτικές διώξεις, δίκτυα παράνομης 
μετανάστευσης, εμπορία ανθρώπων, 
λαθραία διακίνηση και κλιματική αλλαγή· 
ζητεί την αντιμετώπιση της εξωτερικής 
διάστασης της προσφυγικής κρίσης, 
μεταξύ άλλων με την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων για τις συγκρούσεις μέσω της 
δημιουργίας σχέσεων συνεργασίας και 
εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 
τρίτες χώρες· εμμένει στην άποψη ότι η 
εφαρμογή των παγκόσμιων συμφώνων για 
τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες 
πρέπει, ως εκ τούτου, να συμβαδίζει με την 
εφαρμογή της Ατζέντας του ΟΗΕ για το 
2030, όπως ορίζεται στους στρατηγικούς 
αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και με 
αύξηση των επενδύσεων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 453
Hermann Tertsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των 
μεταναστευτικών ροών, όπως πόλεμοι, 
συγκρούσεις, διώξεις, δίκτυα παράνομης 
μετανάστευσης, εμπορία ανθρώπων, 
λαθραία διακίνηση και κλιματική αλλαγή· 
ζητεί την αντιμετώπιση της εξωτερικής 
διάστασης της προσφυγικής κρίσης, 
μεταξύ άλλων με την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων για τις συγκρούσεις μέσω της 
δημιουργίας σχέσεων συνεργασίας και 
εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 
τρίτες χώρες· εμμένει στην άποψη ότι η 
εφαρμογή των παγκόσμιων συμφώνων για 
τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες 
πρέπει, ως εκ τούτου, να συμβαδίζει με την 
εφαρμογή της Ατζέντας του ΟΗΕ για το 
2030, όπως ορίζεται στους στρατηγικούς 

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των 
μεταναστευτικών ροών, όπως 
ολοκληρωτικά καθεστώτα, δικτατορίες, 
τυραννίες, πόλεμοι, συγκρούσεις, διώξεις, 
δίκτυα παράνομης μετανάστευσης, 
εμπορία ανθρώπων και λαθραία 
διακίνηση· ζητεί την αντιμετώπιση της 
εξωτερικής διάστασης της προσφυγικής 
κρίσης, μεταξύ άλλων με την εξεύρεση 
βιώσιμων λύσεων για τις συγκρούσεις 
μέσω της δημιουργίας σχέσεων 
συνεργασίας και εταιρικών σχέσεων με τις 
ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες· εμμένει στην 
άποψη ότι η εφαρμογή των παγκόσμιων 
συμφώνων για τη μετανάστευση και τους 
πρόσφυγες πρέπει, ως εκ τούτου, να 
συμβαδίζει με την εφαρμογή της Ατζέντας 
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αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και με 
αύξηση των επενδύσεων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

του ΟΗΕ για το 2030, όπως ορίζεται στους 
στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους, 
καθώς και με αύξηση των επενδύσεων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. es

Τροπολογία 454
Pierfrancesco Majorino, Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των 
μεταναστευτικών ροών, όπως πόλεμοι, 
συγκρούσεις, διώξεις, δίκτυα παράνομης 
μετανάστευσης, εμπορία ανθρώπων, 
λαθραία διακίνηση και κλιματική αλλαγή· 
ζητεί την αντιμετώπιση της εξωτερικής 
διάστασης της προσφυγικής κρίσης, 
μεταξύ άλλων με την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων για τις συγκρούσεις μέσω της 
δημιουργίας σχέσεων συνεργασίας και 
εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 
τρίτες χώρες· εμμένει στην άποψη ότι η 
εφαρμογή των παγκόσμιων συμφώνων για 
τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες 
πρέπει, ως εκ τούτου, να συμβαδίζει με την 
εφαρμογή της Ατζέντας του ΟΗΕ για το 
2030, όπως ορίζεται στους στρατηγικούς 
αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και με 
αύξηση των επενδύσεων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των 
μεταναστευτικών ροών, όπως πόλεμοι, 
συγκρούσεις, διώξεις, δίκτυα παράνομης 
μετανάστευσης, εμπορία ανθρώπων, 
λαθραία διακίνηση, κλιματική αλλαγή και 
φτώχεια, καθώς επίσης να 
δημιουργηθούν νόμιμοι δίαυλοι και 
νόμιμες οδοί μετανάστευσης και να 
διευκολυνθούν οι διαδικασίες 
οικειοθελούς επιστροφής, όπου είναι 
εφικτό· ως εκ τούτου, θεωρεί ότι είναι 
σημαντικό οι πόροι για την ανάπτυξη και 
τη συνεργασία να παραμείνουν 
εστιασμένοι στους εν λόγω στόχους και 
να μην διοχετεύονται στο κλείσιμο και 
στον έλεγχο των συνόρων χωρίς να 
παρέχονται αποτελεσματικές εγγυήσεις 
για τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Ζητεί, ως εκ τούτου, την 
αντιμετώπιση της εξωτερικής διάστασης 
της προσφυγικής κρίσης με την εξεύρεση 
βιώσιμων λύσεων για τις συγκρούσεις 
μέσω της δημιουργίας σχέσεων 
συνεργασίας και εταιρικών σχέσεων με τις 
ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες· εμμένει στην 
άποψη ότι η εφαρμογή των παγκόσμιων 
συμφώνων για τη μετανάστευση και τους 
πρόσφυγες πρέπει, ως εκ τούτου, να 
συμβαδίζει με την εφαρμογή της Ατζέντας 
του ΟΗΕ για το 2030, όπως ορίζεται στους 
στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους, 
καθώς και με αύξηση των επενδύσεων στις 
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αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. it

