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Τροπολογία 1
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 
ανά τον κόσμο το 2011 και την πολιτική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος

σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 
ανά τον κόσμο το 2011 και την πολιτική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
((Η τροποποίηση αυτή έχει εφαρμογή στο 
σύνολο του εξεταζόμενου νομοθετικού 
κειμένου· η έγκρισή της επιβάλλει 
τεχνικές προσαρμογές σε ολόκληρο το 
κείμενο. Γλωσσική τροπολογία που 
αφορά τη γαλλική έκδοση.))

Or. fr

Τροπολογία 2
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 3
Laima Liucija Andrikienė
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΟΔΔΑ), καθώς και άλλες 
βασικές διεθνείς συνθήκες και μέσα για 
την προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 4
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της 
Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών της 8ης 
Σεπτεμβρίου 2000 (A/Res/55/2) και τα 
ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών,

Or. fr

Τροπολογία 5
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης 
Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την 
εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη 
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κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες 
από τη CIA1,
__________________
1Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-
PROV(2012)0309.

Or. fr

Τροπολογία 6
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα,

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 7
Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης
Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την 
υποστήριξη του ΔΠΔ από την ΕΕ: 
αντιμετώπιση των προκλήσεων και 
υπέρβαση των δυσκολιών3, τη Διάσκεψη 
Αναθεώρησης που πραγματοποιήθηκε 
στην Καμπάλα, Ουγκάντα στις 31 Μαΐου –
11 Ιουνίου 2011, και δεσμεύσεις που 
ανέλαβε η ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης 
Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την 
υποστήριξη του ΔΠΔ από την ΕΕ: 
αντιμετώπιση των προκλήσεων και 
υπέρβαση των δυσκολιών3, και το 
ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2010 για 
την πρώτη Διάσκεψη Αναθεώρησης του 
Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου που 
πραγματοποιήθηκε στην Καμπάλα, 
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Ουγκάντα στις 31 Μαΐου –11 Ιουνίου 
2011, καθώς και τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβε η ΕΕ στη συγκεκριμένη 
περίπτωση,

Or. en

Τροπολογία 8
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης 
Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την 
υποστήριξη του ΔΠΔ από την ΕΕ: 
αντιμετώπιση των προκλήσεων και 
υπέρβαση των δυσκολιών3, τη Διάσκεψη 
Αναθεώρησης που πραγματοποιήθηκε 
στην Καμπάλα, Ουγκάντα στις 31 Μαΐου –
11 Ιουνίου 2011, και δεσμεύσεις που 
ανέλαβε η ΕΕ,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης 
Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την 
υποστήριξη του ΔΠΔ από την ΕΕ: 
αντιμετώπιση των προκλήσεων και 
υπέρβαση των δυσκολιών3, και το 
ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2010 για 
την πρώτη Διάσκεψη Αναθεώρησης του 
Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου που 
πραγματοποιήθηκε στην Καμπάλα, 
Ουγκάντα (31 Μαΐου –11 Ιουνίου 2011)4,
καθώς και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η 
ΕΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση5,
[3] Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0507.
[4] ΕΕ C 161, 31.5.2010, σ. 78.
[5] http://www.icc-
cpi.int/NR/rdonlyres/18B88265-BC63-
4DFF-BE56-
903F2062B797/0/RC9ENGFRASPA.pdf

Or. en

Τροπολογία 9
Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση 
2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαρτίου 2011, για το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο4, και το 
αναθεωρημένο σχέδιο δράσης,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 
2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαρτίου 2011, για το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο4, και το 
αναθεωρημένο σχέδιο δράσης σε συνέχεια 
της απόφασης της 12ης Ιουλίου 2011,

Or. en

Τροπολογία 10
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση
2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της
21ης Μαρτίου 2011, για το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο4, και το 
αναθεωρημένο σχέδιο δράσης,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 
2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαρτίου 2011, για το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο4, και το 
αναθεωρημένο σχέδιο δράσης της 12ης 
Ιουλίου 2011 για τη συνέχεια που πρέπει 
να δοθεί στην απόφαση του Συμβουλίου 
για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο,

Or. de

Τροπολογία 11
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση 
2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαρτίου 2011, για το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο4, και το
αναθεωρημένο σχέδιο δράσης,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 
2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαρτίου 2011, για το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο4, και το σχέδιο 
δράσης σε συνέχεια της απόφασης της 
12ης Ιουλίου 2011,
[1] ΕΕ L 76 της 22.3.2011, σ. 56.

Or. en

Τροπολογία 12
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων 
σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας, τα οποία εγκρίθηκαν στις 20 
Ιουνίου 2011 κατά την 3101η συνεδρίασή 
του,

Or. en

Τροπολογία 13
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
12ης Δεκεμβρίου 2011 της Επιτρόπου 
που είναι αρμόδια για το ψηφιακό 
θεματολόγιο σχετικά με τη «Στρατηγική 
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κατά της αποσύνδεσης»,

Or. en

Τροπολογία 14
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη 
Δημοκρατία που εγκρίθηκαν την 
1η Δεκεμβρίου 2011, κατά την 3130ή 
συνεδρίασή του, και τη Δήλωση για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη 
Δημοκρατία που εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων 
(ΕΜΑ) στις 15 Δεκεμβρίου 2011,

Or. en

Τροπολογία 15
Carlo Casini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των 
βασανιστηρίων και άλλων τρόπων 
σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 
μεταχείρισης ή τιμωρίας,

Or. it
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Τροπολογία 16
Carlo Casini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το Ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2012 σχετικά με το σκάνδαλο 
αναγκαστικής άμβλωσης στην Κίνα,

Or. it

Τροπολογία 17
Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, 
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα σχέδια αρχών και 
κατευθυντηρίων γραμμών των Ηνωμένων 
Εθνών σχετικά με την αποτελεσματική 
εξάλειψη των διακρίσεων βάσει εργασίας 
και καταγωγής που δημοσιεύθηκαν από 
το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(A/HRC/11/CRP.3),

Or. en

Τροπολογία 18
Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, 
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και τις 
συστάσεις σχετικά με τις διακρίσεις λόγω 
κάστας, της Ύπατης Αρμοστή του ΟΗΕ 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, των 
οργάνων και των ειδικών διαδικασιών 
βάσει των συνθηκών του ΟΗΕ, και 
κυρίως την έκθεση του ειδικού εισηγητή 
για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, 
φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και 
της συναφούς έλλειψης ανοχής, της 24ης 
Μαΐου 2011 (A/HRC/17/40),

Or. en

Τροπολογία 19
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη διακήρυξη για την 
εξάλειψη όλων των μορφών 
μισαλλοδοξίας και διακρίσεων λόγω 
θρησκείας ή πεποιθήσεων,

Or. en

Τροπολογία 20
Mitro Repo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
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Ανθρώπου (ΟΔΔΑ), καθώς και τις εννέα 
βασικές διεθνείς συνθήκες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα 
προαιρετικά τους πρωτόκολλα,

Or. en

Τροπολογία 21
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών A/RES/46/121, A/RES/47/134 και 
A/RES/49/179 για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις συνθήκες εξαιρετικής 
ένδειας, A/RES/47/196 για τη θέσπιση 
μιας παγκόσμιας ημέρας για την εξάλειψη 
της φτώχειας και A/RES/50/107, για τη 
θέσπιση Παγκόσμιου Έτους για την 
εξάλειψη της φτώχειας και την 
ανακήρυξη της πρώτης δεκαετίας των 
Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της 
φτώχειας,

Or. fr

Τροπολογία 22
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού 
Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τις 
συνθήκες εξαιρετικής ένδειας και τα 
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ανθρώπινα δικαιώματα (A/66/265), η 
οποία αναλύει τους νόμους, τους 
κανονισμούς και τις πρακτικές που
περιορίζουν τις κινήσεις των φτωχών 
ανθρώπων στους δημόσιους χώρους,

Or. fr

Τροπολογία 23
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 26 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 17(13) για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
συνθήκες εξαιρετικής ένδειας (14.6.2011) 
του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων,

Or. fr

Τροπολογία 24
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
των Ηνωμένων Εθνών της 17ης Ιουνίου 
2011 σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό και την ταυτότητα 
φύλου,

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 25
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής 
Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την 
κατάσταση των χριστιανών στο πλαίσιο 
της ελευθερίας της θρησκείας1·
__________________
1Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0021

Or. en

Τροπολογία 26
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2011 
σχετικά με τη μισαλλοδοξία, τις διακρίσεις 
και τη βία με βάση τη θρησκεία ή τις 
πεποιθήσεις,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2011 
σχετικά με τη μισαλλοδοξία, τις διακρίσεις 
και τη βία με βάση τη θρησκεία ή τις 
πεποιθήσεις, και έχοντας επίσης υπόψη το 
υπ’ αριθμόν 66/167 ψήφισμα της Γενικής 
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για 
την εξάλειψη όλων των μορφών 
μισαλλοδοξίας, αρνητικών στερεοτύπων 
και στιγματισμού, καθώς και διακρίσεων, 
προτροπής σε βία και πράξεις βίας κατά 
προσώπων με βάση τη θρησκεία ή τις 
πεποιθήσεις·
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Or. en

Τροπολογία 27
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα της ΓΣΗΕ, 
της 19ης Δεκεμβρίου 2011, για την 
εξάλειψη όλων των μορφών 
μισαλλοδοξίας, αρνητικών στερεοτύπων 
και στιγματισμού, καθώς και διακρίσεων, 
προτροπής σε βία και πράξεις βίας κατά 
προσώπων με βάση τη θρησκεία ή τις 
πεποιθήσεις,

Or. en

Τροπολογία 28
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών, της 25ης 
Οκτωρίου 2011, με τίτλο «Μια 
ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-14 για 
την εταιρική κοινωνική ευθύνη»,

Or. en
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Τροπολογία 29
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις 
Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα,

Or. en

Τροπολογία 30
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες 
δεσμεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
βασίσει την εξωτερική της δράση στην 
εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου, της οικουμενικότητας και του 
αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, των αρχών της ισότητας και 
της αλληλεγγύης και του σεβασμού των 
αρχών του Καταστατικού Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς 
δικαίου·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες 
δεσμεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
βασίσει την εξωτερική της δράση στην 
εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου, της οικουμενικότητας και του 
αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και στον σεβασμό των 
θεμελιωδών ελευθεριών, της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και των αρχών της ισότητας 
και της αλληλεγγύης όπως αυτά ορίζονται
και προστατεύονται κυρίως από τον 
Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών και το διεθνές δίκαιο και δη από 
τα διεθνή σύμφωνα της Νέας Υόρκης 
σχετικά με τα πολιτικά δικαιώματα και 
τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 
δικαιώματα καθώς και από την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων·
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Τροπολογία 31
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 
δικαιώματα αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και ότι ο σεβασμός τους οδηγεί στην 
απόλυτη υλοποίηση των οκτώ στόχων 
της Διακήρυξης της Χιλιετίας του 2000 
για την ανάπτυξη, ήτοι: της εξάλειψης 
της εξαιρετικής ένδειας και της πείνας, 
της εξασφάλισης πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης για όλους, της προώθησης 
της ισότητας των φύλων και της 
χειραφέτησης των γυναικών, της μείωσης 
της παιδικής θνησιμότητας, της 
βελτίωσης της περίθαλψης της μητέρας, 
της καταπολέμησης του HIV/AIDS, των 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, 
της ελονοσίας και άλλων νόσων, της 
διασφάλισης βιώσιμου περιβάλλοντος και 
της συμμετοχής σε μια παγκόσμια 
εταιρική σχέση για την ανάπτυξη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι καταρτίστηκε 
ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων έως το 
2015, η οποία όμως απέχει πολύ ακόμη·

Or. fr

Τροπολογία 32
Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη, 
το κράτος δικαίου, η λογοδοσία, οι δίκαιες 
δίκες και η ανεξάρτητη δικαστική εξουσία 
αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη, 
το κράτος δικαίου, η λογοδοσία για όλα τα 
εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων των 
πλέον σοβαρών εγκλημάτων που αφορούν 
τη διεθνή κοινότητα, οι δίκαιες δίκες και η 
ανεξάρτητη δικαστική εξουσία αποτελούν 
απαραίτητα στοιχεία για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
πυλώνες για τη βιώσιμη ειρήνη·

Or. en

Τροπολογία 33
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη, 
το κράτος δικαίου, η λογοδοσία, οι δίκαιες 
δίκες και η ανεξάρτητη δικαστική εξουσία 
αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη, 
το κράτος δικαίου, η λογοδοσία για όλα τα 
εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων των 
πλέον σοβαρών εγκλημάτων που αφορούν 
τη διεθνή κοινότητα, οι δίκαιες δίκες και η 
ανεξάρτητη δικαστική εξουσία αποτελούν 
απαραίτητα στοιχεία για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
πυλώνες για τη βιώσιμη ειρήνη·

Or. en

Τροπολογία 34
Wolfgang Kreissl-Dörfler



AM\913203EL.doc 19/279 PE496.431v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη, 
το κράτος δικαίου, η λογοδοσία, οι δίκαιες 
δίκες και η ανεξάρτητη δικαστική εξουσία 
αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη, 
το κράτος δικαίου, η λογοδοσία για όλα τα 
εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων των 
πλέον σοβαρών με διεθνή εμβέλεια, οι 
δίκαιες δίκες και η ανεξάρτητη δικαστική 
εξουσία αποτελούν απαραίτητα στοιχεία 
για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. de

Τροπολογία 35
Mitro Repo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη, 
το κράτος δικαίου, η λογοδοσία, οι δίκαιες 
δίκες και η ανεξάρτητη δικαστική εξουσία 
αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη, 
το κράτος δικαίου, η λογοδοσία, οι δίκαιες 
δίκες και η ανεξάρτητη δικαστική εξουσία 
αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 36
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη, Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη, 
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το κράτος δικαίου, η λογοδοσία, οι δίκαιες 
δίκες και η ανεξάρτητη δικαστική εξουσία 
αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

το κράτος δικαίου, η λογοδοσία, η 
διαφάνεια, η καταπολέμηση της 
ατιμωρησίας, οι δίκαιες δίκες και η 
ανεξάρτητη δικαστική εξουσία αποτελούν 
απαραίτητα στοιχεία για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. es

Τροπολογία 37
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη, 
το κράτος δικαίου, η λογοδοσία, οι δίκαιες 
δίκες και η ανεξάρτητη δικαστική εξουσία 
αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη, 
το κράτος δικαίου, το φυσικό δίκαιο, η 
λογοδοσία, η διαφάνεια, οι δίκαιες δίκες 
και η ανεξάρτητη δικαστική εξουσία 
αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την 
προστασία των οικουμενικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά την 
ελευθερία της έκφρασης, της θρησκείας, 
της συνείδησης, του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι·

Or. en

Τροπολογία 38
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη, 
το κράτος δικαίου, η λογοδοσία, οι δίκαιες 
δίκες και η ανεξάρτητη δικαστική εξουσία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη, 
το κράτος δικαίου, η λογοδοσία, οι δίκαιες 
δίκες και η ανεξάρτητη δικαστική εξουσία 
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αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας, καθώς και πυλώνες για 
τη βιώσιμη ειρήνη·

Or. en

Τροπολογία 39
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι εναπόκειται 
στην ΕΕ να παράσχει βοήθεια στις χώρες 
με τις οποίες υπέγραψε διεθνείς
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων 
εμπορικών συμφωνιών, για την εφαρμογή 
όλων αυτών των θεμελιωδών αρχών, 
μεριμνώντας κυρίως για την πλήρη 
συμμόρφωση με τις ρήτρες για τη 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που περιλαμβάνονται στις εν 
λόγω συμφωνίες·

Or. fr

Τροπολογία 40
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία 
αποτελεί τη βέλτιστη διασφάλιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, της 
ανεκτικότητας έναντι όλων των 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία 
αποτελεί τη βέλτιστη διασφάλιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, της 
ανεκτικότητας έναντι όλων των 
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κοινωνικών ομάδων και της ισότητας των 
ευκαιριών για έναν έκαστο·

κοινωνικών ομάδων και της ισότητας για 
έναν έκαστο·

Or. fr

Τροπολογία 41
Charles Goerens

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία
αποτελεί τη βέλτιστη διασφάλιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, της 
ανεκτικότητας έναντι όλων των 
κοινωνικών ομάδων και της ισότητας των 
ευκαιριών για έναν έκαστο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία
και το κράτος δικαίου αποτελούν τις 
βέλτιστες διασφαλίσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, της ανεκτικότητας έναντι 
όλων των κοινωνικών ομάδων και της 
ισότητας των ευκαιριών για έναν έκαστο·

Or. fr

Τροπολογία 42
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία 
αποτελεί τη βέλτιστη διασφάλιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, της
ανεκτικότητας έναντι όλων των 
κοινωνικών ομάδων και της ισότητας των 
ευκαιριών για έναν έκαστο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία 
αποτελεί τη βέλτιστη διασφάλιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, της
καταπολέμησης των διακρίσεων σε όλες 
της τις μορφές και της ανοχής έναντι
ατόμων και κοινοτήτων, καθώς και της 
ισότητας των ευκαιριών για έναν έκαστο·

Or. en
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Τροπολογία 43
Renate Weber, Leonidas Donskis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν από τα γεγονότα της 
Αραβικής Άνοιξης πρέπει να συνεχίσουν 
να λειτουργούν ως εφαλτήριο, ώστε η ΕΕ 
να επανεξετάσει και να βελτιώσει τις 
πολιτικές της, μεταξύ άλλων, και για τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο, τον διάλογο με τρίτες χώρες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν από τα γεγονότα της 
Αραβικής Άνοιξης πρέπει να συνεχίσουν 
να λειτουργούν ως εφαλτήριο, ώστε η ΕΕ 
να επανεξετάσει, να βελτιώσει και να
διασφαλίσει συνοχή μεταξύ των 
πολιτικών της, μεταξύ άλλων, και για τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο, τον διάλογο με τρίτες χώρες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης·

Or. en

Τροπολογία 44
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν από τα γεγονότα της 
Αραβικής Άνοιξης πρέπει να συνεχίσουν 
να λειτουργούν ως εφαλτήριο, ώστε η ΕΕ 
να επανεξετάσει και να βελτιώσει τις 
πολιτικές της, μεταξύ άλλων, και για τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο, τον διάλογο με τρίτες χώρες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα μέσα 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν από τα γεγονότα της 
Αραβικής Άνοιξης πρέπει να συνεχίσουν 
να λειτουργούν ως εφαλτήριο, ώστε η ΕΕ 
να επανεξετάσει και να βελτιώσει, μεταξύ 
άλλων, τον πολιτικό της διάλογο με την 
κοινωνία των πολιτών 
(συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ, 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συνδικάτων, μέσων 
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κοινωνικής δικτύωσης· ενημέρωσης, οντοτήτων, πανεπιστημίων 
και δημοκρατικών πολιτικών κομμάτων),
το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τον 
διάλογο με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Or. es

Τροπολογία 45
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν από τα γεγονότα της 
Αραβικής Άνοιξης πρέπει να συνεχίσουν 
να λειτουργούν ως εφαλτήριο, ώστε η ΕΕ 
να επανεξετάσει και να βελτιώσει τις 
πολιτικές της, μεταξύ άλλων, και για τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο, τον διάλογο με τρίτες χώρες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν από τα γεγονότα της 
Αραβικής Άνοιξης πρέπει να συνεχίσουν 
να λειτουργούν ως εφαλτήριο, ώστε η ΕΕ 
να επανεξετάσει και να βελτιώσει τις 
πολιτικές της, μεταξύ άλλων, και για τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο, τον διάλογο με τρίτες χώρες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τη στήριξη 
κινημάτων βάσης και της κοινωνίας των 
πολιτών και τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης·

Or. en

Τροπολογία 46
Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν από τα γεγονότα της 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διδάγματα 
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Αραβικής Άνοιξης πρέπει να συνεχίσουν 
να λειτουργούν ως εφαλτήριο, ώστε η ΕΕ 
να επανεξετάσει και να βελτιώσει τις 
πολιτικές της, μεταξύ άλλων, και για τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο, τον διάλογο με τρίτες χώρες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης·

που αντλήθηκαν από τα γεγονότα της 
Αραβικής Άνοιξης πρέπει να συνεχίσουν 
να λειτουργούν ως εφαλτήριο, ώστε η ΕΕ 
να επανεξετάσει και να βελτιώσει τις 
πολιτικές της, μεταξύ άλλων, και για τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο, τον διάλογο με τρίτες χώρες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να αγνοείται 
ότι οι εν λόγω επαναστάσεις οφείλονται 
σε οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους·

Or. fr

Τροπολογία 47
Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν από τα γεγονότα της 
Αραβικής Άνοιξης πρέπει να συνεχίσουν 
να λειτουργούν ως εφαλτήριο, ώστε η ΕΕ 
να επανεξετάσει και να βελτιώσει τις 
πολιτικές της, μεταξύ άλλων, και για τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο, τον διάλογο με τρίτες χώρες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διδάγματα 
που αντλήθηκαν από τα γεγονότα της 
Αραβικής Άνοιξης πρέπει να συνεχίσουν 
να λειτουργούν ως εφαλτήριο, ώστε η ΕΕ 
να επανεξετάσει και να βελτιώσει τις 
πολιτικές της, μεταξύ άλλων, και για τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο, τον διάλογο με τρίτες χώρες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το άνοιγμα των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών σε 
νέους τρίτων χωρών και η δημιουργία 
προγραμμάτων κατάρτισης για νέους 
επαγγελματίες θα προαγάγουν την ενεργό 
συμμετοχή των νέων στην οικοδόμηση 
της δημοκρατίας και θα ενισχύσουν την 
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κοινωνία των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 48
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση 
στο διαδίκτυο αποτελεί καταλύτη για την 
πρόσβαση σε πληροφορίες, την ελεύθερη 
έκφραση, την ελευθερία του Τύπου, την 
ελευθερία του συνέρχεσθαι και τις 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
εξελίξεις·

Or. en

Τροπολογία 49
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να 
προστατεύονται και να προάγονται από 
την ΕΕ, τόσο σε διαδικτυακό επίπεδο όσο 
και
εκτός διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 50
Nicole Kiil-Nielsen
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις 
της ελευθερίας θρησκείας ή πίστης που 
διαπράττονται τόσο από κυβερνήσεις όσο 
και από μη κρατικούς παράγοντες 
αυξάνονται σε πολλές χώρες του κόσμου, 
οδηγώντας σε διακρίσεις, μισαλλοδοξία 
και βία εναντίον ορισμένων προσώπων και 
θρησκευτικών κοινοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων 
θρησκευτικών μειονοτήτων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόλαυση 
του δικαιώματος της ελευθερίας της 
σκέψης, της συνείδησης και της 
θρησκείας έχει θεμελιώδη σημασία για 
την ανάπτυξη πλουραλιστικών και 
δημοκρατικών κοινωνιών και αποτελεί 
προϋπόθεση για την απόλαυση πολλών 
άλλων δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία 
έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι
οι παραβιάσεις της ελευθερίας της 
σκέψης, της συνείδησης και της
θρησκείας που διαπράττονται τόσο από 
κυβερνήσεις όσο και από μη κρατικούς 
παράγοντες αυξάνονται σε πολλές χώρες 
του κόσμου, οδηγώντας σε διακρίσεις, 
μισαλλοδοξία και βία εναντίον ορισμένων 
προσώπων και θρησκευτικών κοινοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων 
θρησκευτικών μειονοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 51
Ryszard Czarnecki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις 
της ελευθερίας θρησκείας ή πίστης που 
διαπράττονται τόσο από κυβερνήσεις όσο 
και από μη κρατικούς παράγοντες 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις 
της ελευθερίας θρησκείας ή πίστης που 
διαπράττονται τόσο από κυβερνήσεις όσο 
και από μη κρατικούς παράγοντες 
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αυξάνονται σε πολλές χώρες του κόσμου, 
οδηγώντας σε διακρίσεις, μισαλλοδοξία 
και βία εναντίον ορισμένων προσώπων και 
θρησκευτικών κοινοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων 
θρησκευτικών μειονοτήτων·

