
 

AM\1041555EL.doc  PE539.009v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

25.11.2014 B8-0286/1 

Τροπολογία  1 

Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική αναφορά 2 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 10, 12, 14, 

16, 26, 114 παράγραφος 3, και 169 

παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 10, 12, 14, 

16, 26, 36, 114 παράγραφος 3, και 169 

παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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Τροπολογία  2 

Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική αναφορά 19 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 

26ης Μαρτίου 2009, προς το Συµβούλιο 

σχετικά µε την ενίσχυση της ασφάλειας 

και των θεµελιωδών ελευθεριών στο 

∆ιαδίκτυο
1
, 

 
1 
ΕΕ C 117 E, 6.5.2010, σ. 206. 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική αναφορά 19 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη το ψήφισµά του, της 

12ης Μαρτίου 2014, σχετικά µε το 

πρόγραµµα παρακολούθησης της 

υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των 

ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε 

διάφορα κράτη µέλη και τον αντίκτυπό 

τους στα θεµελιώδη δικαιώµατα των 

πολιτών της ΕΕ, και µε τη διατλαντική 

συνεργασία στον τοµέα της δικαιοσύνης 

και των εσωτερικών υποθέσεων
1
, 

 
1 
Κείµενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0230. 

Or. en 
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Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. τονίζει ότι όλες οι νοµοθετικές 

προτάσεις που σχετίζονται µε την ψηφιακή 

ενιαία αγορά πρέπει να είναι σύµφωνες 

προς τον Χάρτη των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων της ΕΕ, προκειµένου να 

προστατεύονται πλήρως στον ψηφιακό 

τοµέα τα δικαιώµατα που κατοχυρώνονται 

σ’ αυτόν· 

2. τονίζει ότι όλες οι νοµοθετικές 

προτάσεις που σχετίζονται µε την ψηφιακή 

ενιαία αγορά πρέπει να είναι σύµφωνες 

προς τον Χάρτη των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων της ΕΕ, καθώς και την αρχή 

της αποφυγής των διακρίσεων, 

προκειµένου να προστατεύονται πλήρως 

στον ψηφιακό τοµέα τα ατοµικά 

δικαιώµατα που κατοχυρώνονται στον 

Χάρτη· 

Or. en 
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Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

3. τονίζει την ανάγκη να αντιµετωπιστεί 

και να καταπολεµηθεί το ψηφιακό χάσµα, 

προκειµένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι 

δυνατότητες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 

και να εξασφαλιστεί η ένταξη όλων των 

πολιτών στην κοινωνία της ψηφιακής 

εποχής, ανεξάρτητα από το εισόδηµα, την 

κοινωνική κατάσταση, τη γεωγραφική 

θέση, την υγεία ή την ηλικία τους· 

3. τονίζει την ανάγκη να αντιµετωπιστεί 

και να καταπολεµηθεί το ψηφιακό χάσµα, 

προκειµένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι 

δυνατότητες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 

και να εξασφαλιστεί η ένταξη όλων των 

πολιτών στην κοινωνία της ψηφιακής 

εποχής, όπως απαιτείται µε βάση τα 

άρθρα 9 και 19 ΣΛΕΕ, ανεξάρτητα από το 

εισόδηµα, την κοινωνική κατάσταση, τη 

γεωγραφική θέση, την υγεία ή την ηλικία 

τους· 

Or. en 
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Τροπολογία  6 

Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Προάσπιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 

διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο 

Συµβούλιο και την Επιτροπή. 

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 

διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο 

Συµβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και 

στα εθνικά κοινοβούλια. 

Or. en 

 

 


