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δικαιοσύνης
((2006/2111(INI))

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική διάσταση του ΧΕΑΔ αυξάνεται καθώς 
διαμορφώνεται σταδιακά ο εσωτερικός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 
υπό την πίεση ενός κόσμου με ολοένα και περισσότερες διασυνδέσεις και του 
εγγενούς διεθνούς χαρακτήρα απειλών όπως η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα 
καθώς και προκλήσεων όπως οι μεταναστευτικές ροές· και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξωτερική προβολή αξιών που υποστηρίζουν τον ΧΕΑΔ είναι απαραίτητη 
προκειμένου να διαφυλαχθεί ο σεβασμός του κράτους δικαίου, τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, η ασφάλεια και η σταθερότητα στο εσωτερικό της ΕΕ,

Or. it

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, εγκρίνοντας και εφαρμόζοντας μια συνεπή στρατηγική 
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για την εξωτερική διάσταση του ΧΕΑΔ, αυξάνει την αξιοπιστία της και την επιρροή 
της διεθνώς και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Στρατηγική μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο 
σε στενή συνεργασία με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων συμμάχων όπως οι 
Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνείς οργανισμούς, συνεργασία στο πλαίσιο της οποίας 
τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα έχουν υποδεέστερο ρόλο αλλά 
δυνατότητα αυτόνομης πρωτοβουλίας,

Or. it

Τροπολογία: Martine Roure, Javier Moreno Sánchez

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, εγκρίνοντας και εφαρμόζοντας μια συνεπή στρατηγική 
για την εξωτερική διάσταση του ΧΕΑΔ, αυξάνει την αξιοπιστία της και την επιρροή 
της διεθνώς και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Στρατηγική μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο 
σε στενή συνεργασία με τρίτες χώρες (διαγραφή) και διεθνείς οργανισμούς,

Or. fr

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου, Giusto Catania

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Βα (νέα)

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προετοιμασία και εφαρμογή του συνόλου των διαφόρων 
πολιτικών που έχουν ως στόχο την εγκαθίδρυση ενός πραγματικού και βιώσιμου 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης θα πρέπει να αποβλέπουν στην 
ενίσχυση μιας πραγματικής ισορροπίας μεταξύ ασφάλειας και δικαιοσύνης,

Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1

1. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λάβει υπόψη τις συστάσεις του Κοινοβουλίου που 
άπτονται της εξωτερικής στρατηγικής της ΕΕ στον ΧΕΑΔ· υπενθυμίζει ότι το 
Κοινοβούλιο έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ενίσχυση της 
λογοδοσίας για την εξωτερική δράση της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου, Giusto Catania

Τροπολογία 6
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. σημειώνει με ανησυχία ότι το Πρόγραμμα της Χάγης, αντί να προωθεί και να 
προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αστικές ελευθερίες, έχει εφαρμοσθεί 
ευρέως ως ένα πρόγραμμα ασφαλείας το οποίο στοχεύει στην καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος και αντιμετωπίζει τη 
μετανάστευση μάλλον ως απειλή παρά ως πρόκληση για κοινωνική πρόοδο·

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 7
Παράγραφος 3

3. καλεί το Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη ρήτρα "γέφυρας" του άρθρου 42 της ΣΕΕ, 
ταυτόχρονα με την εξέλιξη της συνταγματικής διαδικασίας, η οποία θα φέρει τις 
διατάξεις που αφορούν την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές 
υποθέσεις εντός του κοινοτικού πλαισίου, οδηγώντας σε μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, λογοδοσία καθώς και δημοκρατικό και δικαστικό 
έλεγχο· προτρέπει επομένως την Επιτροπή να υποβάλει πριν από τον Οκτώβριο του 
2007 επίσημη πρόταση απόφασης που θα ενεργοποιεί το άρθρο 42 της ΣΕΕ· 
(διαγραφή)

Or. it

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 8
Παράγραφος 3

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 9
Παράγραφος 3α (νέα)

3α. καλεί το Συμβούλιο να επισπεύσει ειδικότερα την έγκριση αποφάσεων πλαισίων για 
την αποθήκευση, χρήση και ανταλλαγή πληροφοριών για ποινικές καταδίκες, καθώς 
και για την κωδικοποίηση των δικονομικών δικαιωμάτων σε ποινικές διαδικασίες σε 
ολόκληρη την ΕΕ (2004/0113(CNS))·

Or. en

Τροπολογία: Francisco José Millán Mon

Τροπολογία 10
Παράγραφος 4

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αρχές που θεσπίζονται στη στρατηγική, και 
ειδικότερα την ανάγκη εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες για την αντιμετώπιση των 
κοινών προβλημάτων και για την επίτευξη των κοινών στόχων πολιτικής· την ανάγκη 
συντονισμού των ποικίλων μέσων που διαθέτει η ΕΕ για να ανταποκρίνεται κατά 
περίπτωση και με συνεκτικό τρόπο· και την ανάγκη συντονισμού της δράσης των 
κρατών μελών και της Επιτροπής ώστε να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και 
να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη· θεωρεί, δεδομένης της σημασίας που αποδίδουν 
η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στην οικοδόμηση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης, ότι ένα αυξημένο επίπεδο συνεργασίας από πλευράς των τρίτων 
χωρών στα ζητήματα αυτά θα έχει θετικό αντίκτυπο στις σχέσεις τους με την ΕΕ, 
γεγονός το οποίο θα τονώσει την απαραίτητη αυτή συνεργασία·