αυξάνονται σε πολλές χώρες του κόσμου,
συγκεκριμένα στο Πακιστάν, όπως 
αποκαλύφθηκε από τον νόμο περί 
βλασφημίας, οδηγώντας σε διακρίσεις, 
μισαλλοδοξία και βία εναντίον ορισμένων 
προσώπων και θρησκευτικών κοινοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων 
θρησκευτικών μειονοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 52
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις 
της ελευθερίας θρησκείας ή πίστης που 
διαπράττονται τόσο από κυβερνήσεις όσο 
και από μη κρατικούς παράγοντες 
αυξάνονται σε πολλές χώρες του κόσμου,
οδηγώντας σε διακρίσεις, μισαλλοδοξία 
και βία εναντίον ορισμένων προσώπων
και θρησκευτικών κοινοτήτων,
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων
θρησκευτικών μειονοτήτων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις 
της ελευθερίας θρησκείας ή πίστης που 
διαπράττονται τόσο από κυβερνήσεις όσο 
και από μη κρατικούς παράγοντες 
αυξάνονται σε πολλές χώρες του κόσμου,
συνοδευόμενες από επεισόδια 
διακρίσεων, μισαλλοδοξίας και βίας
εναντίον μελών και εκπροσώπων
θρησκευτικών κοινοτήτων, και ειδικότερα
θρησκευτικών μειονοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 53
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις 
της ελευθερίας θρησκείας ή πίστης που

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία
θρησκείας ή πίστης απειλούνται ολοένα 
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διαπράττονται τόσο από κυβερνήσεις όσο 
και από μη κρατικούς παράγοντες 
αυξάνονται σε πολλές χώρες του κόσμου, 
οδηγώντας σε διακρίσεις, μισαλλοδοξία 
και βία εναντίον ορισμένων προσώπων και 
θρησκευτικών κοινοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων 
θρησκευτικών μειονοτήτων·

περισσότερο, ιδίως εξαιτίας 
απολυταρχικών κυβερνήσεων που
στοχοποιούν τις θρησκευτικές 
μειονότητες ή λόγω της αδυναμίας των 
κυβερνήσεων να αποτρέψουν τις 
επιθέσεις, την παρενόχληση ή άλλες 
επιβλαβείς πράξεις εναντίον ορισμένων 
προσώπων και θρησκευτικών κοινοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων 
θρησκευτικών μειονοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 54
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις 
της ελευθερίας θρησκείας ή πίστης που 
διαπράττονται τόσο από κυβερνήσεις όσο 
και από μη κρατικούς παράγοντες 
αυξάνονται σε πολλές χώρες του κόσμου, 
οδηγώντας σε διακρίσεις, μισαλλοδοξία
και βία εναντίον ορισμένων προσώπων και
θρησκευτικών κοινοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων 
θρησκευτικών μειονοτήτων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις 
της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης ή
θρησκείας που διαπράττονται τόσο από
δημόσιες αρχές όσο και από μη κρατικούς 
παράγοντες αυξάνονται σε πολλές χώρες 
του κόσμου, οδηγώντας σε διακρίσεις και
μισαλλοδοξία εναντίον ορισμένων 
προσώπων και ορισμένων ομάδων που 
μπορεί να συνιστούν θρησκευτικές 
μειονότητες αλλά και εναντίον μη πιστών·

Or. fr

Τροπολογία 55
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Norica Nicolai, Renate Weber, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις 
της ελευθερίας θρησκείας ή πίστης που 
διαπράττονται τόσο από κυβερνήσεις όσο 
και από μη κρατικούς παράγοντες 
αυξάνονται σε πολλές χώρες του κόσμου, 
οδηγώντας σε διακρίσεις, μισαλλοδοξία 
και βία εναντίον ορισμένων προσώπων και 
θρησκευτικών κοινοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων 
θρησκευτικών μειονοτήτων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις 
της ελευθερίας σκέψης, θρησκείας, πίστης
ή πολιτικών πεποιθήσεων που 
διαπράττονται τόσο από κυβερνήσεις όσο 
και από μη κρατικούς παράγοντες 
αυξάνονται σε πολλές χώρες του κόσμου, 
οδηγώντας σε διακρίσεις, μισαλλοδοξία 
και βία εναντίον ορισμένων προσώπων, 
ομάδων και θρησκευτικών κοινοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων 
θρησκευτικών μειονοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 56
Carlo Casini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε 
πρόσφατα την πρακτική των 
αναγκαστικών αμβλώσεων και των 
στειρώσεων στο σύνολό της, και ιδίως 
στο πλαίσιο της επονομαζόμενης 
«πολιτικής του ενός παιδιού», 
επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία 
της συζήτησης που βρίσκεται σε εξέλιξη 
σχετικά με τη σκοπιμότητα της 
διατήρησης ή όχι της εν λόγω πολιτικής 
και ζητώντας από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης να συμπεριλάβουν 
την αναγκαστική άμβλωση στην 
ημερήσια διάταξη του επόμενου διμερούς 
διαλόγου με την Κίνα σχετικά με θέματα 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας 
υπόψη επίσης ότι στο ίδιο πλαίσιο, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακίνησε την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η Ένωση 
δεν θα παρέχει βοήθεια σε όποια αρχή, 
οργάνωση ή πρόγραμμα υποστηρίζει ή 
συμμετέχει στη διαχείριση ενεργειών που 
καλύπτουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, όπως η αναγκαστική 
άμβλωση ή στείρωση, ή η παιδοκτονία, 
ιδίως σε περίπτωση που οι εν λόγω 
ενέργειες υλοποιούν τις προτεραιότητές 
τους μέσω ψυχολογικής, κοινωνικής, 
οικονομικής ή νομικής πίεσης·

Or. it

Τροπολογία 57
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια 
έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την 
πολιτική της ΕΕ επί του θέματος δεν θα 
πρέπει να αποτελεί μόνο μια αποτύπωση 
και ανασκόπηση επιτευγμάτων και 
σφαλμάτων του παρελθόντος αλλά θα 
πρέπει επίσης να λειτουργεί ως
στρατηγικό έγγραφο για το μέλλον· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε διαδοχική 
ετήσια έκθεση θα πρέπει, ιδανικά, να 
συμβάλλει με απτό και τακτικό τρόπο στη 
βελτίωση της πολιτικής της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια 
έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την 
πολιτική της ΕΕ επί του θέματος δεν θα 
πρέπει να αποτελεί μόνο μια αποτύπωση 
και ανασκόπηση επιτευγμάτων και 
σφαλμάτων του παρελθόντος αλλά θα 
πρέπει επίσης να λειτουργεί ως έγγραφο
που εμπνέει τη στρατηγική και το σχέδιο 
δράσης της ΕΕ στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
κάθε διαδοχική ετήσια έκθεση θα πρέπει, 
ιδανικά, να συμβάλλει με απτό και τακτικό 
τρόπο στη βελτίωση της πολιτικής της ΕΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον 
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κόσμο·

Or. es

Τροπολογία 58
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια 
έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την 
πολιτική της ΕΕ επί του θέματος δεν θα 
πρέπει να αποτελεί μόνο μια αποτύπωση 
και ανασκόπηση επιτευγμάτων και 
σφαλμάτων του παρελθόντος αλλά θα 
πρέπει επίσης να λειτουργεί ως στρατηγικό 
έγγραφο για το μέλλον· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι κάθε διαδοχική ετήσια έκθεση 
θα πρέπει, ιδανικά, να συμβάλλει με απτό 
και τακτικό τρόπο στη βελτίωση της 
πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ανά τον κόσμο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια 
έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την 
πολιτική της ΕΕ επί του θέματος δεν θα 
πρέπει να αποτελεί μόνο μια αποτύπωση 
και ανασκόπηση επιτευγμάτων και 
σφαλμάτων του παρελθόντος αλλά θα 
πρέπει επίσης να λειτουργεί ως στρατηγικό 
έγγραφο για το μέλλον· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι κάθε διαδοχική ετήσια έκθεση 
θα πρέπει, ιδανικά, να συμβάλλει με απτό 
και τακτικό τρόπο στη βελτίωση της 
πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ανά τον κόσμο· λαμβάνοντας 
επιπλέον υπόψιν τις δύσκολες σύγχρονες 
παγκόσμιες οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες διαβίωσης

Or. el

Τροπολογία 59
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές 
χώρες του κόσμου οι γυναίκες βρίσκονται 
σε κατάσταση περιθωριοποίησης, ιδίως 
σε ευαίσθητες περιοχές ή περιοχές που 
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πλήττονται από συγκρούσεις, στις οποίες 
οι πρακτικές διάκρισης εις βάρος των 
γυναικών κινδυνεύουν να επιδεινωθούν 
οδηγώντας σε περαιτέρω διακρίσεις και 
βία·

Or. it

Τροπολογία 60
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την έγκριση της ετήσιας 
έκθεσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία το 2011· 
επικροτεί το γεγονός ότι η Αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος
(ΑΠ/ΥΕ) ήταν σε θέση να παρουσιάσει την 
ετήσια έκθεση στην ολομέλεια του 
Κοινοβουλίου τον Ιούνιο επανερχόμενη με 
τον τρόπο αυτό στη συνήθη πρακτική·

1. χαιρετίζει την έγκριση της ετήσιας 
έκθεσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία το 2011· 
επικροτεί το γεγονός ότι η Αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος
(ΑΠ/ΥΕ) ήταν σε θέση να παρουσιάσει την 
ετήσια έκθεση στην ολομέλεια του 
Κοινοβουλίου τον Ιούνιο επανερχόμενη με 
τον τρόπο αυτό στη συνήθη πρακτική·
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η έκθεση 319 σελίδων 
κατέστη διαθέσιμη λίγες μόλις ημέρες 
πριν από τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και σε μία μόνο γλωσσική 
έκδοση· υπενθυμίζει ότι και η γλωσσική 
πολυμορφία είναι θεμελιώδες δικαίωμα 
που χρήζει σεβασμού, μεταξύ άλλων και 
στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

Or. fr

Τροπολογία 61
Jörg Leichtfried
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει τα θετικά βήματα που 
πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια 
για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης, 
αλλά υπογραμμίζει τα περιθώρια που 
υπάρχουν για περαιτέρω βελτίωση·
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πιο 
συστηματική προσέγγιση και ανάλυση 
των αποτελεσμάτων της πολιτικής της 
ΕΕ· χαιρετίζει, ως ένα σημαντικό βήμα 
προς αυτήν την κατεύθυνση, τη δέσμευση 
που αναλήφθηκε στο σχέδιο δράσης της 
ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 
25ης Ιουνίου 2012 να παρουσιαστούν 
στην ετήσια έκθεση οι επιδόσεις της ΕΕ 
όσον αφορά την εκπλήρωση των στόχων 
της στρατηγικής της για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· συνιστά ανάπτυξη των 
επιμέρους ενοτήτων των χωρών με τη 
χρήση δεικτών και κριτηρίων αναφοράς 
που θα βοηθήσουν στην παρακολούθηση 
των στρατηγικών των χωρών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

2. σημειώνει τα θετικά βήματα που 
πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια 
για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης, 
αλλά υπογραμμίζει τα περιθώρια που 
υπάρχουν για περαιτέρω βελτίωση·

Or. en

Τροπολογία 62
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία πρέπει να αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας για τις 
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εργασίες που διεξάγει η ΕΕ στο εν λόγω 
θέμα, πρέπει δε να συμβάλει στην αύξηση 
της προβολής της δράσης της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 63
Elisabeth Jeggle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει την έγκριση του στρατηγικού 
πλαισίου της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στις 25 Ιουνίου 2012· 
προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν την 
ορθή εφαρμογή του, προκειμένου να 
τηρηθεί πιστά η δέσμευση της Συνθήκης 
της ΕΕ για επιδίωξη εξωτερικών πολιτικών 
βασισμένων στα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τις δημοκρατικές αξίες και το κράτος 
δικαίου με τρόπο αποφασιστικό και 
βασισμένο σε αρχές·

4. χαιρετίζει την έγκριση του στρατηγικού 
πλαισίου της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στις 25 Ιουνίου 2012· 
προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν την 
ορθή εφαρμογή του, προκειμένου να 
τηρηθεί πιστά η δέσμευση της Συνθήκης 
της ΕΕ για επιδίωξη εξωτερικών πολιτικών 
βασισμένων στα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τις δημοκρατικές αξίες και το κράτος 
δικαίου με τρόπο αποφασιστικό και 
βασισμένο σε αρχές, αποφεύγοντας τα 
διπλά μέτρα και σταθμά·

Or. en

Τροπολογία 64
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει την έγκριση του στρατηγικού 
πλαισίου της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στις 25 Ιουνίου 2012· 

4. χαιρετίζει την έγκριση του στρατηγικού 
πλαισίου της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στις 25 Ιουνίου 2012· 
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προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν την 
ορθή εφαρμογή του, προκειμένου να 
τηρηθεί πιστά η δέσμευση της Συνθήκης 
της ΕΕ για επιδίωξη εξωτερικών πολιτικών 
βασισμένων στα ανθρώπινα δικαιώματα,
τις δημοκρατικές αξίες και το κράτος 
δικαίου με τρόπο αποφασιστικό και 
βασισμένο σε αρχές·

προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν την
έγκαιρη και ορθή εφαρμογή του, 
προκειμένου να τηρηθεί πιστά η δέσμευση 
της Συνθήκης της ΕΕ για επιδίωξη 
εξωτερικών πολιτικών βασισμένων στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές 
αξίες και το κράτος δικαίου με τρόπο 
αποφασιστικό και βασισμένο σε αρχές·

Or. en

Τροπολογία 65
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. χαιρετίζει τον διορισμό του ειδικού 
εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, η εντολή του οποίου θα 
πρέπει να βασίζεται στις αρχές που 
διέπουν την πολιτική της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως τις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης 
των κατευθυντήριων αρχών των 
Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις 
και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
λαμβάνοντας υπόψη την συμφωνία του 
2001 και την προτεραιότητα που δόθηκε 
σε αυτές στην ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη (COM(2011) 681 
τελικό)·

Or. en
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Τροπολογία 66
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 
περιορισμένη, ή ακόμη και 
αντικρουόμενη από διπλωματικές, 
πολιτικές ή οικονομικές θεωρήσεις, 
πράγμα που οδηγεί σε πρακτικές «δύο 
μέτρων και δύο σταθμών» που βλάπτουν 
συνολικά τις πολιτικές της ΕΕ στον τομέα 
αυτόν και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με 
ένα οικουμενικό όραμα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· υπογραμμίζει πόσο 
σημαντικό είναι για την αξιοπιστία της 
ΕΕ να αποφεύγει κάθε είδους 
χειραγώγηση στα εν λόγω ζητήματα, 
κάθε εμπόδιο στην ελεύθερη αυτοδιάθεση 
των λαών και κάθε παρέμβαση στην 
πολιτική ζωή τρίτων χωρών·

Or. fr

Τροπολογία 67
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να φροντίσουν ώστε οι επιχειρήσεις 
που εμπίπτουν στις εθνικές νομοθεσίες ή 
στην ευρωπαϊκή νομοθεσία να μην 
αδιαφορούν για τα ανθρώπινα 
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δικαιώματα και τα κοινωνικά, 
υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα 
που επιβάλλεται να τηρούν όταν 
εγκαθίστανται ή πραγματοποιούν 
δραστηριότητες σε τρίτο κράτος·

Or. fr

Τροπολογία 68
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. εμμένει στην ανάγκη να δώσουν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη 
ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δυτική 
Σαχάρα· υπενθυμίζει ότι κάθε μορφή 
κατοχής πρέπει να καταγγέλλεται έντονα 
από τη διεθνή κοινότητα, ιδίως στην 
Παλαιστίνη και στη Δυτική Σαχάρα·

Or. fr

Τροπολογία 69
Elisabeth Jeggle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. συνιστά το Συμβούλιο και η ΕΥΕΔ να 
διενεργήσουν μια ενδιάμεση αξιολόγηση 
της νέας δέσμης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, ιδιαίτερα του σχεδίου δράσης· 
επιμένει ότι πρέπει να διενεργείται εκτενής
και τακτική διαβούλευση με το 
Κοινοβούλιο και την κοινωνία των 

6. συνιστά το Συμβούλιο και η ΕΥΕΔ να 
διενεργήσουν μια ενδιάμεση αξιολόγηση 
της νέας δέσμης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, ιδιαίτερα του σχεδίου δράσης· 
επιμένει ότι πρέπει να διενεργείται εκτενής 
διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και
τακτική ενημέρωση αυτού και να 
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πολιτών στη διάρκεια αυτής της 
διαδικασίας·

ενσωματωθεί η κοινωνία των πολιτών σε 
αυτή τη διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 70
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει την εντολή του θεματικού 
ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ (ΕΕΕΕ) για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
σχεδιαζόμενη συγκρότηση μιας ομάδας 
εργασίας του Συμβουλίου για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM) με έδρα 
στις Βρυξέλλες· προσβλέπει στη στενή 
τους συνεργασία με το Κοινοβούλιο·

7. χαιρετίζει την εντολή του θεματικού 
ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ (ΕΕΕΕ) για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
σχεδιαζόμενη συγκρότηση μιας ομάδας 
εργασίας του Συμβουλίου για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM) με έδρα 
στις Βρυξέλλες· προσβλέπει στη στενή 
τους συνεργασία με το Κοινοβούλιο, στην 
πρώτη περίπτωση σύμφωνα και με τις 
διατάξεις του άρθρου 36 της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 71
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει την εντολή του θεματικού 
ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ (ΕΕΕΕ) για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
σχεδιαζόμενη συγκρότηση μιας ομάδας 
εργασίας του Συμβουλίου για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM) με έδρα 
στις Βρυξέλλες· προσβλέπει στη στενή 
τους συνεργασία με το Κοινοβούλιο·

7. επισημαίνει την εντολή του θεματικού 
ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ (ΕΕΕΕ) για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, εφιστά την 
προσοχή ενάντια σε κάθε απόπειρα 
διαχωρισμού της πολιτικής της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της 
δημιουργίας του εν λόγω πόστου, 
επισημαίνει τη σχεδιαζόμενη συγκρότηση 
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μιας ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM) με 
έδρα στις Βρυξέλλες· προσβλέπει στη 
στενή τους συνεργασία με το Κοινοβούλιο·

Or. fr

Τροπολογία 72
Sarah Ludford, Leonidas Donskis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. χαιρετίζει τον θετικό αντίκτυπο που 
έχει στη συνοχή των εσωτερικών και 
εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ η άσκηση 
της νομικής της προσωπικότητας, όπως 
θεσπίσθηκε από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, για την επικύρωση της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
(UNCPD), τον Δεκέμβριο του 2010· ζητεί 
την υιοθέτηση παρόμοιας προσέγγισης 
και σε άλλες διεθνείς συνθήκες και 
συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
ζητεί από το Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο να υιοθετήσουν μια 
προορατική προσέγγιση στον εν λόγω 
τομέα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
οι επιπτώσεις της τμηματικής υπογραφής 
και επικύρωσης από τα κράτη μέλη της 
ΕΕ άλλων σημαντικών εξωτερικών 
συνθηκών και συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 73
Jörg Leichtfried
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. τονίζει ότι, για να αποτελέσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αξιόπιστο 
παράγοντα στις εξωτερικές σχέσεις, θα 
πρέπει να ενεργεί με συνέπεια, σύμφωνα 
με τη Συνθήκη και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το κεκτημένο, και να 
αποφεύγει την υιοθέτηση διπλών μέτρων 
και σταθμών μεταξύ της πολιτικής της 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλων 
εξωτερικών πολιτικών, μεταξύ 
εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών, 
και κατά τις σχέσεις της με τρίτες χώρες, 
συνδυάζοντας αυτή την προσέγγιση με 
την πρόκληση της εκπόνησης εγγράφων 
στρατηγικής ανά χώρα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και εφαρμογής σχεδίων 
δράσης, που θα πρέπει επίσης να 
καλύπτουν τον εκδημοκρατισμό, 
εκφράζοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε 
χώρας όσον αφορά τον αντίκτυπο, και 
αξιοποιώντας πλήρως τα σχετικά μέσα 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 74
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθούν 
τα απαραίτητα μέτρα που θα 
εξασφαλίζουν ότι δεν θίγονται και δεν 
συρρικνώνονται τα ατομικά δικαιώματα 
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και οι θεμελιώδεις ελευθερίες σε 
περιόδους οικονομικής κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 75
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8δ. ζητεί από την ΕΕ να είναι οι πολιτικές 
της Ένωσης συνεπείς και υποδειγματικές 
στο εσωτερικό της ΕΕ, αλλά και 
συνεκτικές και σύμφωνες με τις 
θεμελιώδεις αξίες και αρχές, ούτως ώστε 
να μεγιστοποιηθεί η αξιοπιστία της ΕΕ 
διεθνώς και η αποτελεσματικότητα των 
πολιτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 76
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8ε. υπενθυμίζει ότι τα οικονομικά και 
κοινωνικά δικαιώματα αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων μετά την έκδοση της 
Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 1948· 
θεωρεί, επομένως, ότι είναι απαραίτητη η 
συμβολή της ΕΕ για την εφαρμογή των 
δικαιωμάτων αυτών στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες και τις 
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αναπτυσσόμενες χώρες με τις οποίες 
υπογράφει διεθνείς συμφωνίες, ανάμεσα 
στις οποίες και εμπορικές·

Or. en

Τροπολογία 77
Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Προτρέπει την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, χάριν 
αποτελεσματικότητας, να διασφαλίσουν τη 
συνοχή μεταξύ των διαφόρων 
υφιστάμενων ή προγραμματιζόμενων 
δραστηριοτήτων και μεθοδολογιών 
συγκριτικής ανάλυσης, παρακολούθησης 
και αξιολόγησης της ΕΕ σχετικά με την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες, 
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι 
εξής: οι ενότητες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία στις 
εκθέσεις προόδου της πολιτικής για τη 
διεύρυνση και τη γειτονία· η αξιολόγηση 
των αρχών των «αναλογικών κερδών»
(more for more) των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας που 
ορίζονται για την ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας και τη Νότια Μεσόγειο· η 
σχεδιαζόμενη ένταξη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε εκτιμήσεις επιπτώσεων 
που διενεργούνται για νομοθετικές και μη 
νομοθετικές προτάσεις και εμπορικές 
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων 
μηχανισμών παρακολούθησης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συμφωνίες 

9. προτρέπει την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, χάριν 
αποτελεσματικότητας, να διασφαλίσουν τη 
συνοχή μεταξύ των διαφόρων 
υφιστάμενων ή προγραμματιζόμενων 
δραστηριοτήτων και μεθοδολογιών 
συγκριτικής ανάλυσης, παρακολούθησης 
και αξιολόγησης της ΕΕ σχετικά με την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες, 
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι 
εξής: οι ενότητες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία στις 
εκθέσεις προόδου της πολιτικής για τη 
διεύρυνση και τη γειτονία· η αξιολόγηση
της αρχής των «αναλογικών κερδών»
(more for more) των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας που 
ορίζονται για την ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας· η σχεδιαζόμενη ένταξη των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εκτιμήσεις 
επιπτώσεων που διενεργούνται για 
νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις 
και περιφερειακές ή διμερείς συμφωνίες, 
είτε πρόκειται για εμπορικές συμφωνίες, 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης και 
συμφωνίες σύνδεσης είτε πρόκειται για 
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εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και
συμφωνίες σύνδεσης· το σχέδιο της 
Επιτροπής να εισαγάγει την εκτίμηση της 
κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στις διαδικασίες παροχής ενίσχυσης της 
ΕΕ (ιδίως όσον αφορά τη δημοσιονομική 
στήριξη)· ο ενισχυμένος μηχανισμός
παρακολούθησης για τον εξονυχιστικό 
έλεγχο της εφαρμογής των συμβάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες 
GSP+· ο στόχος να συστηματοποιηθεί η 
αξιοποίηση των εκθέσεων των αποστολών 
παρατήρησης εκλογών της ΕΕ· και η 
έμφαση που δίνει το Συμβούλιο της ΕΕ 
στη συγκριτική αξιολόγηση καθώς και στη 
διαρκή και συστηματική εκτίμηση 
ζητημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το φύλο και τα παιδιά που 
πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις στα 
έγγραφα όπου παρουσιάζονται τα 
διδάγματα από τις αποστολές ΚΠΑΑ·