Τροπολογία 455
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των 
μεταναστευτικών ροών, όπως πόλεμοι, 
συγκρούσεις, διώξεις, δίκτυα παράνομης 
μετανάστευσης, εμπορία ανθρώπων, 
λαθραία διακίνηση και κλιματική αλλαγή· 
ζητεί την αντιμετώπιση της εξωτερικής 
διάστασης της προσφυγικής κρίσης, 
μεταξύ άλλων με την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων για τις συγκρούσεις μέσω της 
δημιουργίας σχέσεων συνεργασίας και 
εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 
τρίτες χώρες· εμμένει στην άποψη ότι η 
εφαρμογή των παγκόσμιων συμφώνων για 
τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες 
πρέπει, ως εκ τούτου, να συμβαδίζει με την 
εφαρμογή της Ατζέντας του ΟΗΕ για το 
2030, όπως ορίζεται στους στρατηγικούς 
αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και με 
αύξηση των επενδύσεων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των 
μεταναστευτικών ροών, όπως πόλεμοι, 
συγκρούσεις, διώξεις, δίκτυα παράνομης 
μετανάστευσης, εμπορία ανθρώπων, 
λαθραία διακίνηση και κλιματική αλλαγή 
καθώς και την ανάγκη εξεύρεσης 
μακροπρόθεσμων λύσεων που θα 
στηρίζονται στον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην 
αξιοπρέπεια· ζητεί την αντιμετώπιση της 
εξωτερικής διάστασης της προσφυγικής 
κρίσης, μεταξύ άλλων με την εξεύρεση 
βιώσιμων λύσεων για τις συγκρούσεις 
μέσω της δημιουργίας σχέσεων 
συνεργασίας και εταιρικών σχέσεων με τις 
ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες· εμμένει στην 
άποψη ότι η εφαρμογή των παγκόσμιων 
συμφώνων για τη μετανάστευση και τους 
πρόσφυγες πρέπει, ως εκ τούτου, να 
συμβαδίζει με την εφαρμογή της Ατζέντας 
του ΟΗΕ για το 2030, όπως ορίζεται στους 
στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους, 
καθώς και με αύξηση των επενδύσεων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της να εξασφαλίζουν 
πλήρη διαφάνεια σχετικά με τους πόρους 
που χορηγούνται σε τρίτες χώρες για τη 
συνεργασία στον τομέα της 
μετανάστευσης και να διασφαλίζουν ότι η 
εν λόγω συνεργασία δεν ωφελεί τις αρχές 
που εμπλέκονται σε παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. fr
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Τροπολογία 456
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των 
μεταναστευτικών ροών, όπως πόλεμοι, 
συγκρούσεις, διώξεις, δίκτυα παράνομης 
μετανάστευσης, εμπορία ανθρώπων, 
λαθραία διακίνηση και κλιματική αλλαγή· 
ζητεί την αντιμετώπιση της εξωτερικής 
διάστασης της προσφυγικής κρίσης, 
μεταξύ άλλων με την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων για τις συγκρούσεις μέσω της 
δημιουργίας σχέσεων συνεργασίας και 
εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 
τρίτες χώρες· εμμένει στην άποψη ότι η 
εφαρμογή των παγκόσμιων συμφώνων για 
τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες 
πρέπει, ως εκ τούτου, να συμβαδίζει με την 
εφαρμογή της Ατζέντας του ΟΗΕ για το 
2030, όπως ορίζεται στους στρατηγικούς 
αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και με 
αύξηση των επενδύσεων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των 
μεταναστευτικών ροών, όπως πόλεμοι, 
συγκρούσεις, διώξεις, δίκτυα παράνομης 
μετανάστευσης, εμπορία ανθρώπων, 
λαθραία διακίνηση και κλιματική αλλαγή· 
ζητεί την αντιμετώπιση της εξωτερικής 
διάστασης της προσφυγικής κρίσης, 
μεταξύ άλλων με την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων για τις συγκρούσεις μέσω της 
δημιουργίας σχέσεων συνεργασίας και 
εταιρικών σχέσεων με τις τρίτες χώρες που 
συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους 
πρόσφυγες· τονίζει τη σημασία της 
παροχής βοήθειας σε τρίτες χώρες για τη 
βελτίωση των συνθηκών των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων στο πλαίσιο 
της διαχείρισης της μετανάστευσής τους, 
ιδίως σε χώρες προέλευσης και 
ενδιάμεσου σταθμού· εμμένει στην άποψη 
ότι η εφαρμογή των παγκόσμιων 
συμφώνων για τη μετανάστευση και τους 
πρόσφυγες πρέπει, ως εκ τούτου, να 
συμβαδίζει με την εφαρμογή της Ατζέντας 
του ΟΗΕ για το 2030, όπως ορίζεται στους 
στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους, 
καθώς και με αύξηση των επενδύσεων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 457
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των 
μεταναστευτικών ροών, όπως πόλεμοι, 
συγκρούσεις, διώξεις, δίκτυα παράνομης 
μετανάστευσης, εμπορία ανθρώπων, 
λαθραία διακίνηση και κλιματική αλλαγή· 
ζητεί την αντιμετώπιση της εξωτερικής 
διάστασης της προσφυγικής κρίσης, 
μεταξύ άλλων με την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων για τις συγκρούσεις μέσω της 
δημιουργίας σχέσεων συνεργασίας και 
εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 
τρίτες χώρες· εμμένει στην άποψη ότι η 
εφαρμογή των παγκόσμιων συμφώνων για 
τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες 
πρέπει, ως εκ τούτου, να συμβαδίζει με την 
εφαρμογή της Ατζέντας του ΟΗΕ για το 
2030, όπως ορίζεται στους στρατηγικούς 
αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και με 
αύξηση των επενδύσεων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των 
μεταναστευτικών ροών, όπως πόλεμοι, 
συγκρούσεις, διώξεις, δίκτυα παράνομης 
μετανάστευσης, εμπορία ανθρώπων, 
λαθραία διακίνηση, οικονομική ανισότητα 
και κλιματική αλλαγή· ζητεί την 
αντιμετώπιση της εξωτερικής διάστασης 
της προσφυγικής κρίσης, μεταξύ άλλων με 
την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τις 
συγκρούσεις μέσω της δημιουργίας 
σχέσεων συνεργασίας και εταιρικών 
σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες τρίτες 
χώρες· εμμένει στην άποψη ότι η 
εφαρμογή των παγκόσμιων συμφώνων για 
τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες 
πρέπει, ως εκ τούτου, να συμβαδίζει με την 
εφαρμογή της Ατζέντας του ΟΗΕ για το 
2030, όπως ορίζεται στους στρατηγικούς 
αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και με 
αύξηση των επενδύσεων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες· 