Or. es

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 11
Παράγραφος 5

5. υπενθυμίζει την ανάγκη εξορθολογισμού του έργου των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
και χρησιμοποίησης των υφισταμένων μέσων, καθώς και καθιέρωσης ενός διαύλου 
για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών καθώς και με τρίτες χώρες, 
προκειμένου να επιτευχθεί μια ισόρροπη και πραγματική ανάπτυξη ενός χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στη βάση της αμφίδρομης κατανόησης και 
σεβασμού·

Or. en
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Τροπολογία: Martine Roure, Javier Moreno Sánchez

Τροπολογία 12
Παράγραφος 6

6. ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βελτιώσει τη συνοχή των δραστηριοτήτων 
του στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, που περιλαμβάνει ευρύ φάσμα παραγόντων 
(διαγραφή)· ζητεί επομένως να εκσυγχρονιστούν οι δραστηριότητες που αφορούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατική διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου σε 
τρίτες χώρες και την εξωτερική διάσταση της ασφάλειας (διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 13
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου, Giusto Catania

Τροπολογία 14
Παράγραφος 9

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 15
Παράγραφος 9

9. τονίζει ότι η διαδικασία προγραμματισμού των επιχειρήσεων ΚΕΠΑΑ και των 
αποστολών σταθεροποίησης μετά από συγκρούσεις θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα 
ποικίλα συνοδευτικά μέτρα και μέτρα εποπτείας που προβλέπουν τα κοινοτικά μέσα 
σε τομείς που άπτονται του κράτους δικαίου, του λαθρεμπορίου όπλων και 
ναρκωτικών, του εμπορίου γυναικών και παιδιών, της πρόληψης και της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος·
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Or. sv

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 16
Παράγραφος 10

10. έχει την πεποίθηση ότι έχει πλέον έλθει το πλήρωμα του χρόνου για να 
αντιμετωπισθούν οι πολιτικοί φραγμοί για βαθύτερη διατλαντική συνεργασία στην 
ευρύτερη διάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας, ιδίως δε της ελευθερίας και 
της ασφάλειας των γυναικών, για παράδειγμα στους τομείς της καταπολέμησης του 
λαθρεμπορίου ναρκωτικών, του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, 
ιδιαίτερα ενόψει των μελλοντικών μη στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΕΠΑΑ στο 
Κοσσυφοπέδιο και το Αφγανιστάν·

Or. sv

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 17
Παράγραφος 10

10. έχει την πεποίθηση ότι έχει πλέον έλθει το πλήρωμα του χρόνου για να 
αντιμετωπισθούν οι πολιτικοί φραγμοί για βαθύτερη διατλαντική συνεργασία
βασιζόμενη στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, στην ευρύτερη διάσταση 
της ελευθερίας και της ασφάλειας, για παράδειγμα στους τομείς της καταπολέμησης 
του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, 
ιδιαίτερα ενόψει των μελλοντικών μη στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΕΠΑΑ στο 
Κοσσυφοπέδιο και το Αφγανιστάν·

Or. it

Τροπολογία: Martine Roure, Javier Moreno Sánchez

Τροπολογία 18
Παράγραφος 10

10. έχει την πεποίθηση ότι έχει πλέον έλθει το πλήρωμα του χρόνου για να
αντιμετωπισθούν οι πολιτικοί φραγμοί για βαθύτερη διατλαντική συνεργασία στην 
ευρύτερη διάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας στο πλαίσιο του αυστηρού 
σεβασμού των θεμελιωδών αξιών, όπως είναι η δημοκρατία, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το κράτος δικαίου και το διεθνές δίκαιο, για παράδειγμα στους τομείς 
της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, του οργανωμένου εγκλήματος, 
της ανταλλαγής και προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της τρομοκρατίας, 
ιδιαίτερα ενόψει των μελλοντικών μη στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΕΠΑΑ στο 
Κοσσυφοπέδιο και το Αφγανιστάν· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις εκκλήσεις του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ζητεί το κλείσιμο της παράνομης φυλακής του 
Γκουαντάναμο και υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη του κέντρου αυτού στέλνει αρνητικό 
μήνυμα ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να καταπολεμάται η τρομοκρατία·

Or. fr

Τροπολογία: Σταύρος Λαμπρινίδης

Τροπολογία 19
Παράγραφος 10α (νέα)

10α. ζητεί με έμφαση από τα κράτη μέλη να προωθήσουν σε ατομικό και σε συλλογικό 
επίπεδο, καθώς και σε όλα τα σχετικά διμερή και διεθνή φόρα, τη διπλωματική και 
ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων ανά τον κόσμο, αποφεύγοντας παράλληλα να 
χρησιμοποιούν ή να δίνουν την εντύπωση ότι χρησιμοποιούν δύο μέτρα και δύο 
σταθμά στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής ασφαλείας και 
πολιτικής στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 20
Παράγραφος 11

