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Τροπολογία 1
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον τίτλο 
V, κεφάλαιο 1, της Συνθήκης ΕΕ, η 
δράση στη διεθνή σκηνή πρέπει να 
στηρίζεται στις αρχές της δημοκρατίας, 
του κράτους δικαίου, της 
οικουμενικότητας, του αναπαλλοτρίωτου 
και αδιαιρέτου των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών· τονίζει ότι οι αρχές αυτές 
αποτελούν την κοινή θεμελιώδη βάση για 
τις σχέσεις της με τις τρίτες χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 2
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1α. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου αναγνωρίζει την εξωεδαφική 
ισχύ της ΕΣΔΑ και ότι η Ένωση θα 
πρέπει, εάν προσχωρήσει στην ΕΣΔΑ, να 
καταβάλλει προσπάθεια για τον πλήρη 
σεβασμό της υποχρέωσης αυτής στις 
εξωτερικές σχέσεις και δραστηριότητές 
της, συμπεριλαμβανομένων των 
εμπορικών συμφωνιών·

Or. fr
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Τροπολογία 3
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1β. υπενθυμίζει ότι τα οικονομικά και 
κοινωνικά δικαιώματα αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων μετά την έγκριση της 
Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ), το 
1948· θεωρεί ότι εναπόκειται στην ΕΕ να 
βοηθήσει ώστε να τα θέσουν σε εφαρμογή 
οι λιγότερο ανεπτυγμένες και οι 
αναπτυσσόμενες χώρες με τις οποίες 
υπογράφει διεθνείς συμφωνίες, 
συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών 
συμφωνιών·

Or. fr

Τροπολογία 4
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1γ. ζητεί από την Επιτροπή να μη 
συνάπτει εμπορικές συμφωνίες παρά 
μόνο αν αυτές περιέχουν ρήτρες σχετικά 
με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα καθώς και τα κοινωνικά, 
υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·
επαναλαμβάνει για μια ακόμη φορά το 
αίτημά του προς την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξασφαλίσουν την 
εφαρμογή των ρητρών που έχουν ήδη 
ενσωματωθεί στις ισχύουσες διεθνείς 
συμφωνίες και, επομένως, να 
δημιουργήσουν ένα μηχανισμό 
προσαρμοσμένο στο πνεύμα των άρθρων 
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8, 9 και 96 της συμφωνίας του Κοτονού·

Or. fr

Τροπολογία 5
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί να περιλαμβάνεται σε όλες τις 
εμπορικές διαπραγματεύσεις και ρυθμίσεις 
της ΕΕ με τρίτες χώρες εκτίμηση 
επιπτώσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που να υπολογίζει τις 
συνέπειες συγκεκριμένων εμπορικών 
προνομίων που έχουν εκχωρηθεί από την 
ΕΕ ή στην ΕΕ·

1. ζητεί να περιλαμβάνεται σε όλες τις 
εμπορικές διαπραγματεύσεις και
συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τρίτες χώρες εκτίμηση επιπτώσεων που θα 
προηγείται των εξεταζόμενων συμφωνιών 
και θα λαμβάνει υπόψη την κατάσταση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως προς 
όλους τους συμβαλλόμενους, θα βασίζεται 
δε σε συναντήσεις με τους υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
εργάζονται στην ενδιαφερόμενη χώρα·

Or. fr

Τροπολογία 6
Metin Kazak

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί να περιλαμβάνεται σε όλες τις 
εμπορικές διαπραγματεύσεις και ρυθμίσεις 
της ΕΕ με τρίτες χώρες εκτίμηση 
επιπτώσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που να υπολογίζει τις 
συνέπειες συγκεκριμένων εμπορικών 
προνομίων που έχουν εκχωρηθεί από την 
ΕΕ ή στην ΕΕ·