συμφωνίες συνεργασίας· το σχέδιο της 
Επιτροπής να εισαγάγει την εκτίμηση της 
κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στις διαδικασίες παροχής ενίσχυσης της 
ΕΕ (ιδίως όσον αφορά τη δημοσιονομική 
στήριξη)· η ενισχυμένη εφαρμογή του 
μηχανισμού παρακολούθησης για τον 
εξονυχιστικό έλεγχο της τήρησης των 
συμβάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 
χώρες GSP+· ο στόχος να 
συστηματοποιηθεί η αξιοποίηση των 
εκθέσεων των αποστολών παρατήρησης 
εκλογών της ΕΕ· και η έμφαση που δίνει το 
Συμβούλιο της ΕΕ στη συγκριτική 
αξιολόγηση καθώς και στη διαρκή και 
συστηματική εκτίμηση ζητημάτων που 
αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, το 
φύλο και τα παιδιά που πλήττονται από 
ένοπλες συγκρούσεις στα έγγραφα όπου 
παρουσιάζονται τα διδάγματα από τις 
αποστολές ΚΠΑΑ·

Or. fr

Τροπολογία 78
Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Προτρέπει την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, χάριν 
αποτελεσματικότητας, να διασφαλίσουν τη 
συνοχή μεταξύ των διαφόρων 
υφιστάμενων ή προγραμματιζόμενων 
δραστηριοτήτων και μεθοδολογιών 
συγκριτικής ανάλυσης, παρακολούθησης 
και αξιολόγησης της ΕΕ σχετικά με την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

9. προτρέπει την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, χάριν 
αποτελεσματικότητας, να διασφαλίσουν τη 
συνοχή και τη συνέπεια μεταξύ των 
διαφόρων εξωτερικών χρηματοδοτικών 
μέσων και των υφιστάμενων ή 
προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων και 
μεθοδολογιών συγκριτικής ανάλυσης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της ΕΕ 
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και της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες, 
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι 
εξής: οι ενότητες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία στις 
εκθέσεις προόδου της πολιτικής για τη 
διεύρυνση και τη γειτονία· η αξιολόγηση 
των αρχών των «αναλογικών κερδών»
(more for more) των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας που 
ορίζονται για την ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας και τη Νότια Μεσόγειο· η 
σχεδιαζόμενη ένταξη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε εκτιμήσεις επιπτώσεων 
που διενεργούνται για νομοθετικές και μη 
νομοθετικές προτάσεις και εμπορικές 
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων 
μηχανισμών παρακολούθησης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και 
συμφωνίες σύνδεσης· το σχέδιο της 
Επιτροπής να εισαγάγει την εκτίμηση της 
κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στις διαδικασίες παροχής ενίσχυσης της 
ΕΕ (ιδίως όσον αφορά τη δημοσιονομική 
στήριξη)· ο ενισχυμένος μηχανισμός 
παρακολούθησης για τον εξονυχιστικό 
έλεγχο της εφαρμογής των συμβάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες 
GSP+· ο στόχος να συστηματοποιηθεί η 
αξιοποίηση των εκθέσεων των αποστολών 
παρατήρησης εκλογών της ΕΕ· και η 
έμφαση που δίνει το Συμβούλιο της ΕΕ 
στη συγκριτική αξιολόγηση καθώς και στη 
διαρκή και συστηματική εκτίμηση 
ζητημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το φύλο και τα παιδιά που 
πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις στα 
έγγραφα όπου παρουσιάζονται τα 
διδάγματα από τις αποστολές ΚΠΑΑ·

σχετικά με την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας σε τρίτες χώρες, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται οι εξής: οι 
ενότητες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τη δημοκρατία στις εκθέσεις προόδου της 
πολιτικής για τη διεύρυνση και τη γειτονία· 
η αξιολόγηση των αρχών των «αναλογικών 
κερδών» (more for more) των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας που
ορίζονται για την ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας και τη Νότια Μεσόγειο· η 
σχεδιαζόμενη ένταξη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε εκτιμήσεις επιπτώσεων 
που διενεργούνται για νομοθετικές και μη 
νομοθετικές προτάσεις και εμπορικές 
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων 
μηχανισμών παρακολούθησης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και 
συμφωνίες σύνδεσης· το σχέδιο της 
Επιτροπής να εισαγάγει την εκτίμηση της 
κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στις διαδικασίες παροχής ενίσχυσης της 
ΕΕ (ιδίως όσον αφορά τη δημοσιονομική 
στήριξη)· ο ενισχυμένος μηχανισμός 
παρακολούθησης για τον εξονυχιστικό 
έλεγχο της εφαρμογής των συμβάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες 
GSP+· ο στόχος να συστηματοποιηθεί η 
αξιοποίηση των εκθέσεων των αποστολών 
παρατήρησης εκλογών της ΕΕ· και η 
έμφαση που δίνει το Συμβούλιο της ΕΕ 
στη συγκριτική αξιολόγηση καθώς και στη 
διαρκή και συστηματική εκτίμηση 
ζητημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το φύλο και τα παιδιά που 
πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις στα 
έγγραφα όπου παρουσιάζονται τα 
διδάγματα από τις αποστολές ΚΠΑΑ·
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Or. en

Τροπολογία 79
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Προτρέπει την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, χάριν 
αποτελεσματικότητας, να διασφαλίσουν τη 
συνοχή μεταξύ των διαφόρων 
υφιστάμενων ή προγραμματιζόμενων 
δραστηριοτήτων και μεθοδολογιών 
συγκριτικής ανάλυσης, παρακολούθησης 
και αξιολόγησης της ΕΕ σχετικά με την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες, 
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι 
εξής: οι ενότητες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία στις 
εκθέσεις προόδου της πολιτικής για τη 
διεύρυνση και τη γειτονία· η αξιολόγηση 
των αρχών των «αναλογικών κερδών»
(more for more) των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας που 
ορίζονται για την ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας και τη Νότια Μεσόγειο· η 
σχεδιαζόμενη ένταξη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε εκτιμήσεις επιπτώσεων 
που διενεργούνται για νομοθετικές και μη 
νομοθετικές προτάσεις και εμπορικές 
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων 
μηχανισμών παρακολούθησης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και 
συμφωνίες σύνδεσης· το σχέδιο της 
Επιτροπής να εισαγάγει την εκτίμηση της 
κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

9. προτρέπει την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, χάριν 
αποτελεσματικότητας, να διασφαλίσουν τη 
συνοχή μεταξύ των διαφόρων 
υφιστάμενων ή προγραμματιζόμενων 
δραστηριοτήτων και μεθοδολογιών 
συγκριτικής ανάλυσης, παρακολούθησης 
και αξιολόγησης της ΕΕ σχετικά με την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες, 
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι 
εξής: οι ενότητες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία στις 
εκθέσεις προόδου της πολιτικής για τη 
διεύρυνση και τη γειτονία· η αξιολόγηση 
των αρχών των «αναλογικών κερδών»
(more for more) των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας που 
ορίζονται για την ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας και τη Νότια Μεσόγειο· η 
σχεδιαζόμενη ένταξη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε εκτιμήσεις επιπτώσεων 
που διενεργούνται για νομοθετικές και μη 
νομοθετικές προτάσεις και εμπορικές 
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων 
μηχανισμών παρακολούθησης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και 
συμφωνίες σύνδεσης· το σχέδιο της 
Επιτροπής να εισαγάγει την εκτίμηση της 
κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
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στις διαδικασίες παροχής ενίσχυσης της 
ΕΕ (ιδίως όσον αφορά τη δημοσιονομική 
στήριξη)· ο ενισχυμένος μηχανισμός 
παρακολούθησης για τον εξονυχιστικό 
έλεγχο της εφαρμογής των συμβάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες 
GSP+· ο στόχος να συστηματοποιηθεί η 
αξιοποίηση των εκθέσεων των αποστολών 
παρατήρησης εκλογών της ΕΕ· και η 
έμφαση που δίνει το Συμβούλιο της ΕΕ 
στη συγκριτική αξιολόγηση καθώς και στη 
διαρκή και συστηματική εκτίμηση 
ζητημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το φύλο και τα παιδιά που 
πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις στα 
έγγραφα όπου παρουσιάζονται τα 
διδάγματα από τις αποστολές ΚΠΑΑ·

στις διαδικασίες παροχής ενίσχυσης της 
ΕΕ (ιδίως όσον αφορά τη δημοσιονομική 
στήριξη)· ο ενισχυμένος μηχανισμός 
παρακολούθησης για τον εξονυχιστικό 
έλεγχο της εφαρμογής των συμβάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες 
GSP+· ο στόχος να συστηματοποιηθεί η 
αξιοποίηση των εκθέσεων των αποστολών 
παρατήρησης εκλογών της ΕΕ· και η 
έμφαση που δίνει το Συμβούλιο της ΕΕ 
στη συγκριτική αξιολόγηση καθώς και στη 
διαρκή και συστηματική εκτίμηση 
ζητημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τους άντρες, τις γυναίκες και 
τα παιδιά που πλήττονται από ένοπλες 
συγκρούσεις στα έγγραφα όπου 
παρουσιάζονται τα διδάγματα από τις 
αποστολές ΚΠΑΑ·

Or. en

Τροπολογία 80
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει την υιοθέτηση τοπικών 
στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
με στόχο την εφαρμογή των πολιτικών της 
ΕΕ από μεμονωμένες χώρες με τον πιο 
ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό τρόπο· 
αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι τοπικές αντιπροσωπείες 
της ΕΕ στην κατάρτιση και 
παρακολούθηση των προσαρμοσμένων 
στις ιδιαίτερες συνθήκες ανά χώρα 
στρατηγικών, αλλά υπογραμμίζει τη 
συντονιστική ευθύνη της ΕΥΕΔ για τη 

10. χαιρετίζει την υιοθέτηση τοπικών 
στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
με στόχο την εφαρμογή των πολιτικών από 
μεμονωμένες χώρες με τον πιο 
ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό τρόπο· 
αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι τοπικές αντιπροσωπείες 
της ΕΕ στην κατάρτιση και 
παρακολούθηση των προσαρμοσμένων 
στις ιδιαίτερες συνθήκες ανά χώρα 
στρατηγικών, αλλά υπογραμμίζει τη 
συντονιστική ευθύνη της ΕΥΕΔ για τη 
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διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής των 
προτεραιοτήτων της πολιτικής της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως 
προβλέπονται στο στρατηγικό πλαίσιο για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και στις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί το 
δίκτυο σημείων επαφής για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία στις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις αποστολές 
και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ· προτρέπει την 
ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ως βέλτιστη πρακτική τη 
μέθοδο της αντιμετώπισης των θεμάτων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τοπικό 
επίπεδο μέσω ομάδων εργασίας για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα συγκροτημένων 
στο πλαίσιο των αντιπροσωπειών της ΕΕ 
και των πρεσβειών των κρατών μελών της 
ΕΕ· υποστηρίζει τον στόχο της ΕΥΕΔ να 
παρέχει εκπαίδευση για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία σε όλο το 
προσωπικό της ΕΥΕΔ, της Επιτροπής, των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ και των 
αποστολών ΚΠΑΑ·

διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής των 
προτεραιοτήτων της πολιτικής της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως 
προβλέπονται στο στρατηγικό πλαίσιο για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και στις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί το 
δίκτυο σημείων επαφής για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία στις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις αποστολές 
και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ· προτρέπει την 
ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ως βέλτιστη πρακτική τη 
μέθοδο της αντιμετώπισης των θεμάτων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τοπικό 
επίπεδο μέσω ομάδων εργασίας για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα συγκροτημένων 
στο πλαίσιο των αντιπροσωπειών της ΕΕ 
και των πρεσβειών των κρατών μελών της 
ΕΕ· υποστηρίζει τον στόχο της ΕΥΕΔ να 
παρέχει εκπαίδευση για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία σε όλο το 
προσωπικό της ΕΥΕΔ, της Επιτροπής, των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ και των 
αποστολών ΚΠΑΑ καθώς και των 
υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
διατηρούν σχέσεις με τρίτες χώρες και 
κυρίως στο προσωπικό του FRONTEX·
ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
ανάγκη προστασίας των υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 81
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει την υιοθέτηση τοπικών 
στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
με στόχο την εφαρμογή των πολιτικών της 
ΕΕ από μεμονωμένες χώρες με τον πιο 
ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό τρόπο· 
αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι τοπικές αντιπροσωπείες 
της ΕΕ στην κατάρτιση και 
παρακολούθηση των προσαρμοσμένων 
στις ιδιαίτερες συνθήκες ανά χώρα 
στρατηγικών, αλλά υπογραμμίζει τη 
συντονιστική ευθύνη της ΕΥΕΔ για τη 
διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής των 
προτεραιοτήτων της πολιτικής της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως 
προβλέπονται στο στρατηγικό πλαίσιο για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και στις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί το 
δίκτυο σημείων επαφής για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία στις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις αποστολές 
και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ· προτρέπει την 
ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ως βέλτιστη πρακτική τη 
μέθοδο της αντιμετώπισης των θεμάτων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τοπικό 
επίπεδο μέσω ομάδων εργασίας για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα συγκροτημένων 
στο πλαίσιο των αντιπροσωπειών της ΕΕ 
και των πρεσβειών των κρατών μελών της 
ΕΕ· υποστηρίζει τον στόχο της ΕΥΕΔ να 
παρέχει εκπαίδευση για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία σε όλο το 
προσωπικό της ΕΥΕΔ, της Επιτροπής, των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ και των 
αποστολών ΚΠΑΑ·

10. χαιρετίζει την υιοθέτηση τοπικών 
στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
με στόχο την εφαρμογή των πολιτικών της 
ΕΕ από μεμονωμένες χώρες με τον πιο 
ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό τρόπο· 
αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι τοπικές αντιπροσωπείες 
της ΕΕ στην κατάρτιση και 
παρακολούθηση των προσαρμοσμένων 
στις ιδιαίτερες συνθήκες ανά χώρα 
στρατηγικών, αλλά υπογραμμίζει τη 
συντονιστική ευθύνη της ΕΥΕΔ για τη 
διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής των 
προτεραιοτήτων της πολιτικής της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως 
προβλέπονται στο στρατηγικό πλαίσιο για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και στις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί το 
δίκτυο σημείων επαφής για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία στις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις αποστολές 
και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ· προτρέπει την 
ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ως βέλτιστη πρακτική τη 
μέθοδο της αντιμετώπισης των θεμάτων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τοπικό 
επίπεδο μέσω ομάδων εργασίας για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα συγκροτημένων 
στο πλαίσιο των αντιπροσωπειών της ΕΕ 
και των πρεσβειών των κρατών μελών της 
ΕΕ· ζητεί, επίσης, τη διεξαγωγή τακτικών 
επαφών με εκπροσώπους της κοινωνίας 
των πολιτών, με υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέλη των 
εθνικών κοινοβουλίων· υποστηρίζει τον 
στόχο της ΕΥΕΔ να παρέχει εκπαίδευση 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
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δημοκρατία σε όλο το προσωπικό της 
ΕΥΕΔ, της Επιτροπής, των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ και των 
αποστολών ΚΠΑΑ·

Or. es

Τροπολογία 82
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει την υιοθέτηση τοπικών
στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
με στόχο την εφαρμογή των πολιτικών της 
ΕΕ από μεμονωμένες χώρες με τον πιο 
ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό τρόπο· 
αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι τοπικές αντιπροσωπείες 
της ΕΕ στην κατάρτιση και 
παρακολούθηση των προσαρμοσμένων 
στις ιδιαίτερες συνθήκες ανά χώρα 
στρατηγικών, αλλά υπογραμμίζει τη 
συντονιστική ευθύνη της ΕΥΕΔ για τη 
διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής των 
προτεραιοτήτων της πολιτικής της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως 
προβλέπονται στο στρατηγικό πλαίσιο για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και στις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί το 
δίκτυο σημείων επαφής για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία στις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις αποστολές 
και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ· προτρέπει την 
ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ως βέλτιστη πρακτική τη 
μέθοδο της αντιμετώπισης των θεμάτων 

10. χαιρετίζει την υιοθέτηση ανά χώρα
στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
με στόχο την εφαρμογή των πολιτικών της 
ΕΕ από μεμονωμένες χώρες με τον πιο 
ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό τρόπο· 
αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι τοπικές αντιπροσωπείες 
της ΕΕ στην κατάρτιση και 
παρακολούθηση των προσαρμοσμένων 
στις ιδιαίτερες συνθήκες ανά χώρα 
στρατηγικών, αλλά υπογραμμίζει τη 
συντονιστική ευθύνη της ΕΥΕΔ για τη 
διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής των 
προτεραιοτήτων της πολιτικής της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως 
προβλέπονται στο στρατηγικό πλαίσιο για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και στις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί το 
δίκτυο σημείων επαφής για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία στις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις αποστολές 
και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ· προτρέπει την 
ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να 
υιοθετήσουν ως βέλτιστη πρακτική τη 
μέθοδο της αντιμετώπισης των θεμάτων 
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των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τοπικό 
επίπεδο μέσω ομάδων εργασίας για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα συγκροτημένων 
στο πλαίσιο των αντιπροσωπειών της ΕΕ 
και των πρεσβειών των κρατών μελών της 
ΕΕ· υποστηρίζει τον στόχο της ΕΥΕΔ να 
παρέχει εκπαίδευση για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία σε όλο το 
προσωπικό της ΕΥΕΔ, της Επιτροπής, των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ και των 
αποστολών ΚΠΑΑ·

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τοπικό 
επίπεδο μέσω ομάδων εργασίας για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα συγκροτημένων 
στο πλαίσιο των αντιπροσωπειών της ΕΕ 
και των πρεσβειών των κρατών μελών της 
ΕΕ· υποστηρίζει τον στόχο της ΕΥΕΔ να 
παρέχει εκπαίδευση για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία σε όλο το 
προσωπικό της ΕΥΕΔ, της Επιτροπής, των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ και των 
αποστολών ΚΠΑΑ· φρονεί ότι οι ανά 
χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα θα πρέπει να ενσωματωθούν 
στην ΚΕΠΠΑ, στην ΚΠΑΑ, στις 
εμπορικές και αναπτυξιακές πολιτικές 
της ΕΕ, τόσο σε γεωγραφικά όσο και σε 
θεματικά προγράμματα, ώστε να 
διασφαλιστεί μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και 
συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 83
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. συνιστά να δημοσιοποιούνται οι ανά 
χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· τονίζει ότι οι δημόσιες 
στρατηγικές θα παρέχουν προβολή στη 
δέσμευση της ΕΕ έναντι των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες και θα 
προσφέρουν στήριξη σε όσους 
αγωνίζονται για την άσκηση και την 
προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους·
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Or. en

Τροπολογία 84
Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να 
υποστηρίξει και να δώσει πνοή στις 
εργασίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, 
συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης 
της ανασκόπησης του Συμβουλίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα το 2011· υπογραμμίζει τη 
διαρκή σημασία του να στηριχθεί η 
ανεξαρτησία της Ύπατης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και ο ρόλος των θεματικών και 
εξειδικευμένων ανά χώρα ειδικών 
εισηγητών των Ηνωμένων Εθνών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει τη σημασία 
της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις 22 Ιανουαρίου 2011 στη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
(CRPD) ως πρώτη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που κυρώνεται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ως νομικό πρόσωπο·

11. χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να 
υποστηρίξει και να δώσει πνοή στις 
εργασίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, 
συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης 
της ανασκόπησης του Συμβουλίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα το 2011· υπογραμμίζει τη 
διαρκή σημασία του να στηριχθεί η 
ανεξαρτησία της Ύπατης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και ο ρόλος των θεματικών και 
εξειδικευμένων ανά χώρα ειδικών 
εισηγητών των Ηνωμένων Εθνών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και προσβλέπει 
στη στενή τους συνεργασία με τον 
προσφάτως διορισθέντα ειδικό 
εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· τονίζει τη σημασία της 
προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις 22 Ιανουαρίου 2011 στη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία (CRPD) ως πρώτη 
σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα που κυρώνεται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση ως νομικό 
πρόσωπο·

Or. en
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Τροπολογία 85
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να 
υποστηρίξει και να δώσει πνοή στις 
εργασίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, 
συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης 
της ανασκόπησης του Συμβουλίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα το 2011· υπογραμμίζει τη 
διαρκή σημασία του να στηριχθεί η 
ανεξαρτησία της Ύπατης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και ο ρόλος των θεματικών και 
εξειδικευμένων ανά χώρα ειδικών 
εισηγητών των Ηνωμένων Εθνών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει τη σημασία 
της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις 22 Ιανουαρίου 2011 στη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
(CRPD) ως πρώτη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που κυρώνεται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ως νομικό πρόσωπο·

11. χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να 
υποστηρίξει και να δώσει πνοή στις 
εργασίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, 
συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης 
της ανασκόπησης του Συμβουλίου των 
Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα το 2011· υπογραμμίζει τη 
διαρκή σημασία του να στηριχθεί η 
ανεξαρτησία της Ύπατης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και ο ρόλος των θεματικών και 
εξειδικευμένων ανά χώρα ειδικών 
εισηγητών των Ηνωμένων Εθνών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει την 
ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης 
προκειμένου να παραμείνουν ανοικτά τα 
περιφερειακά γραφεία της Ύπατης 
Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR)·
τονίζει τη σημασία της προσχώρησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Ιανουαρίου 
2011 στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία (CRPD) ως πρώτη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που κυρώνεται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ως νομικό πρόσωπο·

Or. en

Τροπολογία 86
Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει τον ηγετικό ρόλο που 
επέδειξαν τα κράτη μέλη της ΕΕ για την 
υποστήριξη της αξιοπιστίας του 
συστήματος των Ηνωμένων Εθνών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, απευθύνοντας από 
κοινού διαρκή πρόσκληση σε όλες τις 
ειδικές διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
εγκαινιάζοντας μια ειδική σύνοδο του 
Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΣΑΔ) για τη 
Λιβύη, όπου διατυπώθηκε η ιστορική 
σύσταση για αποπομπή της Λιβύης από το 
ΣΑΔ, και ηγούμενα των προσπαθειών που 
οδήγησαν στη συγκρότηση της 
ανεξάρτητης επιτροπής έρευνας για την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στη Συρία·

12. χαιρετίζει τον ηγετικό ρόλο που 
επέδειξαν τα κράτη μέλη της ΕΕ για την 
υποστήριξη της αξιοπιστίας του 
συστήματος των Ηνωμένων Εθνών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, απευθύνοντας από 
κοινού διαρκή πρόσκληση σε όλες τις 
ειδικές διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
εγκαινιάζοντας μια ειδική σύνοδο του 
Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΣΑΔ) για τη 
Λιβύη, όπου διατυπώθηκε η ιστορική 
σύσταση για αποπομπή της Λιβύης από το 
ΣΑΔ, και ηγούμενα των προσπαθειών που 
οδήγησαν στη συγκρότηση της 
ανεξάρτητης επιτροπής έρευνας για την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στη Συρία· εκφράζει τη λύπη του για το 
ότι οι προσπάθειες αυτές δεν στέφθηκαν 
με επιτυχία και για τη διαρκή αύξηση του 
αριθμού των θυμάτων στη Συρία·