11. ζητεί να υπάρξει καλύτερος συντονισμός μεταξύ της ΕΕ και των διεθνών 
οργανισμών, ιδίως δε με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΑΣΕ, και τονίζει 
την ανάγκη για ενισχυμένο περιφερειακό διάλογο και συνεργασία σε θέματα 
δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου, Giusto Catania

Τροπολογία 21
Παράγραφος 11

11. ζητεί να υπάρξει καλύτερος συντονισμός μεταξύ της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών 
και τονίζει την ανάγκη για ενισχυμένο περιφερειακό διάλογο και συνεργασία σε 
θέματα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας στη βάση του σεβασμού και της 
εποικοδομητικής ανοχής έναντι των πολιτιστικών, θρησκευτικών και άλλων 
διαφορών·

Or. en
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Τροπολογία: Marianne Mikko

Τροπολογία 22
Παράγραφος 12

12. ζητεί από την Επιτροπή να ελέγχει συνεχώς την εφαρμογή (διαγραφή) έναντι των 
στόχων και των προτεραιοτήτων που θεσπίζονται στη Στρατηγική και να υποβάλλει 
έκθεση με αυτό το θέμα σε ετήσια βάση· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογεί τακτικά 
την αποτελεσματικότητα της χρησιμοποίησης της χρηματοδότησης στους τομείς που 
καλύπτονται από τη στρατηγική· ζητεί από το Συμβούλιο να προβαίνει σε επισκόπηση 
της προόδου και σε αναθεώρηση των προτεραιοτήτων σε τακτική βάση, εφόσον 
αυξάνεται ταχύτατα η εξωτερική διάσταση του ΧΕΑΔ·

Or. en

Τροπολογία: Sophia in 't Veld

Τροπολογία 23
Τίτλος πριν από την παράγραφο 13

...Ενίσχυση της ασφάλειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων...

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 24
Παράγραφος 13, 1η παύλα

- να καταστήσουν την προαγωγή των πλέον υψηλών δημοκρατικών προτύπων, των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών ελευθεριών και των υγιών θεσμών απαραίτητη 
διάσταση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων κρατών· τονίζει ότι αυτό είναι ζωτικής 
σημασίας για τους συνολικούς στόχους της εξωτερικής διάστασης του ΧΕΑΔ,

Or. it

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 25
Παράγραφος 13, 1η παύλα

- να καταστήσουν την προαγωγή των δημοκρατικών προτύπων χωρίς θρησκευτικά 
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στοιχεία, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών ελευθεριών και των υγιών 
θεσμών απαραίτητη διάσταση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και τρίτων κρατών· τονίζει 
ότι αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τους συνολικούς στόχους της εξωτερικής 
διάστασης του ΧΕΑΔ,

Or. sv

Τροπολογία: Martine Roure

Τροπολογία 26
Παράγραφος 13, 3η παύλα

- να ενσωματώνουν, στους διαλόγους με τρίτες χώρες για τον ΧΕΑΔ, αποδεικτικά 
στοιχεία προερχόμενα από διεθνείς οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς 
και τις ετυμηγορίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Or. fr

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 27
Παράγραφος 13, 5η παύλα

- να περιλαμβάνουν μια "ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων" σε όλες τις συμφωνίες με 
τρίτες χώρες και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα αυτών των "ρητρών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων" και άλλων ρητρών του ΧΕΑΔ, εις τρόπον ώστε η μη 
τήρηση των ρητρών αυτών να επιφέρει την αναστολή όλων των συμφωνιών,

Or. it

Τροπολογία: Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 28
Παράγραφος 14

14. εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προσήλωσης στα ανθρώπινα δικαιώματα 
ορισμένων τρίτων χωρών με τις οποίες η ΕΕ διατηρεί στενούς δεσμούς (διαγραφή)
και ζητεί να υπάρξει εντατικότερος διάλογος (διαγραφή) σχετικά με αυτό το ζήτημα·

Or. en
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Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου, Giusto Catania

Τροπολογία 29
Παράγραφος 14

14. εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προσήλωσης στα ανθρώπινα δικαιώματα 
ορισμένων τρίτων χωρών με τις οποίες η ΕΕ διατηρεί στενούς δεσμούς καθώς και για 
τη συμμόρφωση της ίδιας της ΕΕ στα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρότυπα, 
σημειώνοντας το πρόσφατο παράδειγμα με τα προγράμματα παραδόσεων της CIA 
και όλες τις αμφισβητήσιμες πρακτικές διαφόρων κρατών μελών σχετικά με αυτά 
τα προγράμματα·

Or. en

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 30
Παράγραφος 14

14. εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προσήλωσης στα ανθρώπινα δικαιώματα 
ορισμένων τρίτων χωρών με τις οποίες η ΕΕ διατηρεί στενούς δεσμούς, όπως η 
Ρωσική Ομοσπονδία, όπου παραβιάζονται ιδίως η ελευθερία του Τύπου και της 
έκφρασης, και ζητεί να υπάρξει εντατικότερος διάλογος με τη Ρωσία σχετικά με αυτό 
το ζήτημα·