1. ζητεί να περιλαμβάνεται σε όλες τις 
εμπορικές διαπραγματεύσεις και ρυθμίσεις 
της ΕΕ με τρίτες χώρες εκτίμηση 
επιπτώσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που να υπολογίζει τις 
συνέπειες συγκεκριμένων εμπορικών 
προνομίων που έχουν εκχωρηθεί από την 
ΕΕ ή στην ΕΕ· επισημαίνει ότι οι διεθνείς 
εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν δεσμευτικές υποχρεώσεις 
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όσον αφορά τα πρότυπα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και ότι πρέπει να 
επιτρέπουν την αναθεώρηση σε 
περίπτωση παραβίασης αυτών των 
προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 7
Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί να περιλαμβάνεται σε όλες τις 
εμπορικές διαπραγματεύσεις και ρυθμίσεις 
της ΕΕ με τρίτες χώρες εκτίμηση 
επιπτώσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που να υπολογίζει τις 
συνέπειες συγκεκριμένων εμπορικών 
προνομίων που έχουν εκχωρηθεί από την 
ΕΕ ή στην ΕΕ·

1. ζητεί να περιλαμβάνεται σε όλες τις 
εμπορικές διαπραγματεύσεις και ρυθμίσεις 
της ΕΕ με τρίτες χώρες εκτίμηση 
επιπτώσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που να εκτιμά την κατάσταση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 
επιβάλλει την τήρηση των προτύπων για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα πριν από την 
εκχώρηση συγκεκριμένων εμπορικών 
προνομίων από την ΕΕ ή στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 8
Raimon Obiols, David Martin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί να περιλαμβάνεται σε όλες τις
εμπορικές διαπραγματεύσεις και ρυθμίσεις 
της ΕΕ με τρίτες χώρες εκτίμηση 
επιπτώσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που να υπολογίζει τις 
συνέπειες συγκεκριμένων εμπορικών 
προνομίων που έχουν εκχωρηθεί από την 

1. ζητεί να περιλαμβάνεται στις εμπορικές 
διαπραγματεύσεις και ρυθμίσεις της ΕΕ με 
τρίτες χώρες ρήτρα όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και εκτίμηση 
επιπτώσεων που να υπολογίζει τις 
συνέπειες συγκεκριμένων εμπορικών 
προνομίων που έχουν εκχωρηθεί από την 
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ΕΕ ή στην ΕΕ· ΕΕ ή στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 9
Miroslav Mikolášik

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τόσο την πλήρη εφαρμογή 
του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων σε όλες τις πτυχές της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης όσο και 
τη συνοχή ανάμεσα στην εξωτερική 
δράση της Ένωσης και τις άλλες 
πολιτικές της στις οποίες πρέπει να 
ενσωματώνονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· 

Or. en

Τροπολογία 10
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί από την Επιτροπή ως 
εκπρόσωπο της Ένωσης και των κρατών 
μελών να υποστηρίζει ενώπιον του ΠΟΕ 
και των μελών του την ανάγκη να 
λαμβάνονται υπόψη τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τα κοινωνικά, 
υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα
στο πλαίσιο των εμπορικών 
διαπραγματεύσεων, και ειδικότερα της 
διαπραγμάτευσης της συμφωνίας της 
Ντόχα, και να μεριμνά για τη 
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συγκεκριμένη εφαρμογή και προώθησή 
τους στο πλαίσιο της εφαρμογής των 
εμπορικών συμφωνιών· ζητεί από την 
Επιτροπή να υποχρεώσει τον ΠΟΕ και τα 
μέλη του να δεχθούν, αρχικά ως 
παρατηρητές, τις αντιπροσωπείες της 
ΔΟΕ και τη γραμματεία του ΔΓΕ και τις 
γραμματείες των πολυμερών και των 
διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών·

Or. fr

Τροπολογία 11
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. ζητεί να προβάλλει η Ένωση κατά τη 
διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών 
το δικαίωμα πρόσβασης στους φυσικούς 
πόρους καθώς και τα δικαιώματα των 
αυτοχθόνων λαών όσον αφορά την 
πρόσβαση στους βασικούς φυσικούς 
πόρους· ζητεί από την Επιτροπή να 
εντάσσει στις διαπραγματεύσεις και τις 
διεθνείς εμπορικές συμφωνίες τον 
προβληματισμό σχετικά με την αγορά και 
την κυριότητα γαιών σε τρίτες χώρες, και 
ειδικότερα τις λιγότερο ανεπτυγμένες και 
τις αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. 