Or. fr

Τροπολογία 87
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. τονίζει την ανάγκη να έχει η ΕΕ 
ομοφωνία, να τηρεί σταθερή και σαφή 
στάση όσον αφορά τις παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς επίσης 
να εμφανίζεται κλειστή εκτός των 
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συνόρων της· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ, και 
ειδικότερα τις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε 
Γενεύη και Νέα Υόρκη, να αυξήσουν τη 
συνοχή της, βάσει έγκαιρων και 
ουσιαστικών διαβουλεύσεων, και την 
προβολή των δράσεων της ΕΕ, ώστε να 
ενισχυθεί η αξιοπιστία της διεθνώς· 
λαμβάνει γνώση, βάσει των ανωτέρω, της 
ανάπτυξης των ικανοτήτων της Ομάδας 
Εργασίας του Συμβουλίου για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα (COHOM) και 
των προσπαθειών εντοπισμού κεντρικών 
προτεραιοτήτων, καθώς και των 
προσπαθειών αποσαφήνισης της 
κατανομής εργασίας που θα μπορούσε να 
βοηθήσει στην επίτευξη 
διαπεριφερειακής βοήθειας και 
συνεργασίας εκτός δομών και στον 
συνασπισμό όλων των μετριοπαθών 
κρατών, σε Γενεύη και Νέα Υόρκη·

Or. en

Τροπολογία 88
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. τονίζει τη σημασία και τη θερμή 
υποστήριξή του για την ενεργό συμμετοχή 
της ΕΕ στις εργασίες του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, 
μέσω της κοινής υποστήριξης
ψηφισμάτων, της έκδοσης δηλώσεων και 
της παρέμβασης σε διαδραστικούς 
διαλόγους και συζητήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 89
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
εξασφαλίσουν ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα θα γίνονται πλήρως σεβαστά 
και στις εσωτερικές πολιτικές, ώστε να 
αποφεύγονται τα διπλά μέτρα και 
σταθμά, να υπάρξει μεγαλύτερη συνέπεια 
μεταξύ εσωτερικών πολιτικών και να 
αυξηθεί το ηθικό κύρος τους στη διεθνή 
σκηνή·

Or. en

Τροπολογία 90
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12δ. υπενθυμίζει την έγκριση εκ μέρους 
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του 
ψηφίσματος υπ. αριθ. 65/276 σχετικά με 
τη συμμετοχή της ΕΕ στις εργασίες του 
ΟΗΕ, ως μια μετροπαθή αρχή μιας 
μεγαλύτερης προσπάθειας αναβάθμισης 
του ρόλου της ΕΕ στις εργασίες του εν 
λόγω οργανισμού σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει την 
ανάγκη να επιμείνει σθεναρά η ΕΕ στην 
άσκηση των δικαιωμάτων της και να 
επιδιώξει μια φιλόδοξη στρατηγική 
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προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τη 
θέση της στοε επίπεδο των Ηνωμένων 
Εθνών·

Or. en

Τροπολογία 91
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12ε. αντιτίθεται έντονα σε κάθε
αναπροσανατολισμό της ΚΕΠΠΑ και 
θεωρεί ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πρέπει να προσανατολίζονται 
μόνο στην ειρήνη και την πολιτική 
επίλυση συγκρούσεων

Or. fr

Τροπολογία 92
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. αναγνωρίζει τις δυνατότητες της ΕΕ 
για προσέγγιση και δημιουργική 
καλλιέργεια συμμαχιών, όπως 
αποτυπώνονται για παράδειγμα στις 
δράσεις της ΕΕ που προλείαναν το 
έδαφος για την έκδοση του ψηφίσματος-
ορόσημου του ΣΑΔ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό και την ταυτότητα του 
φύλου, το οποίο έτυχε της στήριξης 
κρατών από όλες τις περιφέρειες, και την

13. αναγνωρίζει τις δυνατότητες της ΕΕ 
για την καλλιέργεια συναίνεσης όσον 
αφορά την ανάγκη καταπολέμησης της 
θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και 
προστασίας της ελευθερίας θρησκείας ή 
πίστης αποφεύγοντας παράλληλα 
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα
οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα·
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καλλιέργεια συναίνεσης στη Γενεύη και 
τη Νέα Υόρκη όσον αφορά την ανάγκη 
καταπολέμησης της θρησκευτικής 
μισαλλοδοξίας και προστασίας της 
ελευθερίας θρησκείας ή πίστης 
αποφεύγοντας παράλληλα ενδεχόμενες 
αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα βασικά
ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η ελευθερία 
έκφρασης·

Or. en

Τροπολογία 93
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επαναλαμβάνει την αντίθεσή του με 
την πρακτική οργάνωσης εκλογών με 
έναν υποψήφιο από περιφερειακές ομάδες 
στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 94
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πολιτική της ΕΕ για τη διεθνή ποινική 
δικαιοσύνη και την καταπολέμηση της 
ατιμωρησίας

Πολιτική της ΕΕ για τη διεθνή ποινική 
δικαιοσύνη, την καταπολέμηση της 
ατιμωρησίας και το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο (ΔΠΔ) 

Or. en
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Τροπολογία 95
Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πολιτική της ΕΕ για τη διεθνή ποινική 
δικαιοσύνη και την καταπολέμηση της 
ατιμωρησίας

Πολιτική της ΕΕ για τη διεθνή ποινική 
δικαιοσύνη, την καταπολέμηση της 
ατιμωρησίας και το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο (ΔΠΔ) 

Or. en

Τροπολογία 96
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει την επιλεκτική 
δικαιοσύνη που εφαρμόζεται συχνά σε νέες 
και μεταβατικές δημοκρατίες με το 
πρόσχημα του κράτους δικαίου και της 
καταπολέμησης της διαφθοράς· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
επιλεκτική δικαιοσύνη έχει εξελιχθεί σε
ένα μέσο πολιτικής εκδίκησης και 
ξεκαθαρίσματος λογαριασμών με 
πολιτικούς αντιπάλους τρομοκρατώντας 
και θέτοντας στο περιθώριο την 
αντιπολίτευση, ειδικά κατά την 
προεκλογική περίοδο·

16. αποδοκιμάζει την επιλεκτική 
δικαιοσύνη που εφαρμόζεται συχνά σε νέες
και μεταβατικές δημοκρατίες με το 
πρόσχημα του κράτους δικαίου και της 
καταπολέμησης της διαφθοράς· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
επιλεκτική δικαιοσύνη έχει εξελιχθεί σε 
ένα μέσο πολιτικής εκδίκησης και 
ξεκαθαρίσματος λογαριασμών με 
πολιτικούς αντιπάλους τρομοκρατώντας 
και θέτοντας στο περιθώριο την 
αντιπολίτευση, ειδικά κατά την 
προεκλογική περίοδο· εξακολουθεί να 
ανησυχεί για τους ισχυρισμούς περί 
εγκλημάτων και τις πολιτικά 
υποκινούμενες κατηγορίες εναντίον 
μελών της αντιπολίτευσης στην 
Ουκρανία, και προτρέπει τις ουκρανικές 
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αρχές να θέσουν τέλος στις συνεχιζόμενες 
παρενοχλήσεις της αντιπολίτευσης που 
αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στις 
προσπάθειες της χώρας να εγγυηθεί το 
κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές 
αξίες·

Or. en

Τροπολογία 97
Renate Weber, Leonidas Donskis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει την επιλεκτική 
δικαιοσύνη που εφαρμόζεται συχνά σε νέες 
και μεταβατικές δημοκρατίες με το 
πρόσχημα του κράτους δικαίου και της 
καταπολέμησης της διαφθοράς· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι η
επιλεκτική δικαιοσύνη έχει εξελιχθεί σε 
ένα μέσο πολιτικής εκδίκησης και 
ξεκαθαρίσματος λογαριασμών με 
πολιτικούς αντιπάλους τρομοκρατώντας 
και θέτοντας στο περιθώριο την 
αντιπολίτευση, ειδικά κατά την 
προεκλογική περίοδο·

16. αποδοκιμάζει την επιλεκτική 
δικαιοσύνη που εφαρμόζεται συχνά σε νέες 
και μεταβατικές δημοκρατίες με το 
πρόσχημα του κράτους δικαίου και της 
καταπολέμησης της διαφθοράς· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
δικαιοσύνη έχει εξελιχθεί σε ένα μέσο 
πολιτικής εκδίκησης και ξεκαθαρίσματος 
λογαριασμών με πολιτικούς αντιπάλους 
τρομοκρατώντας και θέτοντας στο 
περιθώριο την αντιπολίτευση, τους 
εργαζόμενους στα ΜΜΕ και τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ειδικά κατά την 
προεκλογική περίοδο·

Or. en

Τροπολογία 98
Vytautas Landsbergis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. εκφράζει τη λύπη του επειδή, παρά 
τις πολυάριθμες εκκλήσεις από διεθνείς 
φορείς προς τις ρωσικές αρχές, δεν έχει 
σημειωθεί καμία πρόοδος στις έρευνες 
για τον θάνατο του Sergei Magnitsky, και 
προτρέπει, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο να 
επιβάλει και να εφαρμόσει σε ολόκληρη 
την ΕΕ απαγόρευση έκδοσης θεώρησης 
για τους αξιωματούχους που ευθύνονται
για τον θάνατο του Sergei Magnitsky και 
να παγώσει τυχόν περιουσιακά στοιχεία 
που μπορεί να κατέχουν οι ίδιοι ή μέλη 
του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντός 
τους στο εσωτερικό της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 99
Vytautas Landsbergis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. εξακολουθεί να εκφράζει 
απογοήτευση για τις διαδικασίες εναντίον 
των Μ. Khodorkovsky και P. Lebedev, οι 
οποίες παρουσιάζονται σε διεθνές 
επίπεδο ως πολιτικής φύσεως·

Or. en

Τροπολογία 100
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. εορτάζει την δέκατη επέτειο της 
έναρξης ισχύος του Καταστατικού της 
Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου· αναγνωρίζει το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο ως μηχανισμό 
«τελευταίου βαθμού», αρμόδιο για την 
απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα 
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, 
γενοκτονίας και εγκλημάτων πολέμου, 
όπως προβλέπει η αρχή της 
συμπληρωματικότητας στο Καταστατικό 
της Ρώμης·

Or. de

Τροπολογία 101
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. εορτάζει τη δεκάτη επέτειο της 
έναρξης ισχύος του Καταστατικού της 
Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου· αναγνωρίζει το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο ως μηχανισμό 
«έσχατης ανάγκης» προκειμένου να 
αποδοθεί δικαιοσύνη σε θύματα 
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, 
γενοκτονιών, εγκλημάτων πολέμου, όπως 
ορίζει η αρχής της 
συμπληρωματικότητας που 
κατοχυρώνεται από το Καταστατικό της 
Ρώμης·

Or. en
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Τροπολογία 102
Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επαναλαμβάνει τη σθεναρή του 
υποστήριξη προς το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο (ΔΠΔ) για την καταπολέμηση 
της ατιμωρησίας για τα πλέον σοβαρά 
εγκλήματα διεθνούς κλίμακας· καλεί την 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν 
να παρέχουν την πολιτική, διπλωματική, 
υλικοτεχνική και χρηματοδοτική 
υποστήριξή τους στο ΔΠΔ και άλλα διεθνή 
ποινικά δικαστήρια, 
συμπεριλαμβανομένων των ad hoc διεθνών 
δικαστηρίων για την πρώην 
Γιουγκοσλαβία και τη Ρουάντα, του 
Ειδικού Δικαστηρίου για τη Σιέρα Λεόνε, 
των έκτακτων τμημάτων των δικαστηρίων 
της Καμπότζης και του Ειδικού 
Δικαστηρίου για τον Λίβανο·

17. εορτάζει τη δεκάτη επέτειο της 
έναρξης ισχύος του Καταστατικού της 
Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου· αναγνωρίζει το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο ως μηχανισμό 
«έσχατης ανάγκης» προκειμένου να 
αποδοθεί δικαιοσύνη σε θύματα 
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, 
γενοκτονιών, εγκλημάτων πολέμου, όπως 
ορίζει η αρχής της 
συμπληρωματικότητας που 
κατοχυρώνεται από το Καταστατικό της 
Ρώμης· επαναλαμβάνει τη σθεναρή του 
υποστήριξη προς το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο (ΔΠΔ) για την καταπολέμηση 
της ατιμωρησίας για τα πλέον σοβαρά 
εγκλήματα διεθνούς κλίμακας· καλεί την 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν 
να παρέχουν την πολιτική, διπλωματική, 
υλικοτεχνική και χρηματοδοτική 
υποστήριξή τους στο ΔΠΔ και άλλα διεθνή 
ποινικά δικαστήρια, 
συμπεριλαμβανομένων των ad hoc διεθνών 
δικαστηρίων για την πρώην 
Γιουγκοσλαβία και τη Ρουάντα, του 
Ειδικού Δικαστηρίου για τη Σιέρα Λεόνε, 
των έκτακτων τμημάτων των δικαστηρίων 
της Καμπότζης και του Ειδικού 
Δικαστηρίου για τον Λίβανο·

Or. en
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Τροπολογία 103
Charles Goerens

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επαναλαμβάνει τη σθεναρή του 
υποστήριξη προς το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο (ΔΠΔ) για την καταπολέμηση 
της ατιμωρησίας για τα πλέον σοβαρά 
εγκλήματα διεθνούς κλίμακας· καλεί την 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν 
να παρέχουν την πολιτική, διπλωματική, 
υλικοτεχνική και χρηματοδοτική 
υποστήριξή τους στο ΔΠΔ και άλλα διεθνή 
ποινικά δικαστήρια, 
συμπεριλαμβανομένων των ad hoc διεθνών 
δικαστηρίων για την πρώην 
Γιουγκοσλαβία και τη Ρουάντα, του 
Ειδικού Δικαστηρίου για τη Σιέρα Λεόνε, 
των έκτακτων τμημάτων των δικαστηρίων 
της Καμπότζης και του Ειδικού 
Δικαστηρίου για τον Λίβανο·

17. επαναλαμβάνει τη σθεναρή του 
υποστήριξη προς το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο (ΔΠΔ) για την καταπολέμηση 
της ατιμωρησίας για τα πλέον σοβαρά 
εγκλήματα διεθνούς κλίμακας· καλεί την 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν 
να παρέχουν την πολιτική, διπλωματική, 
υλικοτεχνική και χρηματοδοτική 
υποστήριξή τους στο ΔΠΔ και άλλα διεθνή 
ποινικά δικαστήρια, 
συμπεριλαμβανομένων των ad hoc διεθνών 
δικαστηρίων για την πρώην 
Γιουγκοσλαβία και τη Ρουάντα, του 
Ειδικού Δικαστηρίου για τη Σιέρα Λεόνε, 
των έκτακτων τμημάτων των δικαστηρίων 
της Καμπότζης και του Ειδικού 
Δικαστηρίου για τον Λίβανο· καλεί τα 
κράτη μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν να 
προσφέρουν δικαστική υποστήριξη και 
βοήθεια στις αρχές επιβολής του νόμου 
για την εκτέλεση των ενταλμάτων 
σύλληψης που εξέδωσε το ΔΠΔ και άλλα 
διεθνή δικαστήρια· 

Or. fr

Τροπολογία 104
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επαναλαμβάνει τη σθεναρή του 
υποστήριξη προς το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο (ΔΠΔ) για την καταπολέμηση 
της ατιμωρησίας για τα πλέον σοβαρά 
εγκλήματα διεθνούς κλίμακας· καλεί την 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν 
να παρέχουν την πολιτική, διπλωματική, 
υλικοτεχνική και χρηματοδοτική 
υποστήριξή τους στο ΔΠΔ και άλλα διεθνή 
ποινικά δικαστήρια, 
συμπεριλαμβανομένων των ad hoc διεθνών 
δικαστηρίων για την πρώην 
Γιουγκοσλαβία και τη Ρουάντα, του 
Ειδικού Δικαστηρίου για τη Σιέρα Λεόνε, 
των έκτακτων τμημάτων των δικαστηρίων 
της Καμπότζης και του Ειδικού 
Δικαστηρίου για τον Λίβανο·

17. επαναλαμβάνει τη σθεναρή του 
υποστήριξη προς το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο (ΔΠΔ) για την καταπολέμηση 
της ατιμωρησίας για τα πλέον σοβαρά 
εγκλήματα διεθνούς κλίμακας· καλεί την 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν 
να παρέχουν την πολιτική, διπλωματική, 
υλικοτεχνική και χρηματοδοτική 
υποστήριξή τους στο ΔΠΔ και άλλα διεθνή 
ποινικά δικαστήρια, 
συμπεριλαμβανομένων των ad hoc διεθνών 
δικαστηρίων για την πρώην 
Γιουγκοσλαβία και τη Ρουάντα, του 
Ειδικού Δικαστηρίου για τη Σιέρα Λεόνε, 
των έκτακτων τμημάτων των δικαστηρίων 
της Καμπότζης και του Ειδικού 
Δικαστηρίου για τον Λίβανο· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι χωρίς 
συμφωνία του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ, είναι αδύνατη η προσφυγή της 
Συρίας στο ΔΠΔ·

Or. en

Τροπολογία 105
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17a. χαιρετίζει την προσθήκη στο 
στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τη δημοκρατία της αναφοράς στην 
ανάγκη σθεναρής αντιμετώπισης της 
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ατιμωρησίας για σοβαρά εγκλήματα, 
μεταξύ άλλων και μέσα από τη δέσμευση 
έναντι του ΔΠΔ, καθώς και τη 
συνειδητοποίηση ότι αποτελεί 
πρωταρχικό καθήκον των κρατών να 
ερευνούν σοβαρά διεθνή εγκλήματα, να 
προάγουν και να συμβάλλουν στην 
ενίσχυση των ικανοτήτων των εθνικών 
δικαστικών συστημάτων για την έρευνα 
και τη δίωξη τέτοιων εγκλημάτων· 

Or. en

Τροπολογία 106
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που 
αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της απόφασης
2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, που 
εγκρίθηκε στις 21 Μαρτίου 2011, και στο 
ακόλουθο σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε 
στις 12 Ιουλίου 2011, για την προώθηση 
της οικουμενικότητας και της 
ακεραιότητας του Καταστατικού της 
Ρώμης, για τη στήριξη της ανεξαρτησίας 
του Δικαστηρίου και της αποτελεσματικής 
και αποδοτικής του λειτουργίας και για την 
υποστήριξη της εφαρμογής της αρχής της 
συμπληρωματικότητας·

18. χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που 
αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της απόφασης
2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
σχετικά με το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο, που εγκρίθηκε στις 21 
Μαρτίου 2011, και στο ακόλουθο σχέδιο 
δράσης που εγκρίθηκε στις 12 Ιουλίου
2011, για την προώθηση της 
οικουμενικότητας και της ακεραιότητας 
του Καταστατικού της Ρώμης, για τη 
στήριξη της ανεξαρτησίας του 
Δικαστηρίου και της αποτελεσματικής και 
αποδοτικής του λειτουργίας και για την 
υποστήριξη της εφαρμογής της αρχής της 
συμπληρωματικότητας· συνιστά στην ΕΕ 
και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν 
με αποτελεσματικά και συγκεκριμένα 
μέτρα την υλοποίηση αυτών των 
δεσμεύσεων·

Or. de
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Τροπολογία 107
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που 
αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της απόφασης 
2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, που 
εγκρίθηκε στις 21 Μαρτίου 2011, και στο 
ακόλουθο σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε 
στις 12 Ιουλίου 2011, για την προώθηση 
της οικουμενικότητας και της 
ακεραιότητας του Καταστατικού της 
Ρώμης, για τη στήριξη της ανεξαρτησίας 
του Δικαστηρίου και της αποτελεσματικής 
και αποδοτικής του λειτουργίας και για την 
υποστήριξη της εφαρμογής της αρχής της 
συμπληρωματικότητας·

18. χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που 
αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της απόφασης 
2011/168/ΚΕΠΠΑ της ΕΕ για το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο, που εγκρίθηκε στις 
21 Μαρτίου 2011, και στο ακόλουθο 
σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε στις 12 
Ιουλίου 2011, και εισηγείται να 
διασφαλίσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της την εφαρμογή τους μέσα από 
αποτελεσματικά και συγκεκριμένα μέτρα
για την προώθηση της οικουμενικότητας 
και της ακεραιότητας του Καταστατικού 
της Ρώμης, για τη στήριξη της 
ανεξαρτησίας του Δικαστηρίου και της 
αποτελεσματικής και αποδοτικής του 
λειτουργίας και για την υποστήριξη της 
εφαρμογής της αρχής της 
συμπληρωματικότητας·

Or. en

Τροπολογία 108
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που 
αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της απόφασης 
2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, που 

18. χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που 
αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της απόφασης 
2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, που 



PE496.431v01-00 68/279 AM\913203EL.doc

EL

εγκρίθηκε στις 21 Μαρτίου 2011, και στο 
ακόλουθο σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε 
στις 12 Ιουλίου 2011, για την προώθηση 
της οικουμενικότητας και της 
ακεραιότητας του Καταστατικού της 
Ρώμης, για τη στήριξη της ανεξαρτησίας 
του Δικαστηρίου και της αποτελεσματικής 
και αποδοτικής του λειτουργίας και για την 
υποστήριξη της εφαρμογής της αρχής της 
συμπληρωματικότητας·

εγκρίθηκε στις 21 Μαρτίου 2011, και στο 
ακόλουθο σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε 
στις 12 Ιουλίου 2011, και εισηγείται να 
διασφαλίσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της την εφαρμογή τους μέσα από 
αποτελεσματικά και συγκεκριμένα μέτρα
για την προώθηση της οικουμενικότητας 
και της ακεραιότητας του Καταστατικού 
της Ρώμης, για τη στήριξη της 
ανεξαρτησίας του Δικαστηρίου και της 
αποτελεσματικής και αποδοτικής του 
λειτουργίας και για την υποστήριξη της 
εφαρμογής της αρχής της 
συμπληρωματικότητας·

Or. en

Τροπολογία 109
Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που
αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της απόφασης 
2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, που 
εγκρίθηκε στις 21 Μαρτίου 2011, και στο 
ακόλουθο σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε 
στις 12 Ιουλίου 2011, για την προώθηση 
της οικουμενικότητας και της 
ακεραιότητας του Καταστατικού της 
Ρώμης, για τη στήριξη της ανεξαρτησίας 
του Δικαστηρίου και της αποτελεσματικής 
και αποδοτικής του λειτουργίας και για την 
υποστήριξη της εφαρμογής της αρχής της 
συμπληρωματικότητας·

18. χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που 
αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της απόφασης 
2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, που 
εγκρίθηκε στις 21 Μαρτίου 2011, και στο 
ακόλουθο σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε 
στις 12 Ιουλίου 2011, για την προώθηση 
της οικουμενικότητας και της 
ακεραιότητας του Καταστατικού της 
Ρώμης, για τη στήριξη της ανεξαρτησίας 
του Δικαστηρίου και της αποτελεσματικής 
και αποδοτικής του λειτουργίας και για την 
υποστήριξη της εφαρμογής της αρχής της 
συμπληρωματικότητας· χαιρετίζει την 
προσθήκη στο στρατηγικό πλαίσιο και το 
σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία της 
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αναφοράς στην ανάγκη σθεναρής 
αντιμετώπισης της ατιμωρησίας για 
σοβαρά εγκλήματα, μεταξύ άλλων και 
μέσα από τη δέσμευση έναντι του ΔΠΔ, 
καθώς και τη συνειδητοποίηση ότι 
αποτελεί πρωταρχικό καθήκον των 
κρατών να ερευνούν σοβαρά διεθνή 
εγκλήματα, να προάγουν και να 
συμβάλλουν στην ενίσχυση των 
ικανοτήτων των εθνικών δικαστικών 
συστημάτων για την έρευνα και τη δίωξη 
τέτοιων εγκλημάτων·  εκφράζει τη βαθιά 
του ανησυχία για την έκβαση των 
συζητήσεων για τον προϋπολογισμό κατά 
τη συνέλευση των κρατών μερών που 
πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 
2011 (10η συνέλευση 12-21 Δεκεμβρίου 
2011), η οποία απείλησε να αφήσει το 
δικαστήριο με ελλειμματικούς πόρους·