Or. sv

Τροπολογία: Martine Roure

Τροπολογία 31
Παράγραφος 14

14. εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προσήλωσης στα ανθρώπινα δικαιώματα 
ορισμένων τρίτων χωρών με τις οποίες η ΕΕ διατηρεί στενούς δεσμούς, ιδίως δε τις 
χώρες που επωφελούνται από την πολιτική γειτονίας, όπως για παράδειγμα η 
Ρωσική Ομοσπονδία, και ζητεί να υπάρξει εντατικότερος διάλογος με τις χώρες 
αυτές·

Or. fr
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Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου, Giusto Catania

Τροπολογία 32
Παράγραφος 14α (νέα)

14α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να σέβονται πλήρως την αρχή της μη έκδοσης σε 
χώρες όπου τα υπό έκδοση πρόσωπα θα αντιμετωπίσουν βασανιστήρια, ταπεινωτική 
μεταχείριση ή την ποινή του θανάτου·

Or. en

Τροπολογία: Giusto Catania, Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 33
Παράγραφος 14β (νέα)

14β. εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη δέσμευσης υπέρ ενός διεθνούς μορατόριουμ και 
υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
κινητοποιηθεί έναντι των χωρών με τις οποίες έχει στενές σχέσεις, προκειμένου να 
τεθεί τέλος σε αυτή τη βαρβαρότητα·

Or. it

Τροπολογία: Sophia in 't Veld

Τροπολογία 34
Παράγραφος 14α (νέα)

14α. εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τις ανεπαρκείς νομικές διασφαλίσεις των 
οποίων απολαύουν οι πολίτες της ΕΕ σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προσωπικά 
δεδομένα τίθενται στη διάθεση τρίτων χωρών, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τα 
δεδομένα επιβατών (PNR), οικονομικά δεδομένα (SWIFT) ή τηλεπικοινωνιακά 
δεδομένα· επαναλαμβάνει ότι ανησυχεί για τις προφανείς διαφορές μεταξύ των όρων 
της συμφωνίας για τα δεδομένα των επιβατών και αυτών του Αυτοματοποιημένου 
Συστήματος Στόχευσης, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής 
δεν έχει δοθεί καμία σαφής και ικανοποιητική απάντηση από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να προβεί σε έρευνα 
σχετικά με το ποιες είναι οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ευρωπαίων πολιτών 
στις οποίες έχουν πρόσβαση και τις οποίες χρησιμοποιούν τρίτες χώρες στο έδαφος 
που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους· τονίζει ότι η ανταλλαγή δεδομένων θα πρέπει να 
γίνεται όταν είναι απαραίτητο, σύμφωνα με την υφιστάμενη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για 
την αμοιβαία νομική αρωγή και έκδοση, καθώς και σύμφωνα με τη νομοθεσία ΕΚ 
και ΕΕ για την προστασία των δεδομένων· πιστεύει ότι η ανταλλαγή προσωπικών 
δεδομένων πρέπει να γίνεται επί της κατάλληλης νομικής βάσης, με σαφείς κανόνες 
και όρους, και να καλύπτεται από κατάλληλη προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
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αστικών ελευθεριών των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία: Sophia in 't Veld

Τροπολογία 35
Παράγραφος 14β (νέα)

14β. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη δημοκρατικής εποπτείας στις σχέσεις ΕΕ-
ΗΠΑ που δημιουργείται από την Ομάδα Επαφής Υψηλού Επιπέδου, η οποία 
αποτελείται από εκπροσώπους της Επιτροπής, του Συμβουλίου και κυβερνητικούς 
εκπροσώπους των ΗΠΑ από το υπουργείο Δικαιοσύνης και Εσωτερικής Ασφάλειας, 
και αποκλείει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια από αυτόν το 
διάλογο·

Or. en

Τροπολογία: Παναγιώτης Δημητρίου

Τροπολογία 36
Παράγραφος 15

15. προτείνει τη χάραξη ενιαίας πολιτικής για την προστασία των δεδομένων η οποία να 
καλύπτει τόσο τον πρώτο όσο και τον τρίτο πυλώνα· υπενθυμίζει ότι οι ασυμφωνίες 
μεταξύ τους επηρεάζουν όχι μόνο το δικαίωμα των πολιτών για προστασία των 
προσωπικών δεδομένων τους αλλά και την αποτελεσματικότητα της επιβολής του 
νόμου και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών· καλεί, προς το 
σκοπό αυτό, το Συμβούλιο να εγκρίνει το συντομότερο δυνατόν την πρόταση για 
την έκδοση απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της 
αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (COM(2005)0475)·

Or. en

Τροπολογία: Sophia in 't Veld

Τροπολογία 37
Παράγραφος 16

16. φρονεί ότι η αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως 
προς τις αρχές της δημοκρατικής νομιμότητας, της αναλογικότητας, της 
αποδοτικότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
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Or. en

Τροπολογία: Martine Roure

Τροπολογία 38
Παράγραφος 16

16. φρονεί ότι η αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως 
προς τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της αποδοτικότητας και του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακολουθώντας έτσι τα συμπεράσματα του 
ψηφίσματός του της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την εικαζόμενη χρήση 
ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση 
ατόμων·