Or. en

Τροπολογία 458
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των 
μεταναστευτικών ροών, όπως πόλεμοι, 
συγκρούσεις, διώξεις, δίκτυα παράνομης 
μετανάστευσης, εμπορία ανθρώπων, 
λαθραία διακίνηση και κλιματική αλλαγή· 
ζητεί την αντιμετώπιση της εξωτερικής 
διάστασης της προσφυγικής κρίσης, 
μεταξύ άλλων με την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων για τις συγκρούσεις μέσω της 
δημιουργίας σχέσεων συνεργασίας και 

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των 
μεταναστευτικών ροών, όπως πόλεμοι, 
συγκρούσεις, διώξεις, δίκτυα παράνομης 
μετανάστευσης, εμπορία ανθρώπων, 
λαθραία διακίνηση και κλιματική αλλαγή· 
ζητεί την αντιμετώπιση της εξωτερικής 
διάστασης της κρίσης ασύλου, μεταξύ 
άλλων με την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων 
για τις συγκρούσεις μέσω της δημιουργίας 
σχέσεων συνεργασίας και εταιρικών 
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εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 
τρίτες χώρες· εμμένει στην άποψη ότι η 
εφαρμογή των παγκόσμιων συμφώνων για 
τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες 
πρέπει, ως εκ τούτου, να συμβαδίζει με την 
εφαρμογή της Ατζέντας του ΟΗΕ για το 
2030, όπως ορίζεται στους στρατηγικούς 
αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και με 
αύξηση των επενδύσεων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες τρίτες 
χώρες· εμμένει στην άποψη ότι η 
εφαρμογή των παγκόσμιων συμφώνων για 
τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες 
πρέπει, ως εκ τούτου, να συμβαδίζει με την 
εφαρμογή της Ατζέντας του ΟΗΕ για το 
2030, όπως ορίζεται στους στρατηγικούς 
αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και με 
αύξηση των επενδύσεων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 459
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των 
μεταναστευτικών ροών, όπως πόλεμοι, 
συγκρούσεις, διώξεις, δίκτυα παράνομης 
μετανάστευσης, εμπορία ανθρώπων, 
λαθραία διακίνηση και κλιματική αλλαγή· 
ζητεί την αντιμετώπιση της εξωτερικής 
διάστασης της προσφυγικής κρίσης, 
μεταξύ άλλων με την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων για τις συγκρούσεις μέσω της 
δημιουργίας σχέσεων συνεργασίας και 
εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 
τρίτες χώρες· εμμένει στην άποψη ότι η 
εφαρμογή των παγκόσμιων συμφώνων 
για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες 
πρέπει, ως εκ τούτου, να συμβαδίζει με 
την εφαρμογή της Ατζέντας του ΟΗΕ για 
το 2030, όπως ορίζεται στους 
στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους, 
καθώς και με αύξηση των επενδύσεων 
στις αναπτυσσόμενες χώρες·

28. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των 
μεταναστευτικών ροών, όπως πόλεμοι, 
συγκρούσεις, διώξεις, δίκτυα παράνομης 
μετανάστευσης, εμπορία ανθρώπων, 
λαθραία διακίνηση και κλιματική αλλαγή· 
ζητεί την αντιμετώπιση της εξωτερικής 
διάστασης της προσφυγικής κρίσης, 
μεταξύ άλλων με την εξεύρεση βιώσιμων 
λύσεων για τις συγκρούσεις μέσω της 
δημιουργίας σχέσεων συνεργασίας και 
εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 
τρίτες χώρες· στο πλαίσιο αυτό, 
αναγνωρίζει τη σημασία της εφαρμογής 
της Ατζέντας του ΟΗΕ για το 2030, όπως 
ορίζεται στους στρατηγικούς 
αναπτυξιακούς στόχους, σε συνδυασμό με 
αύξηση των επενδύσεων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en
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Τροπολογία 460
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. καταγγέλλει τους θανάτους στη 
Μεσόγειο Θάλασσα και καταδικάζει τις 
παραβιάσεις των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων που υφίστανται πρόσφυγες 
και μετανάστες· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι ορισμένοι επιστράφηκαν 
στα σύνορα ή απελάθηκαν σε μέρη όπου 
η ζωή τους διατρέχει κίνδυνο, κατά 
παρέκκλιση από το διεθνές δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
ασύλου· καταγγέλλει το κλείσιμο 
ασφαλών λιμένων και τις επιθέσεις κατά 
ΜΚΟ που βοηθούν αυτούς τους 
ανθρώπους, όπως εκστρατείες 
δυσφήμισης και ολοένα και συχνότερες 
νομικές διώξεις·

Or. en

Τροπολογία 461
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. τονίζει την επείγουσα ανάγκη 
ανάπτυξης ισχυρότερων πολιτικών σε 
επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση των 
ζητημάτων που αφορούν μετανάστες, 
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο κατά 
τρόπο που να συνάδει με τη διεθνή 
νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τη θεμελιώδη ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια· καλεί την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη να εγγυηθούν τη δημιουργία 
ανθρωπιστικών διαδρόμων και να 
εκδώσουν θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς 
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λόγους· τονίζει ότι η ανθρωπιστική 
βοήθεια, ειδικότερα στο πλαίσιο των 
επιχειρήσεων ανεύρεσης και διάσωσης, 
δεν θα πρέπει ποτέ να ποινικοποιείται· 
καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν την 
αναθεώρηση του κανονισμού του 
Δουβλίνου και να προωθήσουν τη νόμιμη 
μετανάστευση σε γνήσιο πνεύμα 
συνεργασίας και ισότιμου επιμερισμού 
του βάρους·

Or. en

Τροπολογία 462
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. τονίζει ότι βασικές διεθνείς 
συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
αναγνωρίζουν τα δικαιώματα όλων των 
ανθρώπων, περιλαμβανομένων των 
μεταναστών και των προσφύγων, 
ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς 
τους, και δεσμεύουν τα κράτη να τηρούν 
τις συνθήκες αυτές, και μεταξύ άλλων τη 
θεμελιώδη αρχή της μη 
επαναπροώθησης· ζητεί από τα κράτη 
μέλη και την ΕΕ να διασφαλίσουν τον 
σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
στο πλαίσιο της διαχείρισης της 
μετανάστευσης· ζητεί από την Επιτροπή 
να αναπτύξει μια μεταναστευτική 
προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και να βελτιώσει τα 
ενωσιακά εργαλεία για την απαγόρευση 
και αποθάρρυνση των διώξεων σε βάρος 
ατόμων και οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών που παρέχουν βοήθεια σε 
μετανάστες για ανθρωπιστικούς λόγους·

Or. en
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Τροπολογία 463
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την ΕΕ να διασφαλίσει ότι όλες οι 
συμφωνίες συνεργασίας για τη 
μετανάστευση και συμφωνίες 
επανεισδοχής με τρίτες χώρες 
συμμορφώνονται αυστηρά προς το 
διεθνές δίκαιο, το δίκαιο των προσφύγων 
και το διεθνές ναυτικό δίκαιο, και 
ειδικότερα προς τη σύμβαση για το 
καθεστώς των προσφύγων· επιμένει στην 
ανάγκη ένταξης μηχανισμών 
προαξιολόγησης και παρακολούθησης για 
την αξιολόγηση του αντικτύπου που έχει 
η συνεργασία για θέματα μετανάστευσης 
με τρίτες χώρες στα ανθρώπινα 
δικαιώματα· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί 
την ΕΕ να αυξήσει τη διαφάνεια και να 
διασφαλίσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο 
και τη δημοκρατική εποπτεία αυτών των 
συμφωνιών· υπογραμμίζει την ανάγκη 
αποσύνδεσης της αναπτυξιακής 
συνεργασίας από τη συνεργασία για την 
επανεισδοχή ή τη μετανάστευση· επιμένει 
ότι η διάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων πρέπει να ενσωματωθεί και 
να παρακολουθείται σε όλες τις 
δραστηριότητες του Frontex και της 
EASO·

Or. en

Τροπολογία 464
Miguel Urbán Crespo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28β. καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν 
την αρχή της μη επαναπροώθησης των 
ατόμων σε χώρες όπου μπορεί να 
απειλείται η ζωή και η ελευθερία τους· 
τονίζει την ανάγκη να θεσπιστούν πλαίσια 
για την προστασία των μεταναστών, 
ιδιαίτερα μέσω της διάνοιξης ασφαλών 
και νόμιμων οδών για τους μετανάστες 
και της χορήγησης θεωρήσεων για 
ανθρωπιστικούς λόγους·