Or. en

Τροπολογία 110
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. αναγνωρίζει τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργήσει 
μια «δέσμη εργαλείων της ΕΕ για τη 
συμπληρωματικότητα», προκειμένου να 
στηρίξει την ανάπτυξη εθνικών 
ικανοτήτων και να προαγάγει τη 
δημιουργία πολιτικής βούλησης για τη 
διεξαγωγή ερευνών και την άσκηση 
διώξεων σε υποθέσεις εικαζόμενων 
διεθνών εγκλημάτων, και υπογραμμίζει 
τη σημασία της διεξαγωγής εκτενών 
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διαβουλεύσεων μεταξύ κρατών μελών της 
ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
για την ολοκλήρωση της δέσμης 
εργαλείων·

Or. de

Τροπολογία 111
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. αναγνωρίζει τις προσπάθειες που 
καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
τη δημιουργία μιας «δέσμης εργαλείων 
της ΕΕ για τη συμπληρωματικότητα», η 
οποία αποβλέπει στην υποστήριξη της 
ανάπτυξης εθνικών ικανοτήτων και στη 
δημιουργία πολιτικής βούλησης για τη 
διεξαγωγή ερευνών και την άσκηση 
διώξεων σε υποθέσεις εικαζόμενων 
διεθνών εγκλημάτων, και τονίζει τη 
σπουδαιότητα της πραγματοποίησης 
συστηματικών διαβουλεύσεων με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών για την 
ολοκλήρωση της δέσμης εργαλείων·

Or. en

Τροπολογία 112
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επαναλαμβάνει τη σύστασή του το 
Καταστατικό της Ρώμης να προστεθεί στη 
δέσμη διεθνών συνθηκών περί χρηστής 
διακυβέρνησης και κράτους δικαίου, με 
στόχο να επικυρωθούν από τρίτες χώρες 
που γίνονται δεκτές στο σύστημα 
γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ
(GSP+)· υποστηρίζει τη συνεπή προσθήκη 
ρήτρας ΔΠΔ σε συμφωνίες της ΕΕ με 
τρίτες χώρες·

19. επαναλαμβάνει τη σύστασή του το 
Καταστατικό της Ρώμης να προστεθεί στη 
δέσμη διεθνών συνθηκών περί χρηστής 
διακυβέρνησης και κράτους δικαίου, με 
στόχο να επικυρωθούν από τρίτες χώρες 
που γίνονται δεκτές στο σύστημα 
γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ
(GSP+)· υποστηρίζει τη συνεπή προσθήκη 
ρήτρας ΔΠΔ σε συμφωνίες της ΕΕ με 
τρίτες χώρες· χαιρετίζει την κύρωση του 
ΔΠΔ από το Πράσινο Ακρωτήριο και το 
Βανουάτου· τονίζει την ανάγκη για στενή 
και μόνιμη συνεργασία μεταξύ της 
ΥΕ/ΑΠ, του ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 
Επιτρόπου που είναι αρμόδια για την 
ανθρωπιστική βοήθεια και την πολιτική 
προστασία, της ΕΥΕΔ και των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 113
Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επαναλαμβάνει τη σύστασή του το 
Καταστατικό της Ρώμης να προστεθεί στη 
δέσμη διεθνών συνθηκών περί χρηστής 
διακυβέρνησης και κράτους δικαίου, με 
στόχο να επικυρωθούν από τρίτες χώρες 
που γίνονται δεκτές στο σύστημα 
γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ
(GSP+)· υποστηρίζει τη συνεπή προσθήκη 
ρήτρας ΔΠΔ σε συμφωνίες της ΕΕ με 

19. ζητεί την ενσωμάτωση του ΔΠΔ σε 
όλες τις προτεραιότητες της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ, ιδίως λαμβάνοντας 
συστηματικά υπόψη την προσπάθεια 
καταπολέμησης της ατιμωρησίας και την 
αρχή της συμπληρωματικότητας·
επαναλαμβάνει τη σύστασή του το 
Καταστατικό της Ρώμης να προστεθεί στη 
δέσμη διεθνών συνθηκών περί χρηστής 
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τρίτες χώρες· διακυβέρνησης και κράτους δικαίου, με 
στόχο να επικυρωθούν από τρίτες χώρες 
που γίνονται δεκτές στο σύστημα 
γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ
(GSP+)· υποστηρίζει τη συνεπή προσθήκη 
ρήτρας ΔΠΔ σε συμφωνίες της ΕΕ με 
τρίτες χώρες· καλεί για μια ακόμα φορά 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
συμμορφωθούν με όλα τα αιτήματα του 
Δικαστηρίου για την έγκαιρη παροχή 
βοήθειας και συνεργασίας, προκειμένου 
να διασφαλισθεί, μεταξύ άλλων, η 
εκτέλεση των εκκρεμών ενταλμάτων 
σύλληψης· και επαναβεβαιώνει την 
ανάγκη να θεσπίσει η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της, με τη βοήθεια της ΕΥΕΔ, μια 
σειρά από εσωτερικές κατευθυντήριες 
γραμμές που θα σκιαγραφούν έναν 
κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τις 
επαφές μεταξύ αξιωματούχων της 
ΕΕ/των κρατών μελών και προσώπων 
που καταζητούνται από το ΔΠΔ· 

Or. en

Τροπολογία 114
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επαναλαμβάνει τη σύστασή του το 
Καταστατικό της Ρώμης να προστεθεί στη 
δέσμη διεθνών συνθηκών περί χρηστής 
διακυβέρνησης και κράτους δικαίου, με 
στόχο να επικυρωθούν από τρίτες χώρες 
που γίνονται δεκτές στο σύστημα 
γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ
(GSP+)· υποστηρίζει τη συνεπή προσθήκη 
ρήτρας ΔΠΔ σε συμφωνίες της ΕΕ με 
τρίτες χώρες·

19. επαναλαμβάνει τη σύστασή του το 
Καταστατικό της Ρώμης να προστεθεί στη 
δέσμη διεθνών συνθηκών περί χρηστής 
διακυβέρνησης και κράτους δικαίου, με 
στόχο να επικυρωθούν από τρίτες χώρες 
που γίνονται δεκτές στο σύστημα 
γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ
(GSP+)· υποστηρίζει τη συνεπή προσθήκη 
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ρήτρας ΔΠΔ σε συμφωνίες της ΕΕ με 
τρίτες χώρες· ζητεί την ενσωμάτωση του 
ΔΠΔ σε όλες τις προτεραιότητες της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως 
μέσω της συστηματικής έμφασης στην 
καταπολέμηση της ατιμωρησίας και 
τήρησης της αρχής της 
συμπληρωματικότητας·

Or. de

Τροπολογία 115
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επαναλαμβάνει τη σύστασή του το 
Καταστατικό της Ρώμης να προστεθεί στη 
δέσμη διεθνών συνθηκών περί χρηστής 
διακυβέρνησης και κράτους δικαίου, με 
στόχο να επικυρωθούν από τρίτες χώρες 
που γίνονται δεκτές στο σύστημα 
γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ
(GSP+)· υποστηρίζει τη συνεπή προσθήκη 
ρήτρας ΔΠΔ σε συμφωνίες της ΕΕ με 
τρίτες χώρες·

19. επαναλαμβάνει τη σύστασή του το 
Καταστατικό της Ρώμης να προστεθεί στη 
δέσμη διεθνών συνθηκών περί χρηστής 
διακυβέρνησης και κράτους δικαίου, με 
στόχο να επικυρωθούν από τρίτες χώρες 
που γίνονται δεκτές στο σύστημα 
γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ
(GSP+)· υποστηρίζει τη συνεπή προσθήκη 
ρήτρας ΔΠΔ σε συμφωνίες της ΕΕ με
τρίτες χώρες· ζητεί την ενσωμάτωση του 
ΔΠΔ σε όλες τις προτεραιότητες της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως 
λαμβάνοντας συστηματικά υπόψη την 
προσπάθεια καταπολέμησης της 
ατιμωρησίας και την αρχή της 
συμπληρωματικότητας·

Or. en

Τροπολογία 116
Ana Gomes
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επαναλαμβάνει τη σύστασή του το 
Καταστατικό της Ρώμης να προστεθεί στη 
δέσμη διεθνών συνθηκών περί χρηστής 
διακυβέρνησης και κράτους δικαίου, με 
στόχο να επικυρωθούν από τρίτες χώρες 
που γίνονται δεκτές στο σύστημα 
γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ
(GSP+)· υποστηρίζει τη συνεπή προσθήκη 
ρήτρας ΔΠΔ σε συμφωνίες της ΕΕ με 
τρίτες χώρες·

19. επαναλαμβάνει τη σύστασή του το 
Καταστατικό της Ρώμης να προστεθεί στη 
δέσμη διεθνών συνθηκών περί χρηστής 
διακυβέρνησης και κράτους δικαίου, με 
στόχο να επικυρωθούν από τρίτες χώρες 
που γίνονται δεκτές στο σύστημα 
γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ
(GSP+)· υποστηρίζει τη συνεπή προσθήκη 
ρήτρας ΔΠΔ σε συμφωνίες της ΕΕ με 
τρίτες χώρες· ζητεί την ενσωμάτωση του 
ΔΠΔ σε όλες τις προτεραιότητες της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως 
λαμβάνοντας συστηματικά υπόψη την 
προσπάθεια καταπολέμησης της 
ατιμωρησίας και την αρχή της 
συμπληρωματικότητας·

Or. en

Τροπολογία 117
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. τονίζει τη σημασία αποφασιστικής 
δράσης της ΕΕ, προκειμένου να 
προβλέπει και να αποτρέπει ή να 
καταδικάζει περιπτώσεις έλλειψης 
συνεργασίας, όπως, για παράδειγμα, 
προσκλήσεις προσώπων για τα οποία έχει 
εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το ΔΠΔ ή 
μη σύλληψη και παράδοση τέτοιων 
προσώπων· παροτρύνει την ΕΕ και τα 
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κράτη μέλη να καταρτίσουν εσωτερικό 
πρωτόκολλο με συγκεκριμένα και 
πρότυπα μέτρα που θα τους επιτρέπει να 
ανταποκρίνονται έγκαιρα και ενιαία σε 
περιπτώσεις έλλειψης συνεργασίας με το 
Δικαστήριο·

Or. de

Τροπολογία 118
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. τονίζει τη σημασία της ισχυρής 
δράσης της ΕΕ με σκοπό να προβλεφθούν 
και να αποφευχθούν ή να καταδικασθούν 
περιπτώσεις έλλειψης συνεργασίας, όπως 
η πρόσκληση ατόμων για τα οποία έχει 
εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το ΔΠΔ 
και η μη σύλληψη και παράδοση των 
ατόμων αυτών· και ενθαρρύνει την ΕΕ 
και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
εσωτερικά πρωτόκολλα με συγκεκριμένες 
και πρότυπες δράσεις που θα τους 
επιτρέπουν να ανταποκρίνονται εγκαίρως 
και με συνέπεια σε περιπτώσεις έλλειψης 
συνεργασίας με το Δικαστήριο·

Or. en

Τροπολογία 119
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
να δραστηριοποιούνται, κατά τον 
πολιτικό διάλογο με τρίτες χώρες, για την 
επέκταση της δικαιοδοσίας του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου και την ενίσχυση 
του δικτύου συνεργασίας, με στόχο την 
αποτροπή της κωλυσιεργίας από 
συγκεκριμένες χώρες μέσω της δίωξής 
τους. Χαιρετίζει τις πρόσφατες εξελίξεις 
στο ΔΠΔ, το οποίο παραδέχεται ότι 
διεξάγει έρευνες στα κράτη που δεν 
ανήκουν ή δεν έχουν επικυρώσει το 
καταστατικό της Ρώμης·

Or. es

Τροπολογία 120
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. τονίζει τη σημασία της ισχυρής 
δράσης της ΕΕ με σκοπό να προβλεφθούν 
και να αποφευχθούν ή να καταδικασθούν 
περιπτώσεις έλλειψης συνεργασίας, όπως 
η πρόσκληση ατόμων για τα οποία έχει 
εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το ΔΠΔ 
και η μη σύλληψη και παράδοση των 
ατόμων αυτών· και ενθαρρύνει την ΕΕ 
και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν 
εσωτερικό πρωτόκολλο με συγκεκριμένες 
και πρότυπες δράσεις που θα τους
επιτρέπουν να ανταποκρίνονται εγκαίρως 
και με συνέπεια σε περιπτώσεις έλλειψης 
συνεργασίας με το Δικαστήριο· επιπλέον, 
επαναβεβαιώνει την ανάγκη να θεσπίσει η 
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ΕΕ και τα κράτη μέλη της, με τη βοήθεια 
της ΕΥΕΔ, μια σειρά από εσωτερικές 
κατευθυντήριες γραμμές που θα 
σκιαγραφούν έναν κώδικα δεοντολογίας 
σχετικά με τις επαφές μεταξύ 
αξιωματούχων της ΕΕ/ των κρατών 
μελών και προσώπων που καταζητούνται 
από το ΔΠΔ·

Or. en

Τροπολογία 121
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
να συμμορφώνονται εγκαίρως προς όλα 
τα αιτήματα του Δικαστηρίου για παροχή 
συνδρομής και συνεργασίας προκειμένου 
να διασφαλισθεί, μεταξύ άλλων, η 
εκτέλεση εκκρεμών ενταλμάτων 
σύλληψης και η παροχή πληροφόρησης· 
παροτρύνει σθεναρά την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της να θεσπίσουν, με τη συνδρομή 
της ΕΥΕΔ, δεσμευτικές εσωτερικές 
κατευθυντήριες γραμμές που θα 
περιλαμβάνουν έναν κώδικα δεοντολογίας 
για τις επαφές μεταξύ των εκπροσώπων 
της ΕΕ και των κρατών μελών και των 
καταζητούμενων από το ΔΠΔ προσώπων, 
ιδίως όταν τα τελευταία εξακολουθούν να 
κατέχουν επίσημα αξιώματα· 

Or. de

Τροπολογία 122
Nicole Kiil-Nielsen
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. καλεί για μια ακόμα φορά την ΕΕ 
και τα κράτη μέλη της να συμμορφωθούν 
με όλα τα αιτήματα του Δικαστηρίου για 
την έγκαιρη παροχή βοήθειας και 
συνεργασίας, προκειμένου να 
διασφαλισθεί, μεταξύ άλλων, η εκτέλεση 
των εκκρεμών ενταλμάτων σύλληψης· και 
επαναβεβαιώνει την ανάγκη να θεσπίσει η 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της, με τη βοήθεια 
της ΕΥΕΔ, μια σειρά από εσωτερικές 
κατευθυντήριες γραμμές που θα 
σκιαγραφούν έναν κώδικα δεοντολογίας 
σχετικά με τις επαφές μεταξύ 
αξιωματούχων της ΕΕ/των κρατών 
μελών και προσώπων που καταζητούνται 
από το ΔΠΔ· 

Or. en

Τροπολογία 123
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για 
την έκβαση των συζητήσεων για τον 
προϋπολογισμό κατά τη συνέλευση των 
κρατών μερών που πραγματοποιήθηκε 
τον Δεκέμβριο του 2011 (10η συνέλευση 
12-21 Δεκεμβρίου 2011), η οποία 
απείλησε να αφήσει το Δικαστήριο με 
ελλειμματικούς πόρους· εκφράζει τη 
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βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι 
ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη μέρη του 
Καταστατικού της Ρώμης ζητούν την 
έγκριση προϋπολογισμού χωρίς την 
παραμικρή αύξηση ή και χαμηλότερου 
και ότι η συνέλευση δεν συμφώνησε να 
παράσχει στο Δικαστήριο επαρκείς 
πόρους ώστε να εκπληρώσει με 
αποτελεσματικό τρόπο τη δικαστική του 
εντολή και να απονείμει δικαιοσύνη με 
ισχυρό, δίκαιο, αποτελεσματικό και 
ουσιαστικό τρόπο· καλεί τα κράτη μέλη 
της ΕΕ να επιδείξουν ένθερμη 
υποστήριξη για την καλή λειτουργία του 
Δικαστηρίου πριν και κατά τη διάρκεια 
της επικείμενης 11ης συνέλευσης των 
κρατών μερών (14-22 Νοεμβρίου 2012) 
και να απορρίψουν την πρόταση για 
μηδενική ονομαστική αύξηση του 
προϋπολογισμού του, καθώς αυτό 
ενδέχεται να υπονομεύσει την ικανότητά 
του για απονομή δικαιοσύνης και 
ανταπόκριση σε νέες καταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 124
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19γ. επισημαίνει ότι η υποστήριξη της ΕΕ 
για τον αγώνα κατά της ατιμωρησίας θα 
πρέπει να καλύψει μια σειρά από 
πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων: ενισχυμένες προσπάθειες 
για την προώθηση της ευρύτερης 



PE496.431v01-00 80/279 AM\913203EL.doc

EL

κύρωσης και εφαρμογής του 
Καταστατικού της Ρώμης και της 
Συμφωνίας για τα Προνόμια και τις 
Ασυλίες του ΔΠΔ (APIC) με σκοπό να 
καταστεί το Δικαστήριο πραγματικά 
παγκόσμιο και οικουμενικό· ενισχυμένες 
προσπάθειες για τη διασφάλιση της 
πλήρους συνεργασίας με το Δικαστήριο, 
μεταξύ άλλων και μέσω της εφαρμογής 
συναφών εθνικών νομοθεσιών που 
αφορούν τη συνεργασία και της σύναψης 
συμφωνιών πλαίσιο με το ΔΠΔ για την 
επιβολή των αποφάσεων του 
Δικαστηρίου, την προστασία και 
επανεγκατάσταση θυμάτων και 
μαρτύρων, κτλ, με σκοπό να διευκολυνθεί 
η δέουσα και έγκαιρη συνεργασία με το 
Δικαστήριο· και αποφασιστική πολιτική 
και διπλωματική υποστήριξη, ιδίως όσον 
αφορά την εκτέλεση των εκκρεμών 
ενταλμάτων σύλληψης·

Or. en

Τροπολογία 125
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19γ. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για 
το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων για 
τον προϋπολογισμό κατά τη συνεδρίαση 
της συνέλευσης των κρατών μερών τον 
Δεκέμβριο του 2011, που απειλεί το 
Δικαστήριο με υποχρηματοδότηση· 
εκφράζει βαθιά λύπη για το γεγονός ότι 
ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη που είναι 
συμβαλλόμενα μέρη του Καταστατικού 
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της Ρώμης τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης 
του ίδιου ή και μειωμένου 
προϋπολογισμού και ότι η συνέλευση δεν 
συμφώνησε για την παροχή επαρκών 
πόρων στο Δικαστήριο, τους οποίους 
χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώσει 
αποτελεσματικά την εντολή του και να 
επιβάλει τη δικαιοσύνη με τρόπο ευρύ,
δίκαιο, αποτελεσματικό και εύλογο· καλεί 
τα κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίξουν 
ευρέως την καλή λειτουργία του 
Δικαστηρίου πριν και κατά τη διάρκεια 
της επικείμενης 11ης συνεδρίασης της 
συνέλευσης των κρατών μερών·

Or. de

Τροπολογία 126
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19δ. διαπιστώνει ότι το Δικαστήριο έχει 
αναλάβει πλήρη δράση σε σχέση με επτά 
εν ενεργεία έρευνες (στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· την 
Ακτή Ελεφαντοστού· τη Λαϊκή 
Δημοκρατία του Κονγκό· το Νταρφούρ 
του Σουδάν· την Κένυα· τη Λιβύη· και την 
Ουγκάντα)· διαπιστώνει με ανησυχία ότι 
το Δικαστήριο εξακολουθεί να 
αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις και 
χρήζει ενισχυμένης υποστήριξης και 
συνεργασίας, ιδίως εξαιτίας του 
γεγονότος ότι η πλειονότητα των 22 
ενταλμάτων σύλληψης που έχουν εκδοθεί 
από το Δικαστήριο δεν έχουν ακόμα 
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εκτελεσθεί, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που αφορούν τον Joseph Kony 
και άλλους ηγέτες του Αντιστασιακού 
Στρατού του Κυρίου στη Βόρειο 
Ουγκάντα· τον Bosco Ntaganda στη ΛΔΚ· 
τους Ahmad Muhammad Harun, Ali 
Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, και τον 
Πρόεδρο Omar Hassan Ahmad Al-Bashir 
στο Σουδάν· τους Saif al-Islam Gaddafi 
και Abdullah Al-Senussi στη Λιβύη· 
παρακωλύοντας έτσι την απονομή 
δικαιοσύνης για τα θύματα των σοβαρών 
εγκλημάτων για τα οποία κατηγορούνται·

Or. en

Τροπολογία 127
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19ε. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για 
την έκβαση των συζητήσεων για τον 
προϋπολογισμό στη συνέλευση των 
κρατών μερών που πραγματοποιήθηκε 
τον Δεκέμβριο του 2011 (10η συνέλευση 
12-21 Δεκεμβρίου 2011), η οποία 
απείλησε να αφήσει το Δικαστήριο με 
ελλειμματικούς πόρους· εκφράζει τη 
βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι 
ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη μέρη του 
Καταστατικού της Ρώμης ζητούν την 
έγκριση προϋπολογισμού χωρίς την 
παραμικρή αύξηση ή και χαμηλότερου 
και ότι η συνέλευση δεν συμφώνησε να 
παράσχει στο Δικαστήριο επαρκείς 
πόρους ώστε να εκπληρώσει με 
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αποτελεσματικό τρόπο τη δικαστική του 
εντολή και να απονείμει δικαιοσύνη με 
ισχυρό, δίκαιο, αποτελεσματικό και 
ουσιαστικό τρόπο· καλεί τα κράτη μέλη 
της ΕΕ να επιδείξουν ένθερμη 
υποστήριξη για την καλή λειτουργία του 
Δικαστηρίου πριν και κατά τη διάρκεια 
της επικείμενης 11ης συνέλευσης των 
κρατών μερών (14-22 Νοεμβρίου 2012) 
και να απορρίψουν την πρόταση για 
μηδενική ονομαστική αύξηση του 
προϋπολογισμού του, καθώς αυτό 
ενδέχεται να υπονομεύσει την ικανότητά 
του για απονομή [VA1] δικαιοσύνης και 
ανταπόκριση σε νέες καταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 128
Renate Weber, Leonidas Donskis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει, έχοντας υπόψη την 
Αραβική Άνοιξη, τη σημασία της 
ανάπτυξης μιας συνεκτικής και 
εξειδικευμένης πολιτικής της ΕΕ για τη 
μεταβατική δικαιοσύνη, 
συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με το 
ΔΠΔ ως δικαστήριο έσχατης ανάγκης, 
ώστε να βοηθηθούν οι χώρες που 
βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο να 
αντιμετωπίσουν τις παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 
παρελθόντος και να καταπολεμηθεί η 
ατιμωρησία·

20. υπογραμμίζει, έχοντας υπόψη την 
Αραβική Άνοιξη, τη σημασία της 
ανάπτυξης μιας συνεκτικής και 
εξειδικευμένης πολιτικής της ΕΕ για τη 
μεταβατική δικαιοσύνη, 
συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με το 
ΔΠΔ ως δικαστήριο έσχατης ανάγκης, 
ώστε να βοηθηθούν οι χώρες που 
βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο να 
αντιμετωπίσουν τις παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 
παρελθόντος, να καταπολεμηθεί η 
ατιμωρησία και να αποφευχθεί τυχόν 
επανάληψη των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
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Or. en

Τροπολογία 129
Charles Goerens

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει, έχοντας υπόψη την 
Αραβική Άνοιξη, τη σημασία της 
ανάπτυξης μιας συνεκτικής και 
εξειδικευμένης πολιτικής της ΕΕ για τη 
μεταβατική δικαιοσύνη, 
συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με 
το ΔΠΔ ως δικαστήριο έσχατης ανάγκης,
ώστε να βοηθηθούν οι χώρες που 
βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο να 
αντιμετωπίσουν τις παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 
παρελθόντος και να καταπολεμηθεί η 
ατιμωρησία·

20. υπογραμμίζει, έχοντας υπόψη την 
Αραβική Άνοιξη, τη σημασία της 
ανάπτυξης μιας συνεκτικής και 
εξειδικευμένης πολιτικής της ΕΕ για τη 
μεταβατική δικαιοσύνη και της 
προώθησης του συμπληρωματικού ρόλου 
του ΔΠΔ ώστε να βοηθηθούν οι χώρες που 
βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο να 
αντιμετωπίσουν τις παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 
παρελθόντος και να καταπολεμηθεί η 
ατιμωρησία·

Or. fr

Τροπολογία 130
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει, έχοντας υπόψη την 
Αραβική Άνοιξη, τη σημασία της 
ανάπτυξης μιας συνεκτικής και 
εξειδικευμένης πολιτικής της ΕΕ για τη 
μεταβατική δικαιοσύνη, 
συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με το 
ΔΠΔ ως δικαστήριο έσχατης ανάγκης, 
ώστε να βοηθηθούν οι χώρες που 

20. υπογραμμίζει, έχοντας υπόψη την 
Αραβική Άνοιξη, τη σημασία της 
ανάπτυξης μιας συνεκτικής και 
εξειδικευμένης πολιτικής της ΕΕ για τη 
μεταβατική δικαιοσύνη, πέραν της 
ενίσχυσης της ανεξαρτησίας της 
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βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο να 
αντιμετωπίσουν τις παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 
παρελθόντος και να καταπολεμηθεί η 
ατιμωρησία·

δικαστικής εξουσίας,
συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με το 
ΔΠΔ ως δικαστήριο έσχατης ανάγκης, 
ώστε να βοηθηθούν οι χώρες που 
βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο να 
αντιμετωπίσουν τις παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 
παρελθόντος και να καταπολεμηθεί η 
ατιμωρησία·

Or. en

Τροπολογία 131
Charles Goerens

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. συστήνει στην ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ώστε να αποτρέψουν τη διάπραξη 
διεθνών εγκλημάτων όπως ορίζονται στο 
καταστατικό της Ρώμης για την ίδρυση 
του ΔΠΔ·

Or. fr

Τροπολογία 132
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η Κολομβία είναι μία από τις 
χώρες με το υψηλότερο ποσοστό 
δικαστικής ατιμωρησίας στον κόσμο, ότι 
τα θύματα αυτών των βιαιοπραγιών που 
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παραμένουν ατιμώρητες είναι κυρίως 
συνδικαλιστές αλλά και φοιτητές, 
κτηματίες αγρότες, γυναίκες και παιδιά, 
οπότε εκτιμά ότι η επικύρωση της 
συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με την 
εν λόγω χώρα πρέπει να γίνει υπό όρους· 
υπενθυμίζει επίσης ότι πρόσωπα που 
διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
κυρίως τα μέλη της Υποεπιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι 
υπεύθυνοι ΜΚΟ έπεσαν θύματα 
μεθοδεύσεων των υπηρεσιών 
πληροφοριών της Κολομβίας που τελούν 
υπό την άμεση εξουσία του πρώην 
Προέδρου της Κολομβιανής 
Δημοκρατίας· εκφράζει την έκπληξή του 
για το γεγονός ότι αυτά τα σοβαρά 
γεγονότα παραμένουν ατιμώρητα και 
καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
εφαρμόσει τις συστάσεις σχετικά με την 
Κολομβία που διατυπώνονται στην 
έκθεση του 2009 της Επιτροπής κατά 
των βασανιστηρίων·

Or. fr

Τροπολογία 133
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. τονίζει ότι η ψηφιακή συλλογή 
αποδεικτικών στοιχείων και η διάδοση 
εικόνων που αναπαριστούν
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων μπορούν να συμβάλουν 
στον παγκόσμιο αγώνα κατά της 
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ατιμωρησίας· εκτιμά ότι
χρειάζεται βοήθεια για να καταστούν 
αποδεκτά τα στοιχεία, στο πλαίσιο του 
διεθνούς (ποινικού) δικαίου ως
αποδεικτικά στοιχεία σε δικαστικές 
διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 134
Willy Meyer, Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. εκφράζει τη λύπη του για την 
υπογραφή της πολυμερούς εμπορικής 
συμφωνίας με το Περού και την 
Κολομβία επειδή οξύνει τις υπάρχουσες 
ανισότητες, ζημιώνει τα οικονομικά και 
εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων 
και ευνοεί τις πολυεθνικές και τον 
ευρωπαϊκό κλάδο εξορυκτικής 
βιομηχανίας σε βάρος των ευάλωτων 
οικοσυστημάτων που εμφανίζουν υψηλή 
βιοποικιλότητα· καταγγέλλει το γεγονός 
ότι η Κολομβία συνεχίζει να ασκεί βία και 
καταστολή σε βάρος των συνδικαλιστών, 
των ακτιβιστών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των ιθαγενών·

Or. en

Τροπολογία 135
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. χαιρετίζει τις προσπάθειες που 
καταβάλλει η ΕΕ στο πεδίο του ΔΑΔ και
της διασφάλισης της λογοδοσίας 
τεκμηριώνοντας τυχόν παραβιάσεις του 
ΔΑΔ και υποστηρίζοντας τους 
μηχανισμούς λογοδοσίας, καθώς και τις 
δεσμεύσεις της να καταπολεμήσει τις 
βίαιες εξαφανίσεις, να συνεχίσει να 
υποστηρίζει το ΔΠΔ, να εργαστεί για 
μεγαλύτερη συμμετοχή στα κύρια μέσα 
του ΔΑΔ, να προαγάγει τον σεβασμό 
θεμελιωδών διαδικαστικών εγγυήσεων για 
όλα τα πρόσωπα που κρατούνται σε 
περίοδο ένοπλης σύγκρουσης και να 
στηρίζει διεθνείς μηχανισμούς για την 
αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κινδύνων 
από εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου, όπλα 
διασποράς, αυτοσχέδιους εκρηκτικούς 
μηχανισμούς και νάρκες κατά 
προσωπικού·

21. χαιρετίζει την ένταξη, για πρώτη 
φορά, ειδικής ενότητας για το ΔΑΔ στην 
ετήσια έκθεση του 2011 για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία και τις 
προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ για τη 
διασφάλιση της λογοδοσίας 
τεκμηριώνοντας τυχόν παραβιάσεις του 
ΔΑΔ και υποστηρίζοντας τους 
μηχανισμούς λογοδοσίας, καθώς και τις 
δεσμεύσεις της να καταπολεμήσει τις 
βίαιες εξαφανίσεις, να συνεχίσει να 
υποστηρίζει το ΔΠΔ, να εργαστεί για 
μεγαλύτερη συμμετοχή στα κύρια μέσα 
του ΔΑΔ, να προαγάγει τον σεβασμό 
θεμελιωδών διαδικαστικών εγγυήσεων για 
όλα τα πρόσωπα που κρατούνται σε 
περίοδο ένοπλης σύγκρουσης και να 
στηρίζει διεθνείς μηχανισμούς για την 
αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κινδύνων 
από εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου, όπλα 
διασποράς, αυτοσχέδιους εκρηκτικούς 
μηχανισμούς και νάρκες κατά 
προσωπικού·

Or. en

Τροπολογία 136
Charles Goerens

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. χαιρετίζει τις προσπάθειες που 
καταβάλλει η ΕΕ στο πεδίο του ΔΑΔ και 
της διασφάλισης της λογοδοσίας 
τεκμηριώνοντας τυχόν παραβιάσεις του 
ΔΑΔ και υποστηρίζοντας τους 
μηχανισμούς λογοδοσίας, καθώς και τις 

21. χαιρετίζει τις προσπάθειες που 
καταβάλλει η ΕΕ στο πεδίο του ΔΑΔ και 
της διασφάλισης της λογοδοσίας 
τεκμηριώνοντας τυχόν παραβιάσεις του 
ΔΑΔ και υποστηρίζοντας τους 
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δεσμεύσεις της να καταπολεμήσει τις 
βίαιες εξαφανίσεις, να συνεχίσει να 
υποστηρίζει το ΔΠΔ, να εργαστεί για 
μεγαλύτερη συμμετοχή στα κύρια μέσα 
του ΔΑΔ, να προαγάγει τον σεβασμό 
θεμελιωδών διαδικαστικών εγγυήσεων για 
όλα τα πρόσωπα που κρατούνται σε 
περίοδο ένοπλης σύγκρουσης και να 
στηρίζει διεθνείς μηχανισμούς για την 
αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κινδύνων 
από εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου, όπλα 
διασποράς, αυτοσχέδιους εκρηκτικούς 
μηχανισμούς και νάρκες κατά 
προσωπικού·

μηχανισμούς λογοδοσίας, καθώς και τις 
δεσμεύσεις της να καταπολεμήσει τις 
βίαιες εξαφανίσεις, να συνεχίσει να 
υποστηρίζει το ΔΠΔ, να εργαστεί για 
μεγαλύτερη συμμετοχή στα κύρια μέσα 
του ΔΑΔ, να προαγάγει τον σεβασμό 
θεμελιωδών διαδικαστικών εγγυήσεων για 
όλα τα πρόσωπα που κρατούνται σε 
περίοδο ένοπλης σύγκρουσης και να 
στηρίζει διεθνείς μηχανισμούς για την 
αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κινδύνων 
από εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου, όπλα 
διασποράς, αυτοσχέδιους εκρηκτικούς 
μηχανισμούς και νάρκες κατά 
προσωπικού· καταδικάζει, γενικά, τη 
χρήση όπλων αδιακρίτως, αθεράπευτα 
φονικών όπλων ή άσκοπα βάναυσων 
όπλων και εξακολουθεί να προωθεί την 
απαγόρευση της παραγωγής και της 
εξάπλωσής τους·

Or. fr

Τροπολογία 137
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. επικροτεί τον διορισμό ειδικού 
εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα
δικαιώματα, ο οποίος θα αναλάβει την 
εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου της 
ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία, και καλεί τον ειδικό 
εντεταλμένο της ΕΕ να υλοποιήσει τα 
μέτρα που περιλαμβάνονται στο 
στρατηγικό πλαίσιο και αφορούν το ΔΠΔ·

Or. de



PE496.431v01-00 90/279 AM\913203EL.doc

EL

Τροπολογία 138
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. προτείνει επίσης τον διορισμό ενός 
ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για το 
διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τη 
διεθνή δικαιοσύνη προκειμένου να 
προάγει αποτελεσματικά την πολιτική και 
τις δράσεις της ΕΕ στο ΔΠΔ, παρέχοντάς 
τους τη σημασία και την προβολή που 
τους αρμόζει, και να συμβάλλει στη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 
ενσωμάτωσης της δικαιοσύνης και της 
καταπολέμησης της ατιμωρησίας στις 
εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, ώστε να 
σταθμίζονται σωστά και με συνέπεια τα 
ζητήματα αυτά στις συζητήσεις 
πολιτικής· επικροτεί τον διορισμό ειδικού 
εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, ο οποίος είναι 
επιφορτισμένος με την εφαρμογή του 
στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και καλεί τον 
ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ να εργαστεί 
για την υλοποίηση των δράσεων που 
σχετίζονται με το ΔΠΔ και 
περιλαμβάνονται σε αυτό·

Or. en

Τροπολογία 139
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Norica Nicolai, Renate Weber, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. επισημαίνει, με δεδομένες τις αρχές 
του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που 
ορίζονται στους Κανονισμούς της Χάγης 
του 1907 (άρθρα 42-56) και την Τέταρτη 
Σύμβαση της Γενεύης (μέρος IV, άρθρα 
27-34 και 47-78), καθώς και σε διατάξεις 
του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου Ι, 
την ανάγκη να διασφαλίσει η ΕΕ ότι οι 
εταίροι που εμπίπτουν στην κατηγορία 
της δύναμης κατοχής τηρούν τα 
καθήκοντά τους έναντι του πληθυσμού 
των κατεχόμενων εδαφών· υπενθυμίζει 
ότι, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό 
δίκαιο και τα πρότυπα της δημόσιας 
υγείας, η δύναμη κατοχής πρέπει να 
παρέχει στον πληθυσμό των κατεχόμενων 
εδαφών τρόφιμα και ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη· επαναλαμβάνει ότι 
απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταφορά 
αμάχων από τη δύναμη κατοχής στην 
κατεχόμενη περιοχή, και ότι οι 
κατηγορούμενοι για ποινικά αδικήματα 
πρέπει να υπάγονται σε διαδικασίες που 
σέβονται τις διεθνώς αναγνωρισμένες 
δικαστικές εγγυήσεις, όπως να 
ενημερώνονται για τους λόγους της 
σύλληψής τους, να τους απαγγέλλεται 
κατηγορία για συγκεκριμένο αδίκημα και 
να υπάγονται σε δίκαιη δίκη όσο το 
δυνατόν ταχύτερα·

Or. en

Τροπολογία 140
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Norica Nicolai, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. υπενθυμίζει ότι προκειμένου να 
αποφευχθούν εξαρχής οι παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σεβασμός 
του διεθνούς δικαίου πρέπει να βρίσκεται 
στον πυρήνα οποιασδήποτε στρατηγικής 
της ΕΕ που στοχεύει στην ενίσχυση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας στον κόσμο, ιδίως στο 
πλαίσιο των σχέσεών της με τους 
εταίρους της που συμμετέχουν σε ένοπλη 
ή παγωμένη σύγκρουση· υπενθυμίζει την 
ανάγκη να μπει τέλος σε οποιαδήποτε 
υποστήριξη της ΕΕ παρέχεται σε 
συμμετέχοντες σε σύγκρουση, είτε η 
συμμετοχή τους είναι οικονομικής, 
υλικοτεχνικής ή τακτικής φύσεως, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
όπλων, πυρομαχικών και άλλων τύπων 
στρατιωτικού εξοπλισμού, όπως ορίζεται 
στην κοινή θέση της ΕΕ για τις εξαγωγές 
όπλων

Or. en

Τροπολογία 141
Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη να 
διασφαλιστεί η συστηματικότερη 
αντιμετώπιση του ζητήματος της
λογοδοσίας στο πλαίσιο των διμερών 
σχέσεων της ΕΕ με συναφείς χώρες, 
μεταξύ άλλων μέσω αναφορών σε 
δημόσιες δηλώσεις, καθώς και η 

23. υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη να 
διασφαλιστεί η συστηματικότερη 
αντιμετώπιση του ζητήματος της
καταπολέμησης της ατιμωρησίας για 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, 
εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία στο 
πλαίσιο των διμερών σχέσεων της ΕΕ με 
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αντιμετώπιση της ατιμωρησίας από την ΕΕ 
με μεγαλύτερη συνέπεια σε πολυμερές 
επίπεδο, για παράδειγμα στη Γενική 
Συνέλευση και στο Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων 
Εθνών·

συναφείς χώρες, μεταξύ άλλων μέσω 
αναφορών σε δημόσιες δηλώσεις, καθώς 
και η αντιμετώπιση της ατιμωρησίας από 
την ΕΕ με μεγαλύτερη συνέπεια σε 
πολυμερές επίπεδο, για παράδειγμα στη 
Γενική Συνέλευση και στο Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων 
Εθνών·

Or. en

Τροπολογία 142
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη να 
διασφαλιστεί η συστηματικότερη 
αντιμετώπιση του ζητήματος της
λογοδοσίας στο πλαίσιο των διμερών 
σχέσεων της ΕΕ με συναφείς χώρες, 
μεταξύ άλλων μέσω αναφορών σε 
δημόσιες δηλώσεις, καθώς και η 
αντιμετώπιση της ατιμωρησίας από την ΕΕ 
με μεγαλύτερη συνέπεια σε πολυμερές 
επίπεδο, για παράδειγμα στη Γενική 
Συνέλευση και στο Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων 
Εθνών·

23. υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη να 
διασφαλιστεί η συστηματικότερη 
αντιμετώπιση του ζητήματος της
καταπολέμησης της ατιμωρησίας για 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, 
εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία στο 
πλαίσιο των διμερών σχέσεων της ΕΕ με 
συναφείς χώρες, μεταξύ άλλων μέσω 
αναφορών σε δημόσιες δηλώσεις, καθώς 
και η αντιμετώπιση της ατιμωρησίας από 
την ΕΕ με μεγαλύτερη συνέπεια σε 
πολυμερές επίπεδο, για παράδειγμα στη 
Γενική Συνέλευση και στο Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων 
Εθνών·[VA1] 

Or. en

Τροπολογία 143
Charles Goerens
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στην 
αρχή της «ευθύνης για προστασία», 
υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα 
εξωτερικών παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, για την 
αντιμετώπιση σοβαρών παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, 
όταν οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών δεν 
είναι σε θέση ή δεν έχουν τη βούληση να 
προστατεύσουν τους ίδιους τους πολίτες 
τους· υπογραμμίζει τη σημασία της 
υλοποίησης δράσεων στον τομέα της 
ευθύνης προστασίας υπό την αιγίδα ή την 
έγκριση των Ηνωμένων Εθνών, όποτε είναι 
δυνατό·

24. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα 
εξωτερικών παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, για την 
αντιμετώπιση σοβαρών παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, 
όταν οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών δεν 
είναι σε θέση ή δεν έχουν τη βούληση να 
προστατεύσουν τους ίδιους τους πολίτες 
τους· υπογραμμίζει τη σημασία της 
υλοποίησης δράσεων στον τομέα της 
ευθύνης προστασίας υπό την αιγίδα ή την
έγκριση των Ηνωμένων Εθνών, όποτε είναι 
δυνατό·

Or. fr

Τροπολογία 144
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στην 
αρχή της «ευθύνης για προστασία», 
υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα
εξωτερικών παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, για την 
αντιμετώπιση σοβαρών παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, 
όταν οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών δεν 
είναι σε θέση ή δεν έχουν τη βούληση να 
προστατεύσουν τους ίδιους τους πολίτες 
τους· υπογραμμίζει τη σημασία της 
υλοποίησης δράσεων στον τομέα της 
ευθύνης προστασίας υπό την αιγίδα ή την 

24. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στην 
αρχή της «ευθύνης για προστασία», 
υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα της 
ανάληψης ευθύνης από τη διεθνή 
κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, 
για την αντιμετώπιση σοβαρών 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, όταν οι 
κυβερνήσεις αυτών των χωρών δεν είναι 
σε θέση ή δεν έχουν τη βούληση να 
προστατεύσουν τους ίδιους τους πολίτες 
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έγκριση των Ηνωμένων Εθνών, όποτε 
είναι δυνατό·

τους· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω δράση 
της διεθνούς κοινότητας υποδηλώνει 
ανθρωπιστικού χαρακτήρα παρέμβαση 
και άσκηση κατάλληλης διπλωματικής 
πίεσης, με τη συλλογική χρήση βίας να 
αποτελεί την έσχατη λύση, υπό την αιγίδα 
ή την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών·

Or. en

Τροπολογία 145
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στην 
αρχή της «ευθύνης για προστασία», 
υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα 
εξωτερικών παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, για την 
αντιμετώπιση σοβαρών παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, 
όταν οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών δεν 
είναι σε θέση ή δεν έχουν τη βούληση να 
προστατεύσουν τους ίδιους τους πολίτες 
τους· υπογραμμίζει τη σημασία της 
υλοποίησης δράσεων στον τομέα της 
ευθύνης προστασίας υπό την αιγίδα ή την 
έγκριση των Ηνωμένων Εθνών, όποτε είναι 
δυνατό·

24. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στην 
αρχή της «ευθύνης για προστασία», 
υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα 
εξωτερικών παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, για την 
αντιμετώπιση σοβαρών παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, 
όταν οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών δεν 
είναι σε θέση ή δεν έχουν τη βούληση να 
προστατεύσουν τους ίδιους τους πολίτες 
τους· υπογραμμίζει τη σημασία της 
υλοποίησης δράσεων στον τομέα της 
ευθύνης προστασίας υπό την αιγίδα ή την 
έγκριση των Ηνωμένων Εθνών, όποτε είναι 
δυνατό, οι οποίες όμως δεν πρέπει 
επ’ ουδενί να αποτελούν πρόσχημα για 
στρατιωτικές επιχειρήσεις όπως συνέβη 
κυρίως στη Λιβύη· εκτιμά ότι η ΕΕ 
πρέπει να είναι σε θέση να ανοίγει τις 
πόρτες της στους πρόσφυγες που έχουν 
πέσει θύματα των εν λόγω κρίσεων και 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
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πολύ λίγα κράτη μέλη ήταν σε θέση να το 
πράξουν αυτό μέχρι στιγμής, κυρίως 
κατά τις συγκρούσεις στη Λιβύη·

Or. fr

Τροπολογία 146
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στην 
αρχή της «ευθύνης για προστασία», 
υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα 
εξωτερικών παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, για την 
αντιμετώπιση σοβαρών παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, 
όταν οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών δεν 
είναι σε θέση ή δεν έχουν τη βούληση να 
προστατεύσουν τους ίδιους τους πολίτες 
τους· υπογραμμίζει τη σημασία της 
υλοποίησης δράσεων στον τομέα της 
ευθύνης προστασίας υπό την αιγίδα ή την 
έγκριση των Ηνωμένων Εθνών, όποτε είναι 
δυνατό·

24. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του στην 
αρχή της «ευθύνης για προστασία», 
υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα 
εξωτερικών παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, για την 
αντιμετώπιση σοβαρών παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, 
όταν οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών δεν 
είναι σε θέση ή δεν έχουν τη βούληση να 
προστατεύσουν τους ίδιους τους πολίτες 
τους· υπογραμμίζει τη σημασία της 
υλοποίησης δράσεων στον τομέα της 
ευθύνης προστασίας υπό την αιγίδα ή την 
έγκριση των Ηνωμένων Εθνών, όποτε είναι 
δυνατό· προτρέπει την ΕΕ να 
συμμετάσχει ενεργά και να προωθήσει 
την επείγουσα μεταρρύθμιση και 
διεύρυνση του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί η παρεμπόδιση της ευθύνης 
προστασίας, όπως επιβάλλεται σήμερα 
από τα μόνιμα μέλη Ρωσία και Κίνα 
εναντίον του λαού της Συρίας·

Or. en
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Τροπολογία 147
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. πιστεύει ότι η απόκριση της ΕΕ στις 
παγκόσμιες απειλές και προκλήσεις δεν 
μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση 
στρατιωτικής φύσεως· υπογραμμίζει τη 
σημασία της αντιμετώπισης των ριζικών 
αιτιών της αστάθειας μέσω 
αναπτυξιακών πολιτικών που να είναι 
συμβατές με τους αναπτυξιακούς στόχους 
της χιλιετίας (ΑΣΧ) και άλλων 
κοινωνικοοικονομικών, πολιτικών και 
πολιτιστικών μέτρων τα οποία, αφενός 
μεν, θα μπορούν να δημιουργήσουν το 
απαραίτητο περιβάλλον που θα συμβάλει 
στην αποτροπή της επανεμφάνισης 
συγκρούσεων, αφετέρου δε, θα 
αποσκοπούν στην εξάλειψη της φτώχειας, 
στην ενθάρρυνση της οικονομικής, 
κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, 
στη δημιουργία θεσμικών και 
διοικητικών ικανοτήτων, στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής του πληθυσμού και 
στην εμπέδωση του κράτους δικαίου·