Or. fr

Τροπολογία: Martine Roure, Javier Moreno Sánchez, Claudio Fava

Τροπολογία 39
Παράγραφος 16α (νέα)

16α. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θέσουν σε εφαρμογή, στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της διεθνούς τρομοκρατίας, τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε 
η Προσωρινή επιτροπή για την εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών από τη CIA 
για τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση ατόμων, τα οποία εγκρίθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Φεβρουαρίου 2007· συνιστά, ειδικότερα, σε όλα τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μεριμνούν ώστε η απαίτηση ασφαλείας των κρατών 
μελών να μην παραβλάπτει ποτέ, σε καμία περίπτωση, το σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των υπόπτων 
για τρομοκρατικά αδικήματα·

Or. fr

Τροπολογία: Sophia in 't Veld

Τροπολογία 40
Παράγραφος 18α (νέα)

18α. υπενθυμίζει την ανάγκη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των διεθνών 
πρωτοβουλιών στον τομέα των αντιτρομοκρατικών μέτρων (π.χ. η πρόσφατη 
αναθεώρηση του Πατριωτικού Νόμου των ΗΠΑ)· τονίζει τη σημασία μιας
πραγματικής κοινοτικής πολιτικής σε θέματα τρομοκρατίας, δεδομένου ότι η 
αποτελεσματικότητα των αντιτρομοκρατικών μέτρων θα βελτιωθεί σημαντικά εάν η 
ΕΕ μιλά με μία φωνή κατά τη διαπραγμάτευση τέτοιων μέτρων με τρίτες χώρες·



PE 388.537v01-00 14/22 AM\665105EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία: Martine Roure

Τροπολογία 41
Παράγραφος 19

19. υπενθυμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία σε 
τομείς που άπτονται της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της στρατολόγησης και 
χρηματοδότησης τρομοκρατών και της προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας, 
στο πλαίσιο του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αξιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία: Marianne Mikko

Τροπολογία 42
Παράγραφος 19

19. υπενθυμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με όλα τα ηγετικά περιφερειακά 
κράτη σε τομείς που άπτονται της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της 
στρατολόγησης και χρηματοδότησης τρομοκρατών και της προστασίας των υποδομών 
ζωτικής σημασίας·

Or. en

Τροπολογία: Martine Roure

Τροπολογία 43
Παράγραφος 20

20. ζητεί από το Συμβούλιο να ενισχύσει τον διάλογο με άλλες τρίτες χώρες, να 
υποστηρίξει την ανάπτυξη της δημιουργίας θεσμών και υποδομών, να αναπτύξει 
περαιτέρω και να υλοποιήσει τα εθνικά σχέδια δράσης για αποτελεσματική πάταξη 
της διαφθοράς (διαγραφή)· φρονεί ότι σε αυτόν τον τομέα απαιτείται μεγαλύτερη 
χρηματοδότηση και χρησιμοποίηση των νέων μέσων της ΕΕ που έχουν δημιουργηθεί·

Or. fr
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Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 44
Παράγραφος 20

20. ζητεί από το Συμβούλιο να ενισχύσει τον διάλογο με άλλες τρίτες χώρες, να 
υποστηρίξει την ανάπτυξη της δημιουργίας θεσμών και υποδομών, να αναπτύξει 
περαιτέρω και να υλοποιήσει τα εθνικά σχέδια δράσης για αποτελεσματική πάταξη 
της διαφθοράς και (διαγραφή) φρονεί ότι σε αυτόν τον τομέα απαιτείται μεγαλύτερη 
χρηματοδότηση και χρησιμοποίηση των νέων μέσων της ΕΕ που έχουν δημιουργηθεί·

Or. it

Τροπολογία: Sophia in 't Veld

Τροπολογία 45
Παράγραφος 21

21. παροτρύνει όσα κράτη δεν το έχουν πράξει, να υπογράψουν και/ή να κυρώσουν μέσα 
όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς, η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος και τα τρία 
πρωτόκολλά της για τη λαθραία μεταφορά μεταναστών, την εμπορία προσώπων και 
την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, 
καθώς και η απαγόρευση, από τον ΟΗΕ, των παραδόσεων και των μυστικών 
κρατήσεων·

Or. en

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 46
Παράγραφος 22

22. καλεί το Συμβούλιο να ζητήσει από τις τρίτες χώρες εταίρους της ΕΕ να συνάψουν, αν 
δεν το έχουν ήδη πράξει, ενοποιημένες συμφωνίες έκδοσης, κατά το πρότυπο εκείνων 
που υπήρξαν αντικείμενο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την 
έκδοση και την αμοιβαία νομική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις για την έκδοση 
φερόμενων τρομοκρατών και υπόπτων για εγκληματικές ενέργειες προκειμένου να 
προσαχθούν στη δικαιοσύνη· είναι σημαντικό, όσοι είναι ύποπτοι για τρομοκρατικές 
ενέργειες να υποβάλλονται σε ορθή δίκη· η ΕΕ δεν θα πρέπει επίσης να εκδίδει 
υπόπτους για τρομοκρατικές ενέργειες σε χώρες εταίρους όπου αυτοί κινδυνεύουν 
να υποβληθούν σε βασανιστήρια και/ή στην ποινή του θανάτου·