Τροπολογία 12
Helmut Scholz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα 
πιο συνεκτικό σύστημα συγκριτικής 
αξιολόγησης για όλες τις χώρες που 
λαμβάνουν βοήθεια στο πλαίσιο του ΣΓΠ+ 
προκειμένου να παρακολουθεί με σαφή και 
διαφανή τρόπο τα επιτεύγματα όπως και 
τις αποτυχίες όσον αφορά την εξέλιξη της 
κατάστασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα 
πιο συνεκτικό σύστημα συγκριτικής 
αξιολόγησης για όλες τις χώρες που 
λαμβάνουν βοήθεια στο πλαίσιο του ΣΓΠ+ 
προκειμένου να παρακολουθεί με σαφή και 
διαφανή τρόπο τα επιτεύγματα όπως και 
τις αποτυχίες όσον αφορά την εξέλιξη της 
κατάστασης των κοινωνικών και 
πολιτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
είναι, ωστόσο, της άποψης ότι με την 
μονομερή επιμονή για έμπρακτη 
εφαρμογή των καθολικών δικαιωμάτων 
του ανθρώπου παραβλέπεται ότι η 
εφαρμογή τους απαιτεί επίσης 
χρηματοδότηση, την οποία, δεν μπορούν 
να παράσχουν, υπό τις τρέχουσες 
συνθήκες, μόνες τους οι αναδυόμενες 
οικονομίες και οι αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. de

Τροπολογία 13
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα 
πιο συνεκτικό σύστημα συγκριτικής 
αξιολόγησης για όλες τις χώρες που 
λαμβάνουν βοήθεια στο πλαίσιο του 
ΣΓΠ+ προκειμένου να παρακολουθεί με 
σαφή και διαφανή τρόπο τα επιτεύγματα 
όπως και τις αποτυχίες όσον αφορά την 
εξέλιξη της κατάστασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

2. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει το 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 10ης

Μαρτίου 2010 σχετικά με το σύστημα 
ΣΓΠ+· της ζητεί κατά συνέπεια να 
αναπτύξει ένα συνεκτικότερο και 
δικαιότερο σύστημα συγκριτικής 
αξιολόγησης για όλες τις χώρες που 
λαμβάνουν βοήθεια στο πλαίσιο του εν 
λόγω συστήματος προκειμένου να 
παρακολουθεί με σαφή, διαφανή και
διασταυρούμενο τρόπο τα επιτεύγματα 
όπως και τις αποτυχίες όσον αφορά την 
εξέλιξη της κατάστασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
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κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών 
και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 14
Metin Kazak

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι οι διατάξεις της 
συμφωνίας "TRIPS+" στις διεθνείς 
εμπορικές συμβάσεις θα πρέπει να 
σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
ιδίως εκείνα που σχετίζονται με το 
δικαίωμα στην υγεία·

Or. en

Τροπολογία 15
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι σε 
μελλοντική νομοθεσία το Κοινοβούλιο θα 
πρέπει να επιμείνει σε μια ρύθμιση 
δυνάμει της οποίας τα εμπορικά προνόμια, 
συμπεριλαμβανομένων όσων απορρέουν 
από συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών,
να μπορούν να αναστέλλονται προσωρινά 
μόνον από την Επιτροπή, εάν βρεθούν 
επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
ή των εργατικών δικαιωμάτων, είτε με δική 
της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος 
ενός κράτους μέλους ή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