Or. fr

Τροπολογία 148
Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Jacky Hénin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επιδοκιμάζει, σε αυτό το πλαίσιο, τις διαγράφεται
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ενέργειες αρκετών κρατών μελών που 
ηγήθηκαν της πρόληψης περαιτέρω βίας 
κατά του άμαχου πληθυσμού στη Λιβύη 
στη διάρκεια του 2011, αλλά εκφράζει τη 
λύπη του για την απουσία συντονισμένης 
απάντησης σε επίπεδο ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 149
Charles Goerens

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επιδοκιμάζει, σε αυτό το πλαίσιο, τις 
ενέργειες αρκετών κρατών μελών που 
ηγήθηκαν της πρόληψης περαιτέρω βίας 
κατά του άμαχου πληθυσμού στη Λιβύη 
στη διάρκεια του 2011, αλλά εκφράζει τη 
λύπη του για την απουσία συντονισμένης 
απάντησης σε επίπεδο ΕΕ·

25. εκφράζει τη λύπη του για την απουσία 
συντονισμένης απάντησης σε επίπεδο ΕΕ 
όσον αφορά την πρόληψη περαιτέρω βίας 
κατά του άμαχου πληθυσμού στη Λιβύη 
στη διάρκεια του 2011·

Or. fr

Τροπολογία 150
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επιδοκιμάζει, σε αυτό το πλαίσιο, τις 
ενέργειες αρκετών κρατών μελών που 
ηγήθηκαν της πρόληψης περαιτέρω βίας 
κατά του άμαχου πληθυσμού στη Λιβύη 
στη διάρκεια του 2011, αλλά εκφράζει τη 
λύπη του για την απουσία συντονισμένης 
απάντησης σε επίπεδο ΕΕ·

25. επιδοκιμάζει, σε αυτό το πλαίσιο, τις 
ενέργειες αρκετών κρατών μελών που 
ηγήθηκαν της πρόληψης περαιτέρω βίας 
κατά του άμαχου πληθυσμού στη Λιβύη 
στη διάρκεια του 2011, αλλά εκφράζει τη 
λύπη του για την αδυναμία ανάληψης 
δράσης στην περίπτωση της Συρίας·
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εκφράζει τις σοβαρές του ανησυχίες 
σχετικά με την κατάσταση στη χώρα 
αυτή και προτρέπει το Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να 
προβεί στα αναγκαία βήματα για να βάλει 
τέλος στη σφαγή των αμάχων και να 
παραπέμψει τους υπεύθυνους για την βία 
στη Συρία στο ΔΠΔ·

Or. en

Τροπολογία 151
Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επιδοκιμάζει, σε αυτό το πλαίσιο, τις 
ενέργειες αρκετών κρατών μελών που 
ηγήθηκαν της πρόληψης περαιτέρω βίας 
κατά του άμαχου πληθυσμού στη Λιβύη 
στη διάρκεια του 2011, αλλά εκφράζει τη 
λύπη του για την απουσία συντονισμένης 
απάντησης σε επίπεδο ΕΕ·

25. επιδοκιμάζει, σε αυτό το πλαίσιο, τις 
ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
αρκετών κρατών μελών που ηγήθηκαν της 
πρόληψης περαιτέρω βίας κατά του 
άμαχου πληθυσμού στη Λιβύη στη 
διάρκεια του 2011· χαιρετίζει εν 
προκειμένω τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς 
κοινότητας στη Συρία στη διάρκεια του 
2011· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι εν 
λόγω προσπάθειες δεν οδήγησαν σε 
βελτίωση της κατάστασης στην περιοχή·

Or. fr

Τροπολογία 152
Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25a. επικροτεί τη νέα πρωτοβουλία EU 
Aid Volunteers (Εθελοντές 
ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ) που θα 
δημιουργήσει από την περίοδο 2014-2020 
ευκαιρίες συμμετοχής για περίπου 10.000 
Ευρωπαίους σε ανθρωπιστικές 
επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, 
όπου η βοήθεια αποτελεί επείγουσα 
ανάγκη και επίδειξης της ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης βοηθώντας με πρακτικό 
τρόπο κοινότητες που πλήττονται από 
φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές·

Or. en

Τροπολογία 153
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα για 
την κατάσταση στη Συρία, κυρίως για τη 
συνεχή και παρατεταμένη ανθρωπιστική 
κρίση στο εσωτερικό της χώρας και τις 
σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες 
διαπράττονται είτε από την κυβέρνηση 
είτε από μη κρατικούς φορείς· 
επαναλαμβάνει τη σταθερή του 
υποστήριξη προς τον ειδικό απεσταλμένο 
του ΟΗΕ και του Αραβικού Συνδέσμου 
και τάσσεται υπέρ της εκπροσώπησης 
του ΟΗΕ στη Δαμασκό· επισημαίνει την 
ανάγκη για προσεκτική και διαρκή 
παρακολούθηση των ροών των 
προσφύγων και των εκτοπισμένων 
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Συρίων προς τις γειτονικές χώρες ώστε 
να μην αυξήσουν την πολιτική αστάθεια 
ολόκληρης της περιοχής, για παράδειγμα 
μέσω της δημιουργίας φαινομένων που 
συνδέονται με την τρομοκρατία, όπως 
φαίνεται να συμβαίνει στο εσωτερικό της 
τουρκικής επικράτειας·

Or. it

Τροπολογία 154
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. υποστηρίζει ότι οι ιδιωτικές 
επιχειρήσεις στρατιωτικών υπηρεσιών 
και υπηρεσιών ασφάλειας (PMSC) θα 
πρέπει να λογοδοτούν για τυχόν 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
ανθρωπιστικών νόμων που διαπράττονται 
από το προσωπικό τους· καλεί την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη την 
ευρύτατη χρήση των PMSC, να 
κλιμακώσουν τις προσπάθειές τους ώστε 
να βρεθεί μια αξιόπιστη κανονιστική λύση 
για να αποφεύγονται νομικά κενά όσον 
αφορά στην υποχρέωση λογοδοσίας·

26. καταδικάζει την ευρύτατη χρήση 
ιδιωτικών επιχειρήσεων στρατιωτικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας 
(PMSC) και καλεί την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα κράτη μέλη της να 
κλιμακώσουν τις προσπάθειές τους·
υποστηρίζει ότι οι PMSC θα πρέπει να 
λογοδοτούν για τυχόν παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
ανθρωπιστικών νόμων που διαπράττονται 
από το προσωπικό τους· καλεί την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη την 
ευρύτατη χρήση των PMSC, να 
κλιμακώσουν τις προσπάθειές τους ώστε 
να βρεθεί μια αξιόπιστη κανονιστική λύση 
για να αποφεύγονται νομικά κενά όσον 
αφορά στην υποχρέωση λογοδοσίας·

Or. fr

Τροπολογία 155
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπογραμμίζει τη σημασία των 
εξεγέρσεων του 2011 στον αραβικό κόσμο 
τόσο ως έκφραση της επιθυμίας για 
ελευθερία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια 
όσο και ως μείζονα πρόκληση για την 
πολιτική της ΕΕ στην περιοχή και πέραν 
αυτής· αναγνωρίζει ότι η ΕΕ έχει 
κλιμακώσει την πολιτική της εμπλοκή 
τόσο με τους νότιους όσο και με τους 
ανατολικούς της γείτονες, αλλά 
υπογραμμίζει την ανάγκη να αντληθούν 
διδάγματα από λάθη πολιτικής του 
παρελθόντος και να χαραχθεί μια νέα 
πολιτική ευθυγραμμισμένη με τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και την υποστήριξη των δημοκρατικών 
αξιών·

27. υπογραμμίζει τη σημασία των 
εξεγέρσεων του 2011 στον αραβικό κόσμο 
τόσο ως έκφραση της επιθυμίας για 
ελευθερία, δικαιοσύνη 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και αξιοπρέπεια όσο και ως 
μείζονα πρόκληση για την πολιτική της ΕΕ 
στην περιοχή και πέραν αυτής· 
υπογραμμίζει ότι δεν αντλήθηκαν σε κάθε 
περίπτωση διδάγματα από λάθη πολιτικής 
του παρελθόντος και ότι πρέπει 
επειγόντως να χαραχθεί μια πραγματικά
νέα πολιτική ευθυγραμμισμένη με τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και ικανή να στηρίξει τις νέες 
δημοκρατίες·

Or. fr

Τροπολογία 156
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπογραμμίζει τη σημασία των 
εξεγέρσεων του 2011 στον αραβικό κόσμο 
τόσο ως έκφραση της επιθυμίας για 
ελευθερία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια 
όσο και ως μείζονα πρόκληση για την 
πολιτική της ΕΕ στην περιοχή και πέραν 
αυτής· αναγνωρίζει ότι η ΕΕ έχει 
κλιμακώσει την πολιτική της εμπλοκή 
τόσο με τους νότιους όσο και με τους 
ανατολικούς της γείτονες, αλλά 
υπογραμμίζει την ανάγκη να αντληθούν 

27. υπογραμμίζει τη σημασία των 
εξεγέρσεων του 2011 στον αραβικό κόσμο 
τόσο ως έκφραση της επιθυμίας για 
ελευθερία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια 
όσο και ως μείζονα πρόκληση για την 
πολιτική της ΕΕ στην περιοχή και πέραν 
αυτής· αναγνωρίζει ότι η ΕΕ έχει 
κλιμακώσει την πολιτική της εμπλοκή 
τόσο με τους νότιους όσο και με τους 
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διδάγματα από λάθη πολιτικής του 
παρελθόντος και να χαραχθεί μια νέα 
πολιτική ευθυγραμμισμένη με τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και την υποστήριξη των δημοκρατικών 
αξιών·

ανατολικούς της γείτονες, αλλά 
υπογραμμίζει την ανάγκη να αντληθούν 
διδάγματα από λάθη πολιτικής του 
παρελθόντος και να χαραχθεί μια νέα 
πολιτική ευθυγραμμισμένη με τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και την υποστήριξη των δημοκρατικών 
αξιών· δράττεται της ευκαιρίας να 
προσκαλέσει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
να συνεχίσουν να παρακολουθούν 
επισταμένα τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των θρησκευτικών 
μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
Χριστιανών, στο πλαίσιο της «Αραβικής 
Άνοιξης»·

Or. en

Τροπολογία 157
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. εκτιμά ότι, λαμβανομένων υπόψη 
των ευθυνών της και των ευθυνών 
ορισμένων κρατών μελών, στο πλαίσιο 
της οικονομικής, κοινωνικής και 
πολιτικής κατάστασης που έχει οδηγήσει 
σε λαϊκές εξεγέρσεις στις χώρες της 
Αραβικής Άνοιξης, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
οφείλει να βοηθήσει τα θεσμικά όργανα 
των εν λόγω χωρών να διενεργήσουν 
ελέγχους των οφειλών τους και δη των 
ευρωπαϊκών οφειλών προκειμένου να 
εντοπιστεί το παράνομο κομμάτι των εν 
λόγω χρεών που δεν ωφελούν τον 
πληθυσμό, καθώς και να καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια ώστε να καταστεί 



PE496.431v01-00 104/279 AM\913203EL.doc

EL

δυνατή η άμεση διαγραφή αυτών των 
παράνομων χρεών· εκφράζει την 
ανησυχία του για τη συνέχεια των 
κατευθυντήριων γραμμών των εταίρων 
σε σχέση με τις συζητήσεις που 
διεξήχθησαν στο παρελθόν·

Or. fr

Τροπολογία 158
Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Ivo Vajgl, Sabine Lösing, Pino Arlacchi, Ana 
Miranda, Jill Evans, Antonio Masip Hidalgo, Marco Scurria, Åsa Westlund, Nicole Kiil-
Nielsen, Anna Hedh, Marita Ulvskog, Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Francisco 
Sosa Wagner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. υπενθυμίζει το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης 
Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την 
κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα· 
παροτρύνει το Μαρόκο και το Μέτωπο 
Polisario να συνεχίσουν τις 
διαπραγματεύσεις για μια ειρηνική και 
μακρόχρονη διευθέτηση της διαμάχης 
στη Δυτική Σαχάρα και επαναλαμβάνει 
τα δικαιώματα των Σαχράουι στην 
αυτοδιάθεση η οποία πρέπει να 
αποφασιστεί με δημοκρατικό 
δημοψήφισμα σύμφωνα με τα σχετικά 
ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών· 
καταδικάζει τη συνεχιζόμενη παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
Σαχράουι· ζητεί την απελευθέρωση των 
Σαχράουι πολιτικών κρατουμένων·

Or. en
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Τροπολογία 159
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. υπογραμμίζει ότι ο ρόλος των 
γυναικών, καθώς και η πλήρης 
συμμετοχή τους, στον πολιτικό, 
οικονομικό και κοινωνικό τομέα είναι 
απαραίτητη, ιδιαίτερα σε μεταπολεμικές 
διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης, 
διαπραγματεύσεις για την δημοκρατική 
μετάβαση και την επίλυση συγκρούσεων, 
και διαδικασίες συμφιλίωσης και 
πολιτικής σταθεροποίησης· ζητεί πιο 
συγκεκριμένα την ενίσχυση της 
συμμετοχής των τοπικών ενώσεων 
γυναικών σε αυτές τις πολυμερείς 
διαπραγματεύσεις·

Or. fr

Τροπολογία 160
Antonio Masip Hidalgo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. 27a. υπενθυμίζει το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης 
Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την 
κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα· 
παροτρύνει το Μαρόκο και το Μέτωπο 
Polisario να συνεχίσουν τις 
διαπραγματεύσεις για μια ειρηνική και 
μακρόχρονη διευθέτηση της διαμάχης 
στη Δυτική Σαχάρα και επαναλαμβάνει 
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τα δικαιώματα των Σαχράουι στην 
αυτοδιάθεση η οποία πρέπει να 
αποφασιστεί με δημοκρατικό 
δημοψήφισμα σύμφωνα με τα σχετικά 
ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών· 
καταδικάζει τη συνεχιζόμενη παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
Σαχράουι· ζητεί την απελευθέρωση των 
Σαχράουι πολιτικών κρατουμένων·

Or. en

Τροπολογία 161
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. χαιρετίζει τη νέα έμφαση που δίδεται, 
στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ προς 
τους νότιους γείτονες, στην αμοιβαία 
υποχρέωση λογοδοσίας και στην κοινή 
δέσμευση απέναντι στις οικουμενικές αξίες 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· 
ζητά συνέπεια στην προσέγγιση της 
πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στο Νότο και την Ανατολή· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να αποφευχθούν 
στην Ανατολή τα ιδίου τύπου λάθη 
πολιτικής που διαπράχθηκαν στο Νότο 
πριν από την Αραβική Άνοιξη το 2011·

28. χαιρετίζει τη νέα έμφαση που δίδεται, 
στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ προς 
τους νότιους γείτονες, στην αμοιβαία 
υποχρέωση λογοδοσίας και στην κοινή 
δέσμευση απέναντι στις οικουμενικές αξίες 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· 
ζητά συνέπεια στην προσέγγιση της 
πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στο Νότο και την Ανατολή· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να αποφευχθούν 
στην Ανατολή τα ιδίου τύπου λάθη 
πολιτικής που διαπράχθηκαν στο Νότο 
πριν από την Αραβική Άνοιξη το 2011· 
παρατηρεί με μεγάλη ανησυχία την 
αυξανόμενη θρησκευτική αδιαλλαξία, 
ιδίως σε βάρος των Χριστιανών στον 
Νότο και καλεί την Επιτροπή και της 
ΕΥΕΔ να επιστήσουν ιδιαίτερη προσοχή 
στη θρησκευτική ελευθερία στη Νότια 
Γειτονία·
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Or. en

Τροπολογία 162
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. εκφράζει τη λύπη του συγκεκριμένα 
για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών μελών, οι οποίες 
αποσκοπούν να καταστήσουν ορισμένες 
τρίτες χώρες, που συμμετέχουν στην 
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, 
αστυνόμους της πολιτικής 
μετανάστευσης και ασύλου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εις βάρος, τις 
περισσότερες φορές, των πλέον 
στοιχειωδών δικαιωμάτων των 
προσώπων που πασχίζουν πάση θυσία να 
φτάσουν στην Ευρώπη· καταδικάζει 
έντονα την ανικανότητα που επιδεικνύουν 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της 
και οι χώρες εταίροι τους όσον αφορά τη 
διασφάλιση του δικαιώματος ασύλου και 
διάσωσης στη θάλασσα· θεωρεί ότι οι εν 
λόγω πολιτικές μετανάστευσης 
αποκαλύπτουν πεποιθήσεις που υπάρχουν 
σε σχέση με τους πληθυσμούς των χωρών 
του νότου·

Or. fr

Τροπολογία 163
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28β. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με 
ορισμένες ΜΚΟ, πάνω από 15.000 
μετανάστες, που προσπαθούσαν να 
φθάσουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο, έχουν 
πεθάνει στη θάλασσα από το 1988, εκ 
των οποίων πάνω από 1.500 πνίγηκαν 
στη θάλασσα μόνο το 2011· υπενθυμίζει 
ότι 63 από τους 72 αφρικανούς 
μετανάστες που ξεκίνησαν με πλοίο από 
τη Λιβύη τον Μάρτιο του 2011 πέθαναν 
κατά τη διαδρομή· υπενθυμίζει ότι η 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε στις 
24 Απριλίου 2012 ψήφισμα στο οποίο 
εντοπίζονταν μια σειρά από ανεπάρκειες 
σε διάφορα επίπεδα, από την πλευρά τόσο 
των κρατών μελών της ΕΕ όσο και του 
NATO, και πρότεινε σειρά συστάσεων, 
τις οποίες η Ένωση, τα κράτη μέλη της 
και το NATO έχουν καθήκον να θέσουν 
σε εφαρμογή με όποια μέσα είναι 
κατάλληλα, το ταχύτερο δυνατόν· ζητεί 
από τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων να καταστεί δυνατή 
αυτή η συνεργασία μεριμνώντας για την 
ασφάλεια των ενδιαφερόμενων 
προσώπων, μεταξύ άλλων επιτρέποντάς 
τους να καταθέτουν χωρίς την παρουσία 
των ενδιαφερόμενων αρχών, ακόμη και 
χωρίς να τις ενημερώνουν, μόλις τους το 
ζητήσουν οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ·

Or. fr

Τροπολογία 164
Elisabeth Jeggle
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η 
λογική των «αναλογικών κερδών» θα 
πρέπει να βασίζεται σε σαφώς 
καθορισμένα κριτήρια με συγκεκριμένα, 
μετρήσιμα, επιτεύξιμα, χρονικά 
προσδιορισμένα σημεία αναφοράς· καλεί 
την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να 
εφαρμόσουν αυτήν την προσέγγιση 
συστηματικά στις εκθέσεις προόδου της 
πολιτικής γειτονίας·

29. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η 
λογική των «αναλογικών κερδών» θα 
πρέπει να βασίζεται σε σαφώς 
καθορισμένα κριτήρια με συγκεκριμένα, 
μετρήσιμα, επιτεύξιμα σημεία αναφοράς· 
καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να 
εφαρμόσουν αυτήν την προσέγγιση 
συστηματικά στις εκθέσεις προόδου της 
πολιτικής γειτονίας·

Or. en

Τροπολογία 165
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η 
λογική των «αναλογικών κερδών» θα 
πρέπει να βασίζεται σε σαφώς 
καθορισμένα κριτήρια με συγκεκριμένα, 
μετρήσιμα, επιτεύξιμα, χρονικά 
προσδιορισμένα σημεία αναφοράς· καλεί 
την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να 
εφαρμόσουν αυτήν την προσέγγιση 
συστηματικά στις εκθέσεις προόδου της 
πολιτικής γειτονίας·

29. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η 
λογική των «αναλογικών κερδών» θα 
πρέπει να βασίζεται σε σαφώς 
καθορισμένα κριτήρια με συγκεκριμένα, 
μετρήσιμα, επιτεύξιμα, και διαφανή,
χρονικά προσδιορισμένα σημεία 
αναφοράς· καλεί την ΕΥΕΔ και την 
Επιτροπή να εφαρμόσουν αυτήν την 
προσέγγιση συστηματικά στις εκθέσεις 
προόδου της πολιτικής γειτονίας·

Or. en

Τροπολογία 166
Mario Mauro
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. υπογραμμίζει ότι η έννοια της 
«ισχυρής και βιώσιμης δημοκρατίας» την 
οποία υποστηρίζει η νέα δέσμη μέτρων 
της ΕΠΓ θα πρέπει να ενσωματώνει 
πλήρως το θεμελιώδες δικαίωμα της 
θρησκευτικής ελευθερίας·

Or. it

Τροπολογία 167
Renate Weber, Leonidas Donskis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. χαιρετίζει την ευρεία προσέγγιση της 
κοινωνίας των πολιτών από την ΕΕ και 
υπογραμμίζει την ανάγκη η κοινωνία των 
πολιτών να συμβάλλει πιο συστηματικά 
και τακτικά στις εκτιμήσεις της 
κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που απαιτούνται για ορθή εφαρμογή της 
νέας προσέγγισης των «αναλογικών 
κερδών» στην πολιτική της ΕΕ·

30. χαιρετίζει την ευρεία προσέγγιση της 
κοινωνίας των πολιτών από την ΕΕ και 
υπογραμμίζει την ανάγκη η κοινωνία των 
πολιτών να συμβάλλει πιο συστηματικά 
και τακτικά στην εκπόνηση στρατηγικών 
ανά χώρα και εκτιμήσεων της 
κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που απαιτούνται για ορθή εφαρμογή της 
νέας προσέγγισης των «αναλογικών 
κερδών» στην πολιτική της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 168
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. χαιρετίζει επίσης δραστηριότητες που 
διεξάγονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
Ανατολική Εταιρική Σχέση για την 
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας, των θεμελιωδών 
ελευθεριών και του κράτους δικαίου σε 
χώρες εταίρους· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να αξιοποιήσει τη μεταβατική
εμπειρία των ίδιων των κρατών μελών 
της που βίωσαν τη μετάβαση από 
απολυταρχικά σε δημοκρατικά 
καθεστώτα και να μετατρέψει τα 
διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτές τις 
εμπειρίες σε συγκεκριμένα προγράμματα 
προσανατολισμένα στα αποτελέσματα στις 
ανατολικές χώρες εταίρους της Ένωσης·

31. χαιρετίζει επίσης δραστηριότητες που 
διεξάγονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
Ανατολική Εταιρική Σχέση για την 
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας, των θεμελιωδών 
ελευθεριών και του κράτους δικαίου σε 
χώρες εταίρους· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να αξιοποιήσει την εμπειρία της 
για να αποκτήσει συγκεκριμένα 
προγράμματα προσανατολισμένα στα 
αποτελέσματα στις ανατολικές χώρες 
εταίρους της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 169
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. χαιρετίζει επίσης δραστηριότητες που 
διεξάγονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
Ανατολική Εταιρική Σχέση για την 
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας, των θεμελιωδών 
ελευθεριών και του κράτους δικαίου σε 
χώρες εταίρους· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να αξιοποιήσει τη μεταβατική 
εμπειρία των ίδιων των κρατών μελών της 
που βίωσαν τη μετάβαση από 
απολυταρχικά σε δημοκρατικά καθεστώτα 
και να μετατρέψει τα διδάγματα που 