Or. sv
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Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 47
Παράγραφος 27α (νέα)

27α. θεωρεί ότι όλες οι συμφωνίες που συνάπτονται με τρίτες χώρες στον τομέα της 
ανταλλαγής πληροφοριών πρέπει να προβλέπουν την υποχρέωση της αμοιβαιότητας 
και να βασίζονται σε υψηλότερα πρότυπα προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων·

Or. it

Τροπολογία: Marianne Mikko

Τροπολογία 48
Παράγραφος 28α (νέα)

28α. διαπιστώνει ότι χρειάζονται σημαντικές τροποποιήσεις στη συνεργασία ΕΕ-Ρωσίας 
έτσι ώστε να μειωθούν οι πηγές αστάθειας στην ΕΕ και στο χώρο της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας, όπως οι υποβόσκουσες συγκρούσεις στη Μολδαβία και στη 
Γεωργία και οι βίαιες ριζοσπαστικές τάσεις στις ρωσικές μειονότητες στα κράτη 
μέλη της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Martine Roure

Τροπολογία 49
Παράγραφος 29

29. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συμφωνίες σχετικά με την έκδοση και τη 
δικαστική συνεργασία επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, που 
μπορούν να θεωρηθούν πραγματική επιτυχία, διαπιστώνει ότι το Κογκρέσο ξεκίνησε 
τη διαδικασία κύρωσης των συμφωνιών αυτών και καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
πράξουν το ίδιο, και χαιρετίζει τη συμφωνία συνεργασίας Eurojust – ΗΠΑ· 

Or. fr

Τροπολογία: Martine Roure

Τροπολογία 50
Παράγραφος 30

30. ζητεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όλες τις άλλες χώρες που εφαρμόζουν 
θεωρήσεις εισόδου προς επιλεγμένα κράτη μέλη της ΕΕ να άρουν αμέσως το 
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καθεστώς των θεωρήσεων και να αντιμετωπίζουν ισότιμα όλους τους πολίτες των 
κρατών μελών της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για τη συμπερίληψη μιας πρόσθετης 
"ρήτρας ανταλλαγής πληροφοριών" (ρήτρα για τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών) 
στις προτεινόμενες αλλαγές του αμερικανικού προγράμματος κατάργησης των 
θεωρήσεων και υπενθυμίζει ότι η σύναψη διμερών συμφωνιών σε αυτόν τον τομέα 
δεν είναι αποδεκτή και ότι θα πρέπει να εξετάζονται μόνο συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ· 

Or. fr

Τροπολογία: Martine Roure

Τροπολογία 51
Παράγραφος 30α (νέα)

30α. θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ουσιώδεις και 
πιστοί σύμμαχοι στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και ότι, ως εκ τούτου, αυτό το 
νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση της διαπραγμάτευσης μιας 
ενδεχόμενης διεθνούς συμφωνίας, με βάση το σκεπτικό ότι το SWIFT, ως βελγική 
εταιρεία, υπόκειται στη βελγική νομοθεσία και, κατά συνέπεια, είναι υπεύθυνο για 
την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ· επισημαίνει ότι φυσική απόρροια όλων αυτών είναι ότι το 
SWIFT θα πρέπει να θέσει τέρμα στην τρέχουσα πρακτική του να αναπαράγει όλα 
τα δεδομένα που αφορούν πολίτες και επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
αντίστοιχη αμερικανική του ιστοθέση ή να εγκαταστήσει την άλλη ιστοθέση της 
βάσης δεδομένων του σε έναν τόπο που να μην υπάγεται σε αμερικανική κυριαρχία· 
ζητεί με έμφαση να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της διεθνούς αυτής συμφωνίας, οι 
απαραίτητες εγγυήσεις κατά οιασδήποτε καταχρηστικής χρήσης των δεδομένων 
για οικονομικούς και εμπορικούς σκοπούς·

Or. fr

Τροπολογία: Martine Roure

Τροπολογία 52
Παράγραφος 31

31. εμμένει στο γεγονός ότι οι αποτελεσματικοί συνοριακοί έλεγχοι είναι σημαντικοί για 
την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμοι 
σε ορισμένες περιπτώσεις για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και 
της τρομοκρατίας· 

Or. fr
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Τροπολογία: Martine Roure, Javier Moreno Sánchez

Τροπολογία 53
Παράγραφος 32

32. εισηγείται ότι ο Ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής 
συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ (Frontex) θα πρέπει να 
διαδραματίζει λειτουργικό ρόλο στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων μέσω της 
αύξησης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του και της παροχής επαρκών 
δημοσιονομικών, ανθρώπινων και τεχνικών πόρων, κατ’ εφαρμογήν της αρχής της 
αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας μεταξύ των κρατών μελών, σύμφωνα με την 
οποία θα πρέπει όλα να επωμιστούν το βάρος της διαχείρισης των εξωτερικών 
συνόρων της Ένωσης· 

Or. fr

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 54
Παράγραφος 32

32. εισηγείται ότι ο Ευρωπαϊκός οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής 
συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ (Frontex) θα πρέπει να 
διαδραματίζει λειτουργικό ρόλο στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, 
αποφεύγοντας τη στρατιωτικοποίηση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· 

Or. it

Τροπολογία: Marian-Jean Marinescu

Τροπολογία 55
Παράγραφος 32α (νέα)

32α. ζητεί την περαιτέρω στήριξη των νέων κρατών μελών στις συνεχείς προσπάθειές 
τους για τη διασφάλιση των νέων ανατολικών εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, 
προκειμένου να προληφθούν και να καταπολεμηθούν οι αναδυόμενες απειλές·

Or. en

Τροπολογία: Francisco José Millán Mon

Τροπολογία 56
Παράγραφος 32α (νέα)

32α. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε οι 
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αρχές των χωρών καταγωγής και διέλευσης να συνεργάζονται αποτελεσματικά με 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της για την πρόληψη της λαθρομετανάστευσης και την 
καταπολέμηση των οργανώσεων που ασχολούνται με το εμπόριο ανθρώπων· ζητεί 
επίσης από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διεξάγουν τακτική αξιολόγηση του 
βαθμού συνεργασίας των τρίτων αυτών χωρών σε θέματα λαθρομετανάστευσης 
και, στο πλαίσιο αυτό, εξαίρει τη σημασία του μηχανισμού παρακολούθησης και 
αξιολόγησης τρίτων χωρών στο πλαίσιο καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης, 
ο οποίος συστάθηκε από το Συμβούλιο το 2003 κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης·

Or. es

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 57
Παράγραφος 34

34. παροτρύνει το Συμβούλιο να εγκρίνει μια συνεκτική κοινοτική μεταναστευτική 
πολιτική που να περιλαμβάνει πρόσφορα μέτρα για να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι προκλήσεις πρωταρχικά της νόμιμης μετανάστευσης και, μόνον 
στη συνέχεια, να καταρτίσει ένα σχέδιο για την επαναπροώθηση των παράνομων 
μεταναστών· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, να εφαρμοστούν τα συμπεράσματα που 
εγκρίθηκαν πριν από οκτώ χρόνια στη διάσκεψη κορυφής του Τάμπερε και 
επιβεβαιώθηκαν από το Συμβούλιο του Λάχτι·

Or. it

Τροπολογία: Martine Roure, Javier Moreno Sánchez

Τροπολογία 58
Παράγραφος 34

34. παροτρύνει το Συμβούλιο να εγκρίνει μια κοινή μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ που 
να περιλαμβάνει πρόσφορα μέτρα για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι 
προκλήσεις τόσο της νόμιμης όσο και της παράνομης μετανάστευσης· ζητεί, σε αυτό 
το πλαίσιο, να εφαρμοστούν τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν πριν από οκτώ χρόνια 
στη διάσκεψη κορυφής του Τάμπερε και επιβεβαιώθηκαν από το Συμβούλιο του
Λάχτι, το Πρόγραμμα της Χάγης και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006 που επικυρώνουν την ανάγκη εφαρμογής της 
συνολικής στρατηγικής για τη μετανάστευση που εγκρίθηκε το 2005·

Or. fr
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Τροπολογία: Martine Roure

Τροπολογία 59
Παράγραφος 35

35. υπενθυμίζει ότι η μετανάστευση μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη αν η 
διαχείρισή της γίνει με ορθό τρόπο, σε καθεστώς αλληλεγγύης και εταιρικής σχέσης 
με τις τρίτες χώρες, και ότι η ένταξη των μεταναστών θα πρέπει να αποτελεί βασικό 
στοιχείο της μελλοντικής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής· υπογραμμίζει ότι οι 
δραστηριότητες της ΕΕ (διαγραφή) πρέπει να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας 
συνολικής πολιτικής που θα περιλαμβάνει τόσο τη βοήθεια προς τις τρίτες χώρες 
όσον αφορά τις ικανότητές τους να διαχειριστούν τα μεταναστευτικά ρεύματα όσο 
και την αποτελεσματική αναπτυξιακή βοήθεια που θα λαμβάνει υπόψη τη 
συγκεκριμένη οικονομική και κοινωνική κατάσταση και να αντιμετωπίζει τις 
πραγματικές αιτίες της μετανάστευσης στις οικείες χώρες· 

Or. fr

Τροπολογία: Maria Carlshamre

Τροπολογία 60
Παράγραφος 35

35. υπενθυμίζει ότι η μετανάστευση μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη αν η 
διαχείρισή της γίνει με ορθό τρόπο, σε καθεστώς αλληλεγγύης και εταιρικής σχέσης 
με τις τρίτες χώρες, και ότι η ένταξη των μεταναστών θα πρέπει να αποτελεί βασικό 
στοιχείο της μελλοντικής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής· υπογραμμίζει ότι οι 
δραστηριότητες της ΕΕ, που στοχεύουν στη βελτίωση της ικανότητας των τρίτων 
χωρών να διαχειρίζονται τις μεταναστευτικές ροές και τα σύνορά τους, πρέπει να 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής αναπτυξιακής πολιτικής που 
να λαμβάνει υπόψη τη συγκεκριμένη οικονομική και κοινωνική κατάσταση και να 
αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες της μετανάστευσης, όπως η φτώχεια και ο 
ανεπαρκής σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οικείες χώρες· 

Or. sv

Τροπολογία: Martine Roure

Τροπολογία 61
Παράγραφος 35α (νέα)

35α. υπενθυμίζει ότι η λαθρομετανάστευση δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 
διαχείρισης παρά μόνο μέσω μιας συγκεκριμένης και αλληλέγγυας συνεργασίας με 
τις χώρες καταγωγής των μεταναστών, ιδίως δε με τη στήριξη της συνανάπτυξης 
στις χώρες αυτές·
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Or. fr

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 62
Παράγραφος 37

37. ζητεί να θεσπιστεί, χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις, ένα δίκαιο και αποτελεσματικό 
κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και παροτρύνει το Συμβούλιο να άρει τυχόν 
φραγμούς για τη δημιουργία του απορρίπτοντας οριστικά την κατάρτιση καταλόγου 
ασφαλών τρίτων χωρών και τη διαδικασία εξωτερίκευσης της διαχείρισης (που 
περιλαμβάνει τη συγκρότηση κέντρων υποδοχής ή κράτησης έξω από τα σύνορα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης)·

Or. it

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 63
Παράγραφος 38

38. (διαγραφή) υπενθυμίζει την ανάγκη ύπαρξης σαφών, διαφανών και δίκαιων κοινών 
κανόνων σχετικά με την επαναπροώθηση αλλά μόνο μετά την καθιέρωση νέων 
διαύλων για τις νόμιμες εισόδους, ανησυχεί για το γεγονός ότι οι συμφωνίες 
επανεισδοχής, οι οποίες υπεγράφησαν εξ ονόματος της ΕΕ, δεν αποκλείουν ρητά τους 
αιτούντες άσυλο από το πεδίο εφαρμογής των συμφωνιών και μπορούν, επομένως, να 
περιλαμβάνουν την επανεισδοχή των αιτούντων άσυλο των οποίων οι αιτήσεις δεν 
έχουν ακόμη κριθεί ως προς την ουσία, ή των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί ή 
χαρακτηριστεί μη παραδεκτές σύμφωνα με την εφαρμογή της έννοιας της "ασφαλούς 
τρίτης χώρας"· ζητεί εγγυήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της 
μη επαναπροώθησης·

Or. it

Τροπολογία: Martine Roure

Τροπολογία 64
Παράγραφος 38

38. θεωρεί τη σύναψη συμφωνιών επανεισδοχής ως πτυχή της στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης· υπενθυμίζει την ανάγκη ύπαρξης 
σαφών, διαφανών και δίκαιων κοινών κανόνων σχετικά με την επαναπροώθηση, 
ανησυχεί για το γεγονός ότι οι συμφωνίες επανεισδοχής, οι οποίες υπεγράφησαν εξ 
ονόματος της ΕΕ, δεν αποκλείουν ρητά τους αιτούντες άσυλο από το πεδίο εφαρμογής 
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των συμφωνιών και μπορούν, επομένως, να περιλαμβάνουν την επανεισδοχή των 
αιτούντων άσυλο των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν ακόμη κριθεί ως προς την ουσία
(διαγραφή)· ζητεί εγγυήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της μη 
επαναπροώθησης·

Or. fr

Τροπολογία: Giusto Catania

Τροπολογία 65
Παράγραφος 39

39. εισηγείται να εκδοθούν διαπραγματευτικές οδηγίες σχετικά με τη διευκόλυνση των 
θεωρήσεων με τρίτες χώρες στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής επανεισδοχής, 
οσάκις είναι δυνατό και με βάση την αμοιβαιότητα, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη 
μιας πραγματικής εταιρικής σχέσης σε θέματα διαχείρισης της μετανάστευσης· ζητεί 
από το Συμβούλιο να μειώσει το κόστος των θεωρήσεων προκειμένου να ενθαρρύνει 
τις δημοκρατικές εξελίξεις στις χώρες της ΕΠΓ και να αποφύγει τη δημιουργία με το 
πρόσχημα της ασφάλειας, περαιτέρω εμποδίων για τον νόμιμο συνηθισμένο 
ταξιδιώτη, καθώς και να απορρίψει την καθιέρωση βιομετρικών θεωρήσεων, οι 
οποίες άλλωστε θα είχαν υπέρμετρο κόστος το οποίο δεν θα μπορούσε να καλύψει ο 
προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Or. it

Τροπολογία: Martine Roure

Τροπολογία 66
Παράγραφος 39

39. (διαγραφή) ζητεί από το Συμβούλιο να μειώσει το κόστος των θεωρήσεων 
προκειμένου να ενθαρρύνει τις δημοκρατικές εξελίξεις στις χώρες της ΕΠΓ και να 
αποφύγει τη δημιουργία με το πρόσχημα της ασφάλειας, περαιτέρω εμποδίων για τον 
νόμιμο συνηθισμένο ταξιδιώτη· 

Or. fr