3. θεωρεί ότι, προκειμένου να τηρεί τις 
διεθνείς δεσμεύσεις της για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, η ΕΕ θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνει, λαμβάνοντας υπόψη τη 
φύση των συμφωνιών και την κατάσταση 
σε κάθε χώρα εταίρο, συστηματικά 
ρήτρες σχετικά με τη δημοκρατία, το 
κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, καθώς και τα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα, και οι ρήτρες 
αυτές να επιτρέπουν στην Επιτροπή να 
αναστέλλει τουλάχιστον προσωρινά τα 
εμπορικά προνόμια, 
συμπεριλαμβανομένων όσων απορρέουν 
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από συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών,
εάν βρεθούν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία 
σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ή των εργατικών 
δικαιωμάτων, είτε με δική της 
πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος ενός 
κράτους μέλους ή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

Or. fr

Τροπολογία 16
Miroslav Mikolášik

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι σε 
μελλοντική νομοθεσία το Κοινοβούλιο θα 
πρέπει να επιμείνει σε μια ρύθμιση δυνάμει 
της οποίας τα εμπορικά προνόμια, 
συμπεριλαμβανομένων όσων απορρέουν 
από συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, να 
μπορούν να αναστέλλονται προσωρινά 
μόνον από την Επιτροπή, εάν βρεθούν 
επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
ή των εργατικών δικαιωμάτων, είτε με 
δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν 
αιτήματος ενός κράτους μέλους ή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

3. θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι σε 
μελλοντική νομοθεσία το Κοινοβούλιο θα 
πρέπει να επιμείνει σε μια ρύθμιση δυνάμει 
της οποίας τα εμπορικά προνόμια, 
συμπεριλαμβανομένων όσων απορρέουν 
από συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, να 
μπορούν να αναστέλλονται προσωρινά 
μόνον από την Επιτροπή, εάν βρεθούν 
επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
ή των εργατικών δικαιωμάτων, ή να 
αναστέλλονται από την Επιτροπή κατόπιν 
αιτήματος ορισμένου αριθμού κρατών 
μελών και/ή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 17
László Tőkés

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)



PE441.077v03-00 12/23 AM\817230EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι στο 
πλαίσιο του άρθρου 207 της Συνθήκης 
της Λισσαβώνας, η νομοθεσία της ΕΕ 
σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο θα 
εγκρίνεται από κοινού από το ΕΚ και το 
Συμβούλιο· κατά συνέπεια, το ΕΚ θα 
πρέπει να κάνει την καλύτερη δυνατή 
χρήση των ενισχυμένων εξουσιών του, 
είτε κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, είτε 
κατόπιν αιτήματος κάποιου κράτους 
μέλους, προκειμένου να επηρεάσει την 
Επιτροπή ώστε εκείνη να αναστέλλει 
προσωρινώς εμπορικά προνόμια, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προκύπτουν από συμφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών με τρίτες χώρες, σε 
περιπτώσεις που εντοπίζει παραβιάσεις 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή των 
εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 18
Miroslav Mikolášik

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί τη δημιουργία μιας υπηρεσίας 
επίλυσης διαφορών με δεσμευτικές 
εξουσίες·

Or. en

Τροπολογία 19
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να βρεθούν 
τρόποι προκειμένου να 
παρακολουθούνται πιο στενά ισχυρισμοί
περί σοβαρών και συστηματικών 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων και 
εργατικών δικαιωμάτων· στο πλαίσιο αυτό, 
προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της 
συμμετοχής εκπροσώπων της ΕΕ (στην 
παρούσα φάση από την Επιτροπή, ή
μελλοντικά από την ΕΥΕΔ) σε 
ερευνητικές αποστολές που διεξάγονται 
βάσει ειδικών διαδικασιών του ΟΗΕ όπου 
υπάρχουν επιπτώσεις για τις εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ·

4. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη και να αναλύονται 
συστηματικότερα οι δηλώσεις περί 
σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων και εργατικών 
δικαιωμάτων· στο πλαίσιο αυτό, προτείνει 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο της 
συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών 
(ιδίως των ΜΚΟ υπεράσπισης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
καταπολέμησης του αποκλεισμού και των 
διακρίσεων, προστασίας του 
περιβάλλοντος και οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, κυρίως οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις των τρίτων χωρών τις οποίες 
αφορά η υπογραφόμενη συμφωνία),
εκπροσώπων της Ένωσης (στην παρούσα 
φάση οι εκπρόσωποι της Επιτροπής και
μελλοντικά οι εκπρόσωποι της ΕΥΕΔ) σε 
ερευνητικές αποστολές που διεξάγονται 
βάσει ειδικών διαδικασιών του ΟΗΕ για
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε χώρες με τις οποίες η 
Ένωση έχει συνάψει εμπορική συμφωνία·

Or. fr

Τροπολογία 20
David Martin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να βρεθούν 
τρόποι προκειμένου να παρακολουθούνται 
πιο στενά ισχυρισμοί περί σοβαρών και 
συστηματικών παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων και εργατικών δικαιωμάτων· 
στο πλαίσιο αυτό, προτείνει να εξεταστεί 
το ενδεχόμενο της συμμετοχής
εκπροσώπων της ΕΕ (στην παρούσα φάση 

4. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να βρεθούν 
τρόποι προκειμένου να παρακολουθούνται 
πιο στενά ισχυρισμοί περί σοβαρών και 
συστηματικών παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων και εργατικών δικαιωμάτων· 
στο πλαίσιο αυτό, προτείνει να εξεταστεί 
το ενδεχόμενο της σύνδεσης εκπροσώπων 
της ΕΕ (στην παρούσα φάση από την 
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από την Επιτροπή, ή μελλοντικά από την 
ΕΥΕΔ) σε ερευνητικές αποστολές που 
διεξάγονται βάσει ειδικών διαδικασιών του 
ΟΗΕ όπου υπάρχουν επιπτώσεις για τις 
εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ·

Επιτροπή, ή μελλοντικά από την ΕΥΕΔ) σε 
ερευνητικές αποστολές που διεξάγονται 
βάσει ειδικών διαδικασιών του ΟΗΕ όπου 
υπάρχουν επιπτώσεις για τις εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 21
Miroslav Mikolášik

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί από την Επιτροπή να 
διευκρινίσει τη δυνατότητα προσαγωγής 
πολυμερών εταιριών ενώπιον των 
διεθνών δικαστηρίων λόγω παραβίασης 
του ανθρωπιστικού δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 22
Helmut Scholz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. παρότι επικροτεί την εισαγωγή 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
ρητρών, όπως και ρητρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, στις εμπορικές 
συμφωνίες, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται 
παρά για τις ελάχιστες απαιτούμενες 
προδιαγραφές και για ένα ακόμη μέσο 
μεταξύ πολλών άλλων· τονίζει επίσης ότι 
προκειμένου να αποτραπεί οπωσδήποτε η 
προστατευτική κατάχρησή τους, θα 
πρέπει να εφαρμοστούν σταδιακά, με 
διαδικασία που να προάγει τη 
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διαβούλευση και τη δημοκρατική 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και, 
κυρίως, τη χορήγηση κινήτρων αντί για 
τις κυρώσεις·

Or. de

Τροπολογία 23
Kinga Gál

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να καταθέσει 
πρόταση κανονισμού σχετικά με την 
απαγόρευση των εισαγωγών στην ΕΕ 
προϊόντων τα οποία παράγονται με τη 
χρήση δουλείας ή καταναγκαστικής 
εργασίας κατά παράβαση των βασικών 
προτύπων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
τονίζει ότι ένας τέτοιος κανονισμός θα 
έπρεπε να παρέχει στην ΕΕ τη δυνατότητα 
να διερευνά συγκεκριμένους ισχυρισμούς·

