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Τροπολογία  1 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0362/2014 

Claude Moraes 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Κατάσταση στη Μεσόγειο 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική αναφορά 25 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 2ας ∆εκεµβρίου 2011, µε 
τίτλο «για την ενίσχυση της αλληλεγγύης 
εντός της ΕΕ στον τοµέα του ασύλου: 
Ένα θεµατολόγιο της ΕΕ για τη βελτίωση 
της κατανοµής των ευθυνών και την 
αύξηση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης» 
(COM(2011)0835)· 

Or. en 
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Τροπολογία  2 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0362/2014 

Claude Moraes 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Κατάσταση στη Μεσόγειο 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική αναφορά 25 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, 
του 2013, µε τίτλο «Τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα στα νότια θαλάσσια σύνορα 
της Ευρώπης»· 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0362/2014 

Claude Moraes 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Κατάσταση στη Μεσόγειο 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική αναφορά 25 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του 
Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, 
του 2014, µε τίτλους «Τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα στους αερολιµένες: 
συνοριακοί έλεγχοι σε πέντε διεθνείς 
αερολιµένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση» 
και «Τα θεµελιώδη δικαιώµατα στα 
χερσαία σύνορα: διαπιστώσεις από 
επιλεγµένα σηµεία διέλευσης των 
συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»· 

Or. en 
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Τροπολογία  4 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

Judith Sargentini 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0362/2014 

Claude Moraes 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Κατάσταση στη Μεσόγειο 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 500 

µετανάστες καταγγέλλεται ότι 
δολοφονήθηκαν όταν το σκάφος που τους 
µετέφερε από την Αίγυπτο στην ΕΕ 

εµβολίστηκε και βυθίστηκε σκόπιµα από 

λαθροδιακινητές·  λαµβάνοντας υπόψη ότι 

λαθρέµποροι και λαθροδιακινητές 

εκµεταλλεύονται την παράτυπη 
µετανάστευση και ότι τα δίκτυα αυτά 
θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τις ζωές των 

µεταναστών και συνιστούν πρόκληση για 

την ΕΕ· 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 500 

µετανάστες βρήκαν τον θάνατο όταν το 
σκάφος που τους µετέφερε από την 

Αίγυπτο στην ΕΕ εµβολίστηκε και 

βυθίστηκε σκόπιµα από λαθροδιακινητές·  

λαµβάνοντας υπόψη ότι λαθρέµποροι και 

λαθροδιακινητές εκµεταλλεύονται την 

απελπισία των ανθρώπων που 
προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη 
και ότι τα δίκτυα αυτά θέτουν σε σοβαρό 

κίνδυνο τις ζωές των µεταναστών και 

συνιστούν πρόκληση για την ΕΕ· 

Or. en 
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Τροπολογία  5 

Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0362/2014 

Claude Moraes 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Κατάσταση στη Μεσόγειο 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  3α. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
ύπαρξη της Frontex και τα αυξανόµενα 
συνολικά κονδύλια του προϋπολογισµού 
που χορηγούνται για τον έλεγχο των 
συνόρων, µεταξύ άλλων και για 
τεχνολογίες επιτήρησης των συνόρων· 
θεωρεί το έργο της Frontex απαράδεκτο 
και ζητεί τον τερµατισµό του· πιστεύει 
ότι η αύξηση του προϋπολογισµού της 
Frontex σηµαίνει την ενίσχυση της 
κατασταλτικής προσέγγισης στο πλαίσιο 
της µεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ· 
τονίζει ότι, αντίθετα, οι χώρες της ΕΕ θα 
πρέπει να υποστηρίξουν µια στρατηγική 
για την καταπολέµηση της φτώχειας και 
την προώθηση της απασχόλησης, της 
ειρήνης και των δίκαιων εµπορικών 
συναλλαγών, σε µια προσπάθεια 
ουσιαστικής συµβολής στη σταθερότητα 
της περιοχής· 

Or. en 
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Τροπολογία  6 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese  

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0362/2014 

Claude Moraes 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Κατάσταση στη Μεσόγειο 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

12. αναθέτει στην αρµόδια επιτροπή του να 

αξιολογήσει τις διάφορες διακυβευόµενες 

πολιτικές, µε πρόσθετους πόρους µε τους 

οποίους θα µπορέσει, για παράδειγµα, να 

πραγµατοποιήσει ακροάσεις και να 

συγκροτήσει ειδικές αντιπροσωπείες, µε 

στόχο την ανάπτυξη µιας δέσµης 

συστάσεων και την υποβολή µιας έκθεσης 

στην ολοµέλεια υπό τη µορφή της έκθεσης 

στρατηγικής πρωτοβουλίας, πριν από το 

τέλος του 2015· 

12. αναθέτει στην αρµόδια επιτροπή του να 

αξιολογήσει τις διάφορες εµπλεκόµενες 

πολιτικές και τις συνέπειές τους, µε 
πρόσθετους πόρους µε τους οποίους θα 

µπορέσει, για παράδειγµα, να 

πραγµατοποιήσει ακροάσεις και να 

συγκροτήσει ειδικές αντιπροσωπείες, µε 

στόχο την ανάπτυξη µιας δέσµης 

συστάσεων και την υποβολή µιας έκθεσης 

στην ολοµέλεια υπό τη µορφή της έκθεσης 

στρατηγικής πρωτοβουλίας, πριν από το 

τέλος του 2015· 

Or. en 

 

 