Or. en

Τροπολογία 465
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσει 
τις εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες με 
στόχο τη συμμόρφωση με το διεθνές 
δίκαιο και τη διασφάλιση του σεβασμού 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων με σαφή 
αναφορά σε καταστάσεις εσωτερικής 
μετατόπισης, για την ενίσχυση της 
δέσμευσής της στην πρόληψη των 
συγκρούσεων καθώς και για τη στήριξη 
της πρωτοβουλίας της Ύπατης 
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για 
τους Πρόσφυγες να θέσει τέλος στην 
ανιθαγένεια έως το 2024 εντός και εκτός 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 466
Miguel Urbán Crespo
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28γ. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη να εξασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια 
σχετικά με την κατανομή των πόρων από 
τρίτες χώρες για θέματα συνεργασίας 
στον τομέα της μετανάστευσης, καθώς 
και να διασφαλίζουν ότι η εν λόγω 
συνεργασία δεν ωφελεί άμεσα ή έμμεσα 
συστήματα ασφαλείας, αστυνομικά 
συστήματα και δικαστικά συστήματα που 
εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρώπινων 
δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη να μην περιλαμβάνουν πόρους για 
την υποδοχή προσφύγων ή μεταναστών ή 
πολιτικές για τον έλεγχο ή την επιστροφή 
μεταναστών στην επίσημη αναπτυξιακή 
βοήθεια, καθώς και οποιοδήποτε όρο για 
την παροχή βοήθειας στον τομέα αυτό· 
καταγγέλλει, ειδικότερα, τις προϋποθέσεις 
της βοήθειας που παρέχεται σε ορισμένες 
χώρες μέσω συμφωνιών επανεισδοχής 
και τον πολλαπλασιασμό των 
διαπραγματεύσεων στον τομέα αυτό· 
ζητεί να ανασταλούν όλες οι συμφωνίες 
και οι διαπραγματεύσεις για τις 
συμφωνίες επανεισδοχής με τις χώρες 
που δεν σέβονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 467
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. Περιβαλλοντικές και φυσικές 
καταστροφές και κλιματική αλλαγή
υπογραμμίζει ότι, κατ’ εκτίμηση του 
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ΟΗΕ, έως το 2050 θα υπάρξουν πολλοί 
περιβαλλοντικοί πρόσφυγες· υπενθυμίζει 
τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των 
κρατών και των λοιπών ηγετών ως προς 
τον μετριασμό των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής και την πρόληψη των 
αρνητικών της επιπτώσεων επί των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να 
συνδέσει τα ζητήματα που άπτονται των 
περιβαλλοντικών και φυσικών 
καταστροφών και της κλιματικής 
αλλαγής με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. fr

Τροπολογία 468
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28β. ζητεί από την ΕΕ να συμμετάσχει 
ενεργά στη συζήτηση σχετικά με τη 
χρήση του όρου «κλιματικό 
μετατοπισμένο άτομο», 
συμπεριλαμβανομένου ενός πιθανού 
νομικού ορισμού στο διεθνές δίκαιο ή σε 
κάποια νομικώς δεσμευτική διεθνή 
συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 469
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον 
εκδημοκρατισμό· επισημαίνει με 
ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, τη 
συνεχή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου για τη Δημοκρατία σε ενέργειες 
προαγωγής της δημοκρατίας και του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών στις χώρες της 
ανατολικής και της νότιας γειτονίας της 
ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 
αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 470
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 
επισημαίνει με ικανοποίηση, στο πλαίσιο 
αυτό, τη συνεχή συμμετοχή του 

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 
υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 
αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 
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Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες 
της ανατολικής και της νότιας γειτονίας 
της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 
αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο·

αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 471
Marco Zanni, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Thierry Mariani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 
επισημαίνει με ικανοποίηση, στο πλαίσιο 
αυτό, τη συνεχή συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες 
της ανατολικής και της νότιας γειτονίας 
της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 
αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 
υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 
αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο·
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πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο·

Or. fr

Τροπολογία 472
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 
επισημαίνει με ικανοποίηση, στο πλαίσιο 
αυτό, τη συνεχή συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες 
της ανατολικής και της νότιας γειτονίας 
της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 
αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο·

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικά 
κόμματα, ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, 
κοινοβούλια και την κοινωνία των πολιτών 
στις προσπάθειές τους να προωθήσουν τον 
εκδημοκρατισμό· ζητεί να υπάρχει 
διαφάνεια στην κατανομή της 
χρηματοδότησης και την παρακολούθηση 
της χρήσης πόρων για τις οικείες 
δραστηριότητες· επισημαίνει με 
ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεχή 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου για 
τη Δημοκρατία σε ενέργειες προαγωγής 
της δημοκρατίας και του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
στις χώρες της ανατολικής και της νότιας 
γειτονίας της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η 
εμπειρία που αποκτήθηκε και τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο· χαιρετίζει τις 
συζητήσεις του Συμβουλίου σχετικά με τα 
συμπεράσματα για τη δημοκρατία ως 
έναρξη της επικαιροποίησης και 
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ενίσχυσης της προσέγγισης της ΕΕ στην 
ενίσχυση της δημοκρατίας και καλεί την 
ΕΕ και τα κράτη μέλη να συγκεντρώσουν 
κεφάλαια για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για 
τη Δημοκρατία (EED)·