5. καλεί την Επιτροπή να καταθέσει 
πρόταση κανονισμού σχετικά με την 
απαγόρευση των εισαγωγών στην ΕΕ 
προϊόντων τα οποία παράγονται με τη 
χρήση σύγχρονων μορφών δουλείας,
καταναγκαστικής εργασίας, ιδίως 
καταναγκαστικής εργασίας ιδιαίτερα 
ευάλωτων ομάδων, όπως είναι τα παιδιά,
κατά παράβαση των βασικών προτύπων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
ένας τέτοιος κανονισμός θα έπρεπε να 
παρέχει στην ΕΕ τη δυνατότητα να 
διερευνά συγκεκριμένους ισχυρισμούς·

Or. en

Τροπολογία 24
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να καταθέσει 
πρόταση κανονισμού σχετικά με την 
απαγόρευση των εισαγωγών στην ΕΕ 
προϊόντων τα οποία παράγονται με τη 

5. καλεί την Επιτροπή να καταθέσει το 
ταχύτερο πρόταση κανονισμού σχετικά με 
την απαγόρευση των εισαγωγών στην ΕΕ 
προϊόντων τα οποία παράγονται κατά 
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χρήση δουλείας ή καταναγκαστικής 
εργασίας κατά παράβαση των βασικών 
προτύπων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
τονίζει ότι ένας τέτοιος κανονισμός θα 
έπρεπε να παρέχει στην ΕΕ τη δυνατότητα 
να διερευνά συγκεκριμένους ισχυρισμούς·

παράβαση των βασικών προτύπων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με βάση ιδίως 
τη Διεθνή σύμβαση για τα δικαιώματα 
του παιδιού και τη διακήρυξη του 1998 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για 
τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα 
στην εργασία, και ειδικά εκείνων που 
αφορούν την ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και την καταναγκαστική 
και την παιδική εργασία· τονίζει ότι ένας 
τέτοιος κανονισμός θα έπρεπε να παρέχει 
στην ΕΕ τη δυνατότητα να διερευνά 
συγκεκριμένους ισχυρισμούς εάν 
αποδεικνύεται ότι υπήρξε παραβίαση των 
διεθνών αυτών προτύπων·

Or. fr

Τροπολογία 25
Metin Kazak

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να καταθέσει 
πρόταση κανονισμού σχετικά με την 
απαγόρευση των εισαγωγών στην ΕΕ 
προϊόντων τα οποία παράγονται με τη 
χρήση δουλείας ή καταναγκαστικής 
εργασίας κατά παράβαση των βασικών 
προτύπων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
τονίζει ότι ένας τέτοιος κανονισμός θα 
έπρεπε να παρέχει στην ΕΕ τη δυνατότητα 
να διερευνά συγκεκριμένους ισχυρισμούς·

5. καλεί την Επιτροπή να καταθέσει 
πρόταση κανονισμού σχετικά με την 
απαγόρευση των εισαγωγών στην ΕΕ 
προϊόντων τα οποία παράγονται με τη 
χρήση δουλείας ή καταναγκαστικής 
εργασίας κατά παράβαση των βασικών 
προτύπων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
τονίζει ότι ένας τέτοιος κανονισμός θα 
έπρεπε να παρέχει στην ΕΕ τη δυνατότητα 
να διερευνά συγκεκριμένους ισχυρισμούς· 
ζητεί από την Επιτροπή να απέχει από το 
εμπόριο με τρίτες χώρες όπου υπάρχουν 
σοβαρές ενδείξεις καταπάτησης των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, και ιδίως 
των γυναικών και των παιδιών·

Or. en
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Τροπολογία 26
Miroslav Mikolášik

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να καταθέσει 
πρόταση κανονισμού σχετικά με την 
απαγόρευση των εισαγωγών στην ΕΕ 
προϊόντων τα οποία παράγονται με τη 
χρήση δουλείας ή καταναγκαστικής 
εργασίας κατά παράβαση των βασικών 
προτύπων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
τονίζει ότι ένας τέτοιος κανονισμός θα 
έπρεπε να παρέχει στην ΕΕ τη δυνατότητα 
να διερευνά συγκεκριμένους ισχυρισμούς·

5. καλεί την Επιτροπή να καταθέσει 
πρόταση σχετικά με την απαγόρευση των 
εισαγωγών στην ΕΕ προϊόντων τα οποία 
παράγονται με τη χρήση δουλείας, 
παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας 
κατά παράβαση των βασικών προτύπων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
ένας τέτοιος κανονισμός θα έπρεπε να 
παρέχει στην ΕΕ τη δυνατότητα να 
διερευνά συγκεκριμένους ισχυρισμούς·

Or. en

Τροπολογία 27
Nicole Kiil-Nielsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. προτρέπει την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι κανένα εμπόρευμα που 
έχει παραχθεί από παιδιά δεν θα μπορεί 
να εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αυτό απαιτεί αυστηρότερο έλεγχο στις 
εισαγωγές, αλλά και αυξημένη 
επαγρύπνηση σχετικά με τις συνθήκες 
παραγωγής στις χώρες εξαγωγής·

Or. fr
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Τροπολογία 28
Metin Kazak

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν τον κανονισμό (ΕΚ) του 
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2005 για το 
εμπόριο ορισμένων αντικειμένων 
δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη 
θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη 
σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική 
μεταχείριση ή τιμωρία και να καταστήσει 
δεσμευτικές τις διατάξεις του σε όλες τις 
διεθνείς εμπορικές συμφωνίες·

Or. en

Τροπολογία 29
Helmut Scholz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι τα κοινωνικά δικαιώματα 
έχουν καθολικό χαρακτήρα, και ότι είναι 
απαραίτητο, όχι απλώς να διακηρυχθούν, 
αλλά και να προωθηθεί η έμπρακτη 
εφαρμογή τους· ζητεί επομένως από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επιδείξουν αλληλεγγύη και να 
υποστηρίξουν τις πλέον φτωχές χώρες 
του κόσμου στην εφαρμογή των εν λόγω 
δικαιωμάτων·

Or. de
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Τροπολογία 30
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
τους κανονισμούς εξαγωγών της ΕΕ υπό το 
πρίσμα της προοπτικής για μεταφορά 
τεχνολογίας, ιδίως της υπερσύγχρονης 
σάρωσης του διαδικτύου και του 
λογισμικού λογοκρισίας, σε καταπιεστικά
καθεστώτα· ζητεί από την Επιτροπή να 
καταθέσει πρόταση κανονισμού σχετικά με 
ένα νέο σύστημα αδειοδότησης εάν η εν 
λόγω αναθεώρηση υποδείξει την ανάγκη 
νομοθετικής δράσης·

6. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
τους κανονισμούς εξαγωγών της ΕΕ υπό το 
πρίσμα της προοπτικής για μεταφορά 
τεχνολογίας, ιδίως της υπερσύγχρονης 
σάρωσης του διαδικτύου, του λογισμικού 
λογοκρισίας και της συλλογής και 
εξόρυξης δεδομένων (data mining),
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, σε
κατασταλτικά καθεστώτα· ζητεί από την 
Επιτροπή να καταθέσει πρόταση 
κανονισμού σχετικά με ένα νέο σύστημα 
αδειοδότησης εάν η εν λόγω αναθεώρηση 
υποδείξει την ανάγκη νομοθετικής δράσης·

Or. fr

Τροπολογία 31
Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
τους κανονισμούς εξαγωγών της ΕΕ υπό το 
πρίσμα της προοπτικής για μεταφορά 
τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της 
υπερσύγχρονης σάρωσης του διαδικτύου 
και του λογισμικού λογοκρισίας, σε 
καταπιεστικά καθεστώτα· ζητεί από την 
Επιτροπή να καταθέσει πρόταση 
κανονισμού σχετικά με ένα νέο σύστημα 
αδειοδότησης εάν η εν λόγω αναθεώρηση 
υποδείξει την ανάγκη νομοθετικής δράσης·

6. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει 
τους κανονισμούς εξαγωγών της ΕΕ υπό το 
πρίσμα της προοπτικής για μεταφορά 
τεχνολογιών που δημιουργήθηκαν 
σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα, 
συμπεριλαμβανομένων της κινητής 
τηλεφωνίας και των δικτύων 
επικοινωνίας, της υπερσύγχρονης 
σάρωσης του διαδικτύου και του 
λογισμικού λογοκρισίας, σε καταπιεστικά 
καθεστώτα· ζητεί από την Επιτροπή να 
καταθέσει πρόταση κανονισμού σχετικά με 
ένα νέο σύστημα αδειοδότησης εάν η εν 
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λόγω αναθεώρηση υποδείξει την ανάγκη 
νομοθετικής δράσης·

Or. en

Τροπολογία 32
Metin Kazak

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί την τακτική αξιολόγηση των 
δεσμεύσεων σχετικά με ανθρώπινα 
δικαιώματα, οι οποίες προβλέπονται στις 
διεθνείς εμπορικές συμβάσεις· 

Or. en

Τροπολογία 33
Miroslav Mikolášik

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι οι διατάξεις των 
συμφωνιών TRIPS δεν θίγουν το 
δικαίωμα του πληθυσμού των 
αναπτυσσόμενων χωρών στην υγεία· 

Or. en

Τροπολογία 34
Miroslav Mikolášik

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τους κανονισμούς 
εξαγωγών της ΕΕ στον τομέα της 
πώλησης, προμήθειας, μεταφοράς ή 
εξαγωγής οπλισμού και συναφούς υλικού 
κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένων των 
πυρομαχικών, του στρατιωτικού 
εξοπλισμού καθώς και των 
ανταλλακτικών των ανωτέρω σε χώρες ή 
καθεστώτα που ενδέχεται να τα 
χρησιμοποιήσουν για σκοπούς 
εσωτερικής καταστολής της κοινωνίας 
των πολιτών και για την παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 35
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να μεριμνούν ώστε οι επιχειρήσεις 
που διέπονται από εθνικά ή ευρωπαϊκό 
δίκαιο να μην απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των υγειονομικών και
περιβαλλοντικών προτύπων που τους 
επιβάλλονται, όταν αυτές εγκαθίστανται ή 
ασκούν τις δραστηριότητές τους σε τρίτο 
κράτος, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
ή τις αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. fr
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Τροπολογία 36
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. ζητεί από την Επιτροπή να 
επανεξετάσει την ανακοίνωσή της "Η 
Ευρώπη στον κόσμο: η συμμετοχή της 
στον παγκόσμιο ανταγωνισμό" που 
δημοσιεύτηκε το 2006, λαμβάνοντας 
υπόψη τον αναπροσανατολισμό που 
προτείνεται στον τομέα του σεβασμού της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 37
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. υπενθυμίζει ότι η αξιοπιστία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
προστασία και την προώθηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το 
σεβασμό των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προτύπων στον κόσμο 
συνδέεται στενά με το σεβασμό τους από 
την ΕΕ, τόσο στους κόλπους της όσο και 
στο σύνολο των διεθνών συμφωνιών που 
υπογράφει, συμπεριλαμβανομένου του 
εμπορικού τομέα·

Or. fr
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Τροπολογία 38
Elisabeth Jeggle, Barbara Lochbihler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί, παράλληλα με τη δέσμευση για 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
για αναπτυξιακή βοήθεια και διεθνείς 
εμπορικές συμβάσεις, να ενισχυθεί με 
βιώσιμο τρόπο η διαδικασία 
περιφερειακής ανάπτυξης σύμφωνα με 
τους Αναπτυξιακούς Στόχους της 
Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών·

Or. de

Τροπολογία 39
Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. προτρέπει τους εκπροσώπους της ΕΕ 
(επί του παρόντος από την Επιτροπή και 
στο μέλλον από την ΕΥΕΔ) να 
ενημερώνουν την επιχειρηματική 
κοινότητα σχετικά με καταστάσεις που 
αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en