31. χαιρετίζει επίσης δραστηριότητες που 
διεξάγονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
Ανατολική Εταιρική Σχέση για την 
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
της δημοκρατίας, των θεμελιωδών 
ελευθεριών και του κράτους δικαίου σε 
χώρες εταίρους· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να αξιοποιήσει τη μεταβατική 
εμπειρία των ίδιων των κρατών μελών της 
που βίωσαν τη μετάβαση από 
απολυταρχικά σε δημοκρατικά καθεστώτα 
και να μετατρέψει τα διδάγματα που 



PE496.431v01-00 112/279 AM\913203EL.doc

EL

αντλήθηκαν από αυτές τις εμπειρίες σε 
συγκεκριμένα προγράμματα 
προσανατολισμένα στα αποτελέσματα στις 
ανατολικές χώρες εταίρους της Ένωσης·

αντλήθηκαν από αυτές τις εμπειρίες σε 
συγκεκριμένα προγράμματα 
προσανατολισμένα στα αποτελέσματα στις 
ανατολικές χώρες εταίρους της Ένωσης· 
προτρέπει την ΕΕ να τηρήσει 
περισσότερο ενεργό και συνεκτική στάση 
κατά την προώθιηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου στις χώρες εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 170
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. εκφράζει, εντούτοις, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η πολιτική για την Ανατολική 
Εταιρική Σχέση ορισμένες φορές 
παραμένει ανοιχτή σε παρερμηνείες, 
εξελισσόμενη περισσότερο σε μια πολιτική 
όπου όλα επιτρέπονται και όλα 
συγχωρούνται και μια πολιτική δύο 
μέτρων και δύο σταθμών που συχνά 
εφαρμόζονται όσον αφορά τις ανατολικές 
χώρες εταίρους·

32. εκφράζει, εντούτοις, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η πολιτική για την Ανατολική 
Εταιρική Σχέση ορισμένες φορές 
παραμένει ανοιχτή σε παρερμηνείες, 
εξελισσόμενη περισσότερο σε μια 
διφορούμενη πολιτική όπου όλα 
επιτρέπονται και μια πολιτική δύο μέτρων 
και δύο σταθμών που συχνά εφαρμόζονται 
όσον αφορά τις ανατολικές χώρες 
εταίρους·

Or. it

Τροπολογία 171
Charles Goerens

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. καταδικάζει έντονα τις βάναυσες 
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ενέργειες της συριακής κυβέρνησης κατά 
του ίδιου της του λαού·

Or. fr

Τροπολογία 172
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα για 
την έλλειψη δημοκρατίας, κράτους 
δικαίου, θεμελιωδών ελευθεριών και 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στη Λευκορωσία, τη μοναδική ευρωπαϊκή 
γείτονα χώρα που δεν συμμετέχει πλήρως 
στην Ανατολική Εταιρική Σχέση και στις 
εργασίες της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Euronest, ειδικά μετά τις 
προεδρικές εκλογές τον Δεκέμβριο του 
2010 και τις βίαιες επιθέσεις που 
ακολούθησαν εναντίον διαδηλωτών και 
εναντίον της αντιπολίτευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των δικών κατά 
ακτιβιστών το 2011, οι οποίες δεν 
συμμορφώνονταν με τα διεθνή πρότυπα 
και στις οποίες επιβλήθηκαν δυσανάλογα 
αυστηρές ποινές· επιδοκιμάζει την ενότητα 
της ΕΕ στην αντιμετώπιση της απέλασης 
διπλωματών της ΕΕ από τη Λευκορωσία 
τον Φεβρουάριο του 2012· προτρέπει την 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της να 
διατηρήσουν συνοχή και συνέπεια στις 
πολιτικές τους προς τη Λευκορωσία και να 
εξακολουθήσουν να ασκούν πιέσεις στο 
πολιτικό καθεστώς, μεταξύ άλλων μέσω 
κυρώσεων, προσεγγίζοντας παράλληλα την 
κοινωνία των πολιτών με μέσα όπως η 

33. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα για 
την έλλειψη δημοκρατίας, κράτους 
δικαίου, θεμελιωδών ελευθεριών και 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στη Λευκορωσία, τη μοναδική ευρωπαϊκή 
γείτονα χώρα που δεν συμμετέχει πλήρως 
στην Ανατολική Εταιρική Σχέση και στις 
εργασίες της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Euronest, ειδικά μετά τις 
προεδρικές εκλογές τον Δεκέμβριο του 
2010 και τις βίαιες επιθέσεις που 
ακολούθησαν εναντίον διαδηλωτών και 
εναντίον της αντιπολίτευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των δικών κατά 
ακτιβιστών το 2011, οι οποίες δεν 
συμμορφώνονταν με τα διεθνή πρότυπα 
και στις οποίες επιβλήθηκαν δυσανάλογα 
αυστηρές ποινές· επιδοκιμάζει την ενότητα 
της ΕΕ στην αντιμετώπιση της απέλασης 
διπλωματών της ΕΕ από τη Λευκορωσία 
τον Φεβρουάριο του 2012· προτρέπει την 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της να 
διατηρήσουν συνοχή και συνέπεια στις 
πολιτικές τους προς όλες τις τρίτες χώρες 
και να αντιδράσουν με την ίδια 
αποφασιστικότητα και επαγρύπνηση για 
όλες τις χώρες όπου διαπιστώνονται 
διαρκώς τόσο σοβαρές παραβιάσεις των 
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ενισχυμένη διευκόλυνση της έκδοσης 
θεωρήσεων και οι αυξημένες ευκαιρίες 
εκπαίδευσης·

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί να 
εξακολουθήσουν να ασκούν πιέσεις στο 
πολιτικό καθεστώς της Λευκορωσίας, 
μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων, 
προσεγγίζοντας παράλληλα την κοινωνία 
των πολιτών με μέσα όπως η ενισχυμένη 
διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων και 
οι αυξημένες ευκαιρίες εκπαίδευσης· 
υπενθυμίζει ότι ο Ales Bialetski, 
Πρόεδρος του Κέντρου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων Viasna και αντιπρόεδρος 
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (FIDH) τελεί υπό κράτηση 
από τις 4 Αυγούστου 2011· εκφράζει τη 
λύπη του για τη συνεργασία της 
πολωνικής και της λιθουανικής 
κυβέρνηση που κατέστησε δυνατή τη 
σύλληψη του Ales Bialetski με τη 
διαβίβαση τραπεζικών στοιχείων στην 
κυβέρνηση της Λευκορωσίας και ζητεί να 
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη·

Or. fr

Τροπολογία 173
Vytautas Landsbergis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα για 
την έλλειψη δημοκρατίας, κράτους 
δικαίου, θεμελιωδών ελευθεριών και 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στη Λευκορωσία, τη μοναδική ευρωπαϊκή 
γείτονα χώρα που δεν συμμετέχει πλήρως 
στην Ανατολική Εταιρική Σχέση και στις 
εργασίες της Κοινοβουλευτικής 

33. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα για 
την έλλειψη δημοκρατίας, κράτους 
δικαίου, θεμελιωδών ελευθεριών και 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στη Λευκορωσία, τη μοναδική ευρωπαϊκή 
γείτονα χώρα που δεν συμμετέχει πλήρως 
στην Ανατολική Εταιρική Σχέση και στις 
εργασίες της Κοινοβουλευτικής 
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Συνέλευσης Euronest, ειδικά μετά τις 
προεδρικές εκλογές τον Δεκέμβριο του 
2010 και τις βίαιες επιθέσεις που 
ακολούθησαν εναντίον διαδηλωτών και 
εναντίον της αντιπολίτευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των δικών κατά 
ακτιβιστών το 2011, οι οποίες δεν 
συμμορφώνονταν με τα διεθνή πρότυπα 
και στις οποίες επιβλήθηκαν δυσανάλογα 
αυστηρές ποινές· επιδοκιμάζει την ενότητα 
της ΕΕ στην αντιμετώπιση της απέλασης 
διπλωματών της ΕΕ από τη Λευκορωσία 
τον Φεβρουάριο του 2012· προτρέπει την 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της να 
διατηρήσουν συνοχή και συνέπεια στις 
πολιτικές τους προς τη Λευκορωσία και να 
εξακολουθήσουν να ασκούν πιέσεις στο 
πολιτικό καθεστώς, μεταξύ άλλων μέσω 
κυρώσεων, προσεγγίζοντας παράλληλα την 
κοινωνία των πολιτών με μέσα όπως η 
ενισχυμένη διευκόλυνση της έκδοσης 
θεωρήσεων και οι αυξημένες ευκαιρίες 
εκπαίδευσης·

Συνέλευσης Euronest, ειδικά μετά τις 
προεδρικές εκλογές τον Δεκέμβριο του 
2010 και τις βίαιες επιθέσεις που 
ακολούθησαν εναντίον διαδηλωτών και 
εναντίον της αντιπολίτευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των δικών κατά 
ακτιβιστών το 2011, οι οποίες δεν 
συμμορφώνονταν με τα διεθνή πρότυπα 
και στις οποίες επιβλήθηκαν δυσανάλογα 
αυστηρές ποινές· επιδοκιμάζει την ενότητα 
της ΕΕ στην αντιμετώπιση της απέλασης 
διπλωματών της ΕΕ από τη Λευκορωσία 
τον Φεβρουάριο του 2012· προτρέπει την 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της να 
διατηρήσουν συνοχή και συνέπεια στις 
πολιτικές τους προς τη Λευκορωσία και να 
εξακολουθήσουν να ασκούν πιέσεις στο 
πολιτικό καθεστώς, μεταξύ άλλων μέσω 
κυρώσεων σε βάρος των αξιωματούχων 
που έχουν καταταγεί, προσεγγίζοντας 
παράλληλα την κοινωνία των πολιτών με 
μέσα όπως η ενισχυμένη διευκόλυνση της 
έκδοσης θεωρήσεων και οι αυξημένες 
ευκαιρίες εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 174
Renate Weber, Leonidas Donskis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα για 
την έλλειψη δημοκρατίας, κράτους 
δικαίου, θεμελιωδών ελευθεριών και 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στη Λευκορωσία, τη μοναδική ευρωπαϊκή 
γείτονα χώρα που δεν συμμετέχει πλήρως 

33. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα για 
την έλλειψη δημοκρατίας, κράτους 
δικαίου, θεμελιωδών ελευθεριών και 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στη Λευκορωσία, τη μοναδική ευρωπαϊκή 
γείτονα χώρα που δεν συμμετέχει πλήρως 
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στην Ανατολική Εταιρική Σχέση και στις 
εργασίες της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Euronest, ειδικά μετά τις 
προεδρικές εκλογές τον Δεκέμβριο του 
2010 και τις βίαιες επιθέσεις που 
ακολούθησαν εναντίον διαδηλωτών και 
εναντίον της αντιπολίτευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των δικών κατά 
ακτιβιστών το 2011, οι οποίες δεν 
συμμορφώνονταν με τα διεθνή πρότυπα 
και στις οποίες επιβλήθηκαν δυσανάλογα 
αυστηρές ποινές· επιδοκιμάζει την ενότητα 
της ΕΕ στην αντιμετώπιση της απέλασης 
διπλωματών της ΕΕ από τη Λευκορωσία 
τον Φεβρουάριο του 2012· προτρέπει την 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της να 
διατηρήσουν συνοχή και συνέπεια στις 
πολιτικές τους προς τη Λευκορωσία και να 
εξακολουθήσουν να ασκούν πιέσεις στο 
πολιτικό καθεστώς, μεταξύ άλλων μέσω 
κυρώσεων, προσεγγίζοντας παράλληλα την 
κοινωνία των πολιτών με μέσα όπως η 
ενισχυμένη διευκόλυνση της έκδοσης 
θεωρήσεων και οι αυξημένες ευκαιρίες 
εκπαίδευσης·

στην Ανατολική Εταιρική Σχέση και στις 
εργασίες της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης Euronest, ειδικά μετά τις 
προεδρικές εκλογές τον Δεκέμβριο του 
2010 και τις βίαιες επιθέσεις που 
ακολούθησαν εναντίον διαδηλωτών και 
εναντίον της αντιπολίτευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των δικών κατά 
ακτιβιστών το 2011, οι οποίες δεν 
συμμορφώνονταν με τα διεθνή πρότυπα 
και στις οποίες επιβλήθηκαν δυσανάλογα 
αυστηρές ποινές· επιδοκιμάζει την ενότητα 
της ΕΕ στην αντιμετώπιση της απέλασης 
διπλωματών της ΕΕ από τη Λευκορωσία 
τον Φεβρουάριο του 2012· προτρέπει την 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της να 
διατηρήσουν συνοχή και συνέπεια στις 
πολιτικές τους προς τη Λευκορωσία και να 
εξακολουθήσουν να ασκούν πιέσεις στο 
πολιτικό καθεστώς, μεταξύ άλλων μέσω 
κυρώσεων, προσεγγίζοντας παράλληλα την 
κοινωνία των πολιτών με μέσα όπως η 
ενισχυμένη διευκόλυνση της έκδοσης 
θεωρήσεων και οι αυξημένες ευκαιρίες 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και άλλων 
ανταλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 175
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33a. καταδικάζει με τον πλέον 
κατηγορηματικό τρόπο τη διαδεδομένη 
βίαιη καταστολή και τις συστηματικές 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
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και θεμελιωδών ελευθεριών από το 
καθεστώς της Συρίας κατά του 
πληθυσμού της, συμπεριλαμβανομένων 
παιδιών και γυναικών· καλεί τις Συριακές 
αρχές να θέσουν άμεσο τέλος στις 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις 
τους στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου 
να επιτραπεί μια ειρηνική και 
δημοκρατική μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 176
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33β. εκφράζει βαθειά ανησυχία σχετικά 
με την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη Λιβύη, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τις συνθήκες κράτησης και τη 
μεταχείριση των κρατουμένων από 
διάφορα σώματα πολιτοφυλακής έξω από 
τον πραγματικό και σοβαρό έλεγχο της 
προσωρινής Κυβέρνησης, και ζητεί 
μεγαλύτερη εγρήγορση και συνεχή 
υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα, 
όπως δήλωσε η Ύπατη Αρμοστής για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα στις 25 
Ιανουαρίου 2012 ενώπιον του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ·

Or. en

Τροπολογία 177
Renate Weber, Leonidas Donskis
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. προτρέπει την ΕΕ να εφαρμόσει την 
ίδια συνεπή προσέγγιση για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
σε όλες τις τρίτες χώρες —τόσο χώρες 
εταίρους όσο και χώρες με τις οποίες η ΕΕ 
δεν έχει αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις· 
επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να πρωτοστατεί 
στην ανάδειξη και καταδίκη παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου και 
όποτε συμβαίνουν, ανεξάρτητα από το 
επίπεδο ή τη στρατηγική σημασία της 
εταιρικής σχέσης με την εμπλεκόμενη 
χώρα·

34. προτρέπει την ΕΕ να εφαρμόσει την 
ίδια συνεπή προσέγγιση για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
σε όλες τις τρίτες χώρες —τόσο χώρες 
εταίρους όσο και χώρες με τις οποίες η ΕΕ 
δεν έχει αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις· 
επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να πρωτοστατεί 
στην ανάδειξη και καταδίκη παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου και 
όποτε συμβαίνουν, ανεξάρτητα από το 
επίπεδο ή τη στρατηγική σημασία της 
εταιρικής σχέσης με την εμπλεκόμενη 
χώρα· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 
χρησιμοποιήσει τη χρηματική ενίσχυση 
και τις οικονομικές σχέσεις ως μηχανισμό 
μόχλευσης για να εξασφαλίσει τη 
δέσμευση όλων των εταίρων της για τις 
οικουμενικές αξίες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 178
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. προτρέπει την ΕΕ να εφαρμόσει την 
ίδια συνεπή προσέγγιση για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
σε όλες τις τρίτες χώρες —τόσο χώρες 
εταίρους όσο και χώρες με τις οποίες η ΕΕ 
δεν έχει αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις· 
επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να πρωτοστατεί 

34. προτρέπει την ΕΕ να εφαρμόσει την 
ίδια συνεπή προσέγγιση για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
σε όλες τις τρίτες χώρες —τόσο χώρες 
εταίρους όσο και χώρες με τις οποίες η ΕΕ 
δεν έχει αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις· 
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στην ανάδειξη και καταδίκη παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου και 
όποτε συμβαίνουν, ανεξάρτητα από το 
επίπεδο ή τη στρατηγική σημασία της 
εταιρικής σχέσης με την εμπλεκόμενη 
χώρα·

επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να πρωτοστατεί 
στην ανάδειξη και καταδίκη παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όποια και 
αν είναι τα πολιτικά φρονήματα των 
κυβερνήσεων των εμπλεκόμενων χωρών,
όπου και όποτε συμβαίνουν, ανεξάρτητα 
από το επίπεδο ή τη στρατηγική σημασία 
της εταιρικής σχέσης με την εμπλεκόμενη 
χώρα, συμπεριλαμβανομένης της 
σημασίας των οικονομικών συμφερόντων 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην 
εμπλεκόμενη χώρα·

Or. fr

Τροπολογία 179
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34a. καταγγέλλει το κλίμα φόβου και 
εκφοβισμού που προσβάλλει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα του λαού 
Σαχράουι που υπογραμμίζεται εκ νέου 
στην προκαταρκτική έκθεση του 
ιδρύματος Robert F. Kennedy έπειτα από 
την αποστολή του στη Δυτική Σαχάρα 
τον Αύγουστο του 2012 και 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη 
θέσπιση ενός διεθνούς μηχανισμού 
εποπτείας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στη Δυτική Σαχάρα·

Or. fr

Τροπολογία 180
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. τονίζει την αμοιβαία ενισχυτική φύση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας, καθώς μέσα από τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι 
κοινωνίες δημιουργούν τον ελεύθερο 
πολιτικό χώρο που απαιτείται για ειρηνική 
δημοκρατική άμιλλα·

35. τονίζει την αμοιβαία ενισχυτική φύση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας, καθώς μέσα από τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι 
κοινωνίες δημιουργούν τον ελεύθερο 
πολιτικό χώρο που απαιτείται για ειρηνική 
δημοκρατική άμιλλα· επικροτεί την 
απόφαση σύστασης Ευρωπαϊκού Ταμείου 
για τη Δημοκρατία που αναφέρεται το: 
2011 στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονιάς που 
εγκρίθηκαν στις 20 Ιουνίου 2011, τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία 
που εγκρίθηκαν την 1η Δεκεμβρίου 2011 
και τη δήλωση για τη σύσταση 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
που εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) στις 
15 Δεκεμβρίου 2011, τα οποία με τη 
στήριξη και τις εισηγήσεις που 
εκφράστηκαν στη σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης 
Μαρτίου 2012 προς το Συμβούλιο σχετικά 
με τους πιθανούς τρόπους καθιέρωσης 
ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη 
Δημοκρατία (ΕΤΔ) (2011/2245(INI)), 
οδήγησαν τον επόμενο χρόνο, το 2012, 
στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
για τη Δημοκρατία, με σκοπό την παροχή 
στήριξης σε δημοκρατικούς παράγοντες 
αλλαγής κατά τη μεταβατική περίοδο και 
σε χώρες εκδημοκρατισμού·
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Or. en

Τροπολογία 181
Leonidas Donskis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. τονίζει την αμοιβαία ενισχυτική φύση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας, καθώς μέσα από τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι 
κοινωνίες δημιουργούν τον ελεύθερο 
πολιτικό χώρο που απαιτείται για ειρηνική 
δημοκρατική άμιλλα·

35. τονίζει την αμοιβαία ενισχυτική φύση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας, καθώς μέσα από τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι 
κοινωνίες δημιουργούν τον ελεύθερο 
πολιτικό χώρο που απαιτείται για ειρηνική 
δημοκρατική άμιλλα· επικροτεί στο 
πλαίσιο αυτό την ιδιαίτερη έμφαση της 
ΕΕ στην προώθηση της δημοκρατίας, 
όπως απεικονίζεται από το προσφάτως 
συσταθέν Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη 
Δημοκρατία·

Or. en

Τροπολογία 182
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. αναγνωρίζει ότι η παρούσα 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
έχει δραματικές κοινωνικές επιπτώσεις 
για τους λαούς εντός και εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπιστώνει ότι τα 
διαφορετικά σχέδια λιτότητας τα οποία 
εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως το 
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ΔΝΤ, έχουν οδηγήσει σε υποβάθμιση των 
κοινωνικών και δημοκρατικών 
δικαιωμάτων, και σε σημαντική 
υποβάθμιση των συνθηκών ζωής, ιδίως 
των πιο ευάλωτων και των πιο ευπαθών 
ατόμων·

Or. fr

Τροπολογία 183
Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, 
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. υπογραμμίζει ότι απαιτείται πιο 
μακροπρόθεσμη προσέγγιση η οποία να 
καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο των 
εκλογών ώστε να δίδεται η κατάλληλη 
συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις 
των αποστολών παρατήρησης εκλογών της 
ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατύπωσης ρεαλιστικών και εφικτών 
συστάσεων και της διασφάλισης της 
παρακολούθησης των εν λόγω συστάσεων 
από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ· θεωρεί ότι 
οι μόνιμες αντιπροσωπείες του 
Κοινοβουλίου και οι Κοινοβουλευτικές
Συνελεύσεις Ίσης Εκπροσώπησης θα 
πρέπει επίσης να διαδραματίσουν 
ενισχυμένο ρόλο στη συνέχιση των εν 
λόγω συστάσεων και στην ανάλυση της 
προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία·

36. υπογραμμίζει ότι απαιτείται πιο 
μακροπρόθεσμη προσέγγιση η οποία να 
καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο των 
εκλογών ώστε να δίδεται η κατάλληλη 
συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις 
των αποστολών παρατήρησης εκλογών της 
ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατύπωσης ρεαλιστικών και εφικτών 
συστάσεων και της διασφάλισης της 
παρακολούθησης των εν λόγω συστάσεων 
και της ένταξής τους στον πολιτικό 
διάλογο και στη συνδρομή από τις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ· θεωρεί ότι οι 
μόνιμες αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου 
και οι Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις Ίσης 
Εκπροσώπησης θα πρέπει επίσης να 
διαδραματίσουν ενισχυμένο ρόλο στη 
συνέχιση των εν λόγω συστάσεων και στην 
ανάλυση της προόδου που έχει επιτευχθεί 
όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τη δημοκρατία·

Or. en
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Τροπολογία 184
Renate Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. υπογραμμίζει ότι απαιτείται πιο 
μακροπρόθεσμη προσέγγιση η οποία να 
καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο των 
εκλογών ώστε να δίδεται η κατάλληλη 
συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις 
των αποστολών παρατήρησης εκλογών της 
ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατύπωσης ρεαλιστικών και εφικτών 
συστάσεων και της διασφάλισης της
παρακολούθησης των εν λόγω συστάσεων 
από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ· θεωρεί ότι 
οι μόνιμες αντιπροσωπείες του 
Κοινοβουλίου και οι Κοινοβουλευτικές 
Συνελεύσεις Ίσης Εκπροσώπησης θα 
πρέπει επίσης να διαδραματίσουν 
ενισχυμένο ρόλο στη συνέχιση των εν 
λόγω συστάσεων και στην ανάλυση της 
προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία·

36. υπογραμμίζει ότι απαιτείται πιο 
μακροπρόθεσμη προσέγγιση η οποία να 
καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο των 
εκλογών ώστε να δίδεται η κατάλληλη 
συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις 
των αποστολών παρατήρησης εκλογών της 
ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατύπωσης ρεαλιστικών και εφικτών 
συστάσεων και της διασφάλισης της 
παρακολούθησης των εν λόγω συστάσεων 
από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ· θεωρεί ότι 
οι μόνιμες αντιπροσωπείες του 
Κοινοβουλίου και οι Κοινοβουλευτικές 
Συνελεύσεις Ίσης Εκπροσώπησης θα 
πρέπει επίσης να διαδραματίσουν 
ενισχυμένο ρόλο στη συνέχιση των εν 
λόγω συστάσεