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Helga Trüpel
 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: Στρατηγική 
διεύρυνσης και κύριες προκλήσεις 2007-2008
((2007/2271(INI))

Τροπολογία: Doris Pack

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1α (νέα)

1a. Τονίζει αφενός τη σημασία μιας ενεργούς δέσμευσης της ΕΕ στα Δυτικά 
Βαλκάνιαtresses, αφετέρου δε ότι η βαλκανική πολιτική της ΕΕ είναι καθοριστική
προκειμένου να οδηγηθεί η περιοχή αυτή στην πρόοδο, την ειρήνη και τη 
σταθερότητα·;

Or. en

Τροπολογία: Doris Pack

Τροπολογία 2
Παράγραφος 2

2. Ζητεί να επέλθουν ουσιαστικές βελτιώσεις στην πολιτική θεώρησης διαβατηρίων 
της Ευρωπαϊκή Ένωσης έναντι των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, έχοντας 
υπόψη ότι η περιφερειακή συνεργασία και η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
προϋποθέτει απαραιτήτως την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, η οποία θα 
επέτρεπε στους πολίτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων Τουρκίας να 
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συμμετάσχουν στα προγράμματα της ΕΕ, όπως "Νεολαία", "Έρασμος" και 
"Πολιτισμός", χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από τη σημερινή επίκαιρη, 
ριψοκίνδυνη και δαπανηρή διαδικασία χορήγησης θεώρησης• προτείνει, επιπλέον, ένα 
κεντρικό κομβικό σημείο για σύντομη μεσολάβηση σε περίπτωση που προκύψουν 
προβλήματα ·

Or. en

Τροπολογία: Marianne Mikko

Τροπολογία 3
Παράγραφος 2

2. Ζητεί από το Συμβούλιο να θεσπίσει ένα καθεστώς διευκόλυνσης θεωρήσεων που να 
επιτρέπει σε όλους τους πολίτες της Ουκρανίας, της Μολδαβίας, της Λευκορωσίας, 
καθώς και των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας να συμμετάσχουν στα 
προγράμματα της ΕΕ, όπως "Νεολαία", "Έρασμος" και "Πολιτισμός", χωρίς να 
χρειάζεται να περάσουν από τη σημερινή επίκαιρη, ριψοκίνδυνη και δαπανηρή 
διαδικασία χορήγησης θεώρησης• προτείνει, επιπλέον, ένα κεντρικό κομβικό σημείο 
για σύντομη μεσολάβηση σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα·

Or. en

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2

2. Ζητεί από το Συμβούλιο να θεσπίσει ένα καθεστώς διευκόλυνσης θεωρήσεων που να 
επιτρέπει σε όλους τους πολίτες των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας να 
συμμετάσχουν στα προγράμματα της ΕΕ, όπως "Νεολαία", "Έρασμος" και 
"Πολιτισμός", αφετέρου δε να διευκολύνει τη διαδικασία θεώρησης διαβατηρίων 
μειώνοντας το κόστος και τη διορία· προτείνει, επιπλέον, ένα κεντρικό κομβικό 
σημείο για σύντομη μεσολάβηση σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα·

Or. en
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Τροπολογία: Katerina Batzeli

Τροπολογία 5
Παράγραφος 3

3. Τονίζει ότι ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας αποτελεί κεντρική αρχή της ΕΕ 
και ότι οι μειονότητες πρέπει να είναι ελεύθερες να ασκήσουν τα πολιτιστικά τους 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης και της εκμάθησης των μειονοτικών γλωσσών, 
(διαγράφονται) και της διατήρησης των πολιτιστικών ταυτοτήτων, χωρίς διακρίσεις ·

Or. en

Τροπολογία: Doris Pack

Τροπολογία 6
Παράγραφος 3

3. Τονίζει ότι ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας αποτελεί κεντρική αρχή της ΕΕ 
και ότι οι μειονότητες πρέπει να είναι ελεύθερες να ασκήσουν τα πολιτιστικά τους 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης και της εκμάθησης των μειονοτικών γλωσσών, 
(διαγράφονται) και της διατήρησης των πολιτιστικών ταυτοτήτων, χωρίς διακρίσεις ·

Or. en

Τροπολογία: Marianne Mikko

Τροπολογία 7
Παράγραφος 3

3. Τονίζει ότι ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας αποτελεί κεντρική αρχή της ΕΕ 
και ότι οι μειονότητες πρέπει να είναι ελεύθερες να ασκήσουν τα πολιτιστικά τους 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης και της εκμάθησης των μειονοτικών γλωσσών, 
(διαγράφονται) και της διατήρησης των πολιτιστικών ταυτοτήτων, χωρίς διακρίσεις ·

Or. en
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Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 8
Παράγραφος 3

3. Τονίζει ότι ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας αποτελεί κεντρική αρχή της ΕΕ 
και ότι οι μειονότητες πρέπει να είναι ελεύθερες να ασκήσουν τα πολιτιστικά τους 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης και της εκμάθησης των μειονοτικών γλωσσών, 
(διαγράφονται) και της διατήρησης των πολιτιστικών ταυτοτήτων, χωρίς διακρίσεις ·

Or. en

Τροπολογία: Věra Flasarová

Τροπολογία 9
Παράγραφος 3

3. Τονίζει ότι ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας αποτελεί κεντρική αρχή της ΕΕ 
και ότι οι μειονότητες πρέπει να είναι ελεύθερες να ασκήσουν τα πολιτιστικά τους
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης και της εκμάθησης των μειονοτικών γλωσσών, 
όπως η κουρδική και η σερβική στη σημερινή σερβική επαρχία του Κοσσυφοπεδίου·

Or. en

Τροπολογία: Doris Pack

Τροπολογία 10
Παράγραφος 4

4. Ενθαρρύνει τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες να επικυρώσουν τη Σύμβαση της 
UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής 
έκφρασης ·

Or. en

Τροπολογία: Věra Flasarová

Τροπολογία 11
Παράγραφος 6α (νέα)

6a. Υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας όλων των πολιτιστικών μνημείων, 
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ειδικότερα των σερβικών πολιτιστικών μνημείων και των μνημείων της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας στο έδαφος της σερβικής επαρχίας του Κοσσυφοπεδίου·

Or. en

Τροπολογία: Helga Trüpel

Τροπολογία 12
Παράγραφος 6β (νέα)

6β. Επιβεβαιώνει τη σημασία της πρόσβασης στην παιδεία για όλους και εκφράζει την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι στην περιοχή αυτή οι διακρίσεις εξακολουθούν να 
είναι ευρέως διαδεδομένες, κυρίως εις βάρος των μειονοτήτων Ρόμα, τούτο δε όλες 
τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες·;

Or. en

Τροπολογία: Helga Trüpel

Τροπολογία 13
Παράγραφος 6γ (νέα)

6γ. Καλεί τις αρμόδιες αρχές στα Δυτικά Βαλκάνια να συστήσουν μια κοινή επιτροπή 
ιστορικών και καθηγητών, κατά το γαλλογερμανικό παράδειγμα, προκειμένου να 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη κοινών εγχειριδίων ιστορίας στα σχολεία, καλεί δε την 
Επιτροπή να προβλέψει κονδύλια για τη χρηματοδοτική υποστήριξη του σχεδίου 
αυτού·

Or. en

Τροπολογία: Helga Trüpel

Τροπολογία 14
Παράγραφος 6δ (νέα)

6δ. Εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προόδους που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα 
όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης τα 
οποία εξακολουθούν να αποτελούν καθοριστικές προτεραιότητες· υπογραμμίζει την 
ανάγκη διάθεσης επαρκών πόρων για την ολοκλήρωση και την υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων, καλεί δε επιμόνως τα εθνικά υπουργεία να επικεντρώσουν τις 
προσπάθειές τους στη βέλτιστη χρησιμοποίηση των πόρων, με έμφαση στην 
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διαρκή βελτίωση της ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία: Helga Trüpel

Τροπολογία 15
Παράγραφος 6ε (νέα)

6ε. Χαιρετίζει τα νομοθετικά και διαρθρωτικά μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να 
επιτευχθεί μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με τα κοινοτικά προγράμματα και 
κανονιστικά πρότυπα;

Or. en

Τροπολογία: Helga Trüpel

Τροπολογία 16
Παράγραφος 6στ (νέα)

6στ. Ενθαρρύνει με σθένος  την προώθηση της πολυγλωσσίας, η οποία συνιστά ένα
σημαντικό προσόν αυτή καθαυτή, αλλά και  μέσο προώθησης μιας μεγαλύτερης
συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα ανταλλαγών της ΕΕ, όπως η δια βίου
μάθηση και οι ευκαιρίες κινητικότητας που προσφέρει η διαδικασία της Μπολόνια;

Or. en
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