Or. en

Τροπολογία 473
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 
επισημαίνει με ικανοποίηση, στο πλαίσιο 
αυτό, τη συνεχή συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες 
της ανατολικής και της νότιας γειτονίας 
της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 
αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο·

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικά 
κόμματα, ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, 
κοινοβούλια και την κοινωνία των πολιτών 
στις προσπάθειές τους να προωθήσουν τον 
εκδημοκρατισμό· επισημαίνει με 
ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεχή 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου για 
τη Δημοκρατία σε ενέργειες προαγωγής 
της δημοκρατίας και του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
στις χώρες της ανατολικής και της νότιας 
γειτονίας της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η 
εμπειρία που αποκτήθηκε και τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο· χαιρετίζει τις 
συζητήσεις του Συμβουλίου σχετικά με τα 
συμπεράσματα για τη δημοκρατία ως 
έναρξη της επικαιροποίησης και 
ενίσχυσης της προσέγγισης της ΕΕ στην 
ενίσχυση της δημοκρατίας·
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Or. en

Τροπολογία 474
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 
επισημαίνει με ικανοποίηση, στο πλαίσιο 
αυτό, τη συνεχή συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες 
της ανατολικής και της νότιας γειτονίας 
της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 
αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο·

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό 
κατά τρόπο που λαμβάνει υπόψη τις 
επικρατούσες συνθήκες, ενώ λαμβάνει 
υπόψη το πολιτισμικό και εθνικό πλαίσιο 
των οικείων τρίτων χωρών ούτως ώστε 
να ενισχυθεί ο διάλογος και η συνεργασία· 
επισημαίνει με ικανοποίηση, στο πλαίσιο 
αυτό, τη συνεχή συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες 
της ανατολικής και της νότιας γειτονίας 
της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 
αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 475
Emmanuel Maurel
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 
επισημαίνει με ικανοποίηση, στο πλαίσιο 
αυτό, τη συνεχή συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες 
της ανατολικής και της νότιας γειτονίας 
της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 
αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο·

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 
ζητεί να καταβληθεί προσπάθεια 
διαφάνειας όσον αφορά την εκχώρηση 
χρηματοδοτήσεων και τον έλεγχο της 
χρήσης των κονδυλίων για τις σχετικές 
δραστηριότητες· επισημαίνει με 
ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεχή 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου για 
τη Δημοκρατία σε ενέργειες προαγωγής 
της δημοκρατίας και του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
στις χώρες της ανατολικής και της νότιας 
γειτονίας της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η 
εμπειρία που αποκτήθηκε και τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο·

Or. fr

Τροπολογία 476
Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio 
Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar 
Köster, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
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φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 
επισημαίνει με ικανοποίηση, στο πλαίσιο 
αυτό, τη συνεχή συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες 
της ανατολικής και της νότιας γειτονίας 
της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 
αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο·

φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 
υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα αποτελούν τον ακρογωνιαίο 
λίθο των διαδικασιών εκδημοκρατισμού· 
επισημαίνει με ικανοποίηση, στο πλαίσιο 
αυτό, τη συνεχή συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες 
της ανατολικής και της νότιας γειτονίας 
της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 
αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 477
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 
επισημαίνει με ικανοποίηση, στο πλαίσιο 
αυτό, τη συνεχή συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες 

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 
υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα αποτελούν τον ακρογωνιαίο 
λίθο των διαδικασιών εκδημοκρατισμού· 
επισημαίνει με ικανοποίηση, στο πλαίσιο 
αυτό, τη συνεχή συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
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της ανατολικής και της νότιας γειτονίας 
της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 
αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο·

σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες 
της ανατολικής και της νότιας γειτονίας 
της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 
αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 478
María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Charles Goerens

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 
επισημαίνει με ικανοποίηση, στο πλαίσιο 
αυτό, τη συνεχή συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες 
της ανατολικής και της νότιας γειτονίας 
της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 
αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 
υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα αποτελούν τον ακρογωνιαίο 
λίθο των διαδικασιών εκδημοκρατισμού 
και επισημαίνει με ικανοποίηση, στο 
πλαίσιο αυτό, τη συνεχή συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες 
της ανατολικής και της νότιας γειτονίας 
της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 
αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
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χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο·

μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 479
Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 
επισημαίνει με ικανοποίηση, στο πλαίσιο 
αυτό, τη συνεχή συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες 
της ανατολικής και της νότιας γειτονίας 
της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 
αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο·

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 
επισημαίνει με ικανοποίηση, στο πλαίσιο 
αυτό, τη συνεχή συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
σε ενέργειες προαγωγής της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, δημοκρατίας και του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών στα δυτικά Βαλκάνια και 
στις χώρες της ανατολικής και της νότιας 
γειτονίας της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η 
εμπειρία που αποκτήθηκε και τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο·

Or. en
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Τροπολογία 480
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 
επισημαίνει με ικανοποίηση, στο πλαίσιο 
αυτό, τη συνεχή συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες 
της ανατολικής και της νότιας γειτονίας 
της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 
αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο·

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 
επισημαίνει με ικανοποίηση, στο πλαίσιο 
αυτό, τη συνεχή συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες 
της ανατολικής και της νότιας γειτονίας 
της ΕΕ· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει 
το ενδεχόμενο να επεκτείνει την εντολή 
του EED ώστε να περιλαμβάνει επίσης 
χώρες της κεντρικής και της Λατινικής 
Αμερικής καθώς και να διαθέσει 
επαρκείς πόρους για τον σκοπό αυτό· 
υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 
αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 481
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 
επισημαίνει με ικανοποίηση, στο πλαίσιο 
αυτό, τη συνεχή συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες 
της ανατολικής και της νότιας γειτονίας 
της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 
αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο·

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 
επισημαίνει με ικανοποίηση, στο πλαίσιο 
αυτό, τη συνεχή συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες 
της ανατολικής και της νότιας γειτονίας 
της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 
αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο· στο πλαίσιο 
αυτό τονίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τον εκδημοκρατισμό ως απαραίτητο 
εργαλείο για την ενίσχυση αυτών των 
αξιών τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 482
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 

29. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 
δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 
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φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 
επισημαίνει με ικανοποίηση, στο πλαίσιο 
αυτό, τη συνεχή συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες 
της ανατολικής και της νότιας γειτονίας 
της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 
αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο·

φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 
τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 
επισημαίνει με ικανοποίηση, στο πλαίσιο 
αυτό, τη συνεχή συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
σε ενέργειες προαγωγής της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών στις χώρες 
της ανατολικής και της νότιας γειτονίας 
της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 
αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 
αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 
εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν θετική 
συμβολή στον προσδιορισμό βέλτιστων 
πρακτικών οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και 
την εδραίωση άλλων δημοκρατικών 
διαδικασιών στον κόσμο· στο πλαίσιο 
αυτό τονίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τον εκδημοκρατισμό ως απαραίτητο 
εργαλείο για την ενίσχυση αυτών των 
αξιών τόσο εντός όσο και εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 483
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. καλεί την ΕΕ να αναπτύξει ένα 
ενωσιακό πλαίσιο πολιτικής, το οποίο να 
καθορίζει τη στρατηγική, τους στόχους 
και την προσέγγιση της ευρωπαϊκής 
στήριξης για τη δημοκρατία προκειμένου 
να παρέχεται μεγαλύτερη σαφήνεια για τη 
χάραξη πολιτικών· τονίζει τη σημασία 
της έγκρισης συγκεκριμένων κανόνων 
χρηματοδότησης για τα ευρωπαϊκά 
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προγράμματα στήριξης της δημοκρατίας 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των 
δημοκρατικών αλλαγών· υπογραμμίζει 
την ανάγκη επένδυσης σε επαρκείς 
πόρους για τον καλύτερο συντονισμό 
προγραμμάτων στήριξης της 
δημοκρατίας και προτεραιοτήτων 
πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 484
Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επαναλαμβάνει τη θετική γνώμη 
του για τη συνεχιζόμενη στήριξη που 
παρέχει η ΕΕ σε εκλογικές διαδικασίες και 
για την παροχή εκλογικής συνδρομής και 
υποστήριξης προς τους εγχώριους 
παρατηρητές· χαιρετίζει και υποστηρίζει 
πλήρως, στο πλαίσιο αυτό, το έργο της 
ομάδας στήριξης της δημοκρατίας και 
εκλογικού συντονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι είναι 
σημαντικό να δίδεται η κατάλληλη 
συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις 
των αποστολών παρακολούθησης 
εκλογών, με γνώμονα την ενίσχυση του 
αντικτύπου τους και την ενδυνάμωση της 
στήριξης της ΕΕ για τα δημοκρατικά 
πρότυπα στις ενδιαφερόμενες χώρες·

30. επαναλαμβάνει τη θετική γνώμη 
του για τη συνεχιζόμενη στήριξη που 
παρέχει η ΕΕ σε εκλογικές διαδικασίες και 
για την παροχή εκλογικής συνδρομής και 
υποστήριξης προς τους εγχώριους 
παρατηρητές· υπενθυμίζει ότι είναι 
σημαντικό να δίδεται η κατάλληλη 
συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις 
των αποστολών παρακολούθησης 
εκλογών, με γνώμονα την ενίσχυση του 
αντικτύπου τους και την ενδυνάμωση της 
στήριξης της ΕΕ για τα δημοκρατικά 
πρότυπα στις ενδιαφερόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 485
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επαναλαμβάνει τη θετική γνώμη 
του για τη συνεχιζόμενη στήριξη που 
παρέχει η ΕΕ σε εκλογικές διαδικασίες και 
για την παροχή εκλογικής συνδρομής και 
υποστήριξης προς τους εγχώριους 
παρατηρητές· χαιρετίζει και υποστηρίζει 
πλήρως, στο πλαίσιο αυτό, το έργο της 
ομάδας στήριξης της δημοκρατίας και 
εκλογικού συντονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι είναι 
σημαντικό να δίδεται η κατάλληλη 
συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις 
των αποστολών παρακολούθησης 
εκλογών, με γνώμονα την ενίσχυση του 
αντικτύπου τους και την ενδυνάμωση της 
στήριξης της ΕΕ για τα δημοκρατικά 
πρότυπα στις ενδιαφερόμενες χώρες·

30. επαναλαμβάνει τη θετική γνώμη 
του για τη συνεχιζόμενη στήριξη που 
παρέχει η ΕΕ σε εκλογικές διαδικασίες και 
για την παροχή εκλογικής συνδρομής και 
υποστήριξης προς τους εγχώριους 
παρατηρητές· χαιρετίζει και υποστηρίζει 
πλήρως, στο πλαίσιο αυτό, το έργο της 
ομάδας στήριξης της δημοκρατίας και 
εκλογικού συντονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι είναι 
σημαντικό να δίδεται η κατάλληλη 
συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις 
των αποστολών παρακολούθησης 
εκλογών, με γνώμονα την ενίσχυση του 
αντικτύπου τους και την ενδυνάμωση της 
στήριξης της ΕΕ για τα δημοκρατικά 
πρότυπα στις ενδιαφερόμενες χώρες· ζητεί 
την παρακολούθηση των υποθέσεων 
σχετικά με φρικαλεότητες σε βάρος 
εκπροσώπων εθνοτικών και εθνικών 
μειονοτήτων κατά την εκλογική 
διαδικασία, καλεί τις κυβερνήσεις να 
διασφαλίσουν ποσοστώσεις για την 
εκπροσώπηση των μειονοτήτων, 
διασφαλίζοντας έτσι δημοκρατικές 
εκλογές στις οικείες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 486
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επαναλαμβάνει τη θετική γνώμη 
του για τη συνεχιζόμενη στήριξη που 
παρέχει η ΕΕ σε εκλογικές διαδικασίες και 
για την παροχή εκλογικής συνδρομής και 
υποστήριξης προς τους εγχώριους 
παρατηρητές· χαιρετίζει και υποστηρίζει 
πλήρως, στο πλαίσιο αυτό, το έργο της 

30. επαναλαμβάνει τη θετική γνώμη 
του για τη συνεχιζόμενη στήριξη που 
παρέχει η ΕΕ σε εκλογικές διαδικασίες και 
για την παροχή εκλογικής συνδρομής και 
υποστήριξης προς τους εγχώριους 
παρατηρητές· χαιρετίζει και υποστηρίζει 
πλήρως, στο πλαίσιο αυτό, το έργο της 
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ομάδας στήριξης της δημοκρατίας και 
εκλογικού συντονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι είναι 
σημαντικό να δίδεται η κατάλληλη 
συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις 
των αποστολών παρακολούθησης 
εκλογών, με γνώμονα την ενίσχυση του 
αντικτύπου τους και την ενδυνάμωση της 
στήριξης της ΕΕ για τα δημοκρατικά 
πρότυπα στις ενδιαφερόμενες χώρες·

ομάδας στήριξης της δημοκρατίας και 
εκλογικού συντονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι είναι 
σημαντικό να δίδεται η κατάλληλη 
συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις 
των αποστολών παρακολούθησης 
εκλογών, με γνώμονα την ενίσχυση του 
αντικτύπου τους και την ενδυνάμωση της 
στήριξης της ΕΕ για τα δημοκρατικά 
πρότυπα στις ενδιαφερόμενες χώρες· 
τονίζει την ανάγκη στήριξης της 
δημοκρατίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 
εκλογικού κύκλου μέσω μακροπρόθεσμων 
και ευέλικτων προγραμμάτων που 
αντικατοπτρίζουν τη φύση της 
δημοκρατικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 487
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επαναλαμβάνει τη θετική γνώμη 
του για τη συνεχιζόμενη στήριξη που 
παρέχει η ΕΕ σε εκλογικές διαδικασίες και 
για την παροχή εκλογικής συνδρομής και 
υποστήριξης προς τους εγχώριους 
παρατηρητές· χαιρετίζει και υποστηρίζει 
πλήρως, στο πλαίσιο αυτό, το έργο της 
ομάδας στήριξης της δημοκρατίας και 
εκλογικού συντονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι είναι 
σημαντικό να δίδεται η κατάλληλη 
συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις 
των αποστολών παρακολούθησης 
εκλογών, με γνώμονα την ενίσχυση του 
αντικτύπου τους και την ενδυνάμωση της 
στήριξης της ΕΕ για τα δημοκρατικά 
πρότυπα στις ενδιαφερόμενες χώρες·

30. επαναλαμβάνει τη θετική γνώμη 
του για τη συνεχιζόμενη στήριξη που 
παρέχει η ΕΕ σε εκλογικές διαδικασίες και 
για την παροχή εκλογικής συνδρομής και 
υποστήριξης προς τους εγχώριους 
παρατηρητές· χαιρετίζει και υποστηρίζει 
πλήρως, στο πλαίσιο αυτό, το έργο της 
ομάδας στήριξης της δημοκρατίας και 
εκλογικού συντονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι είναι 
σημαντικό να δίδεται η κατάλληλη 
συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις 
των αποστολών παρακολούθησης 
εκλογών, με γνώμονα την ενίσχυση του 
αντικτύπου τους και την ενδυνάμωση της 
στήριξης της ΕΕ για τα δημοκρατικά 
πρότυπα στις ενδιαφερόμενες χώρες· 
τονίζει την ανάγκη στήριξης της 
δημοκρατίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 
εκλογικού κύκλου μέσω μακροπρόθεσμων 
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και ευέλικτων προγραμμάτων που 
αντικατοπτρίζουν τη φύση της 
δημοκρατικής αλλαγής·

Or. en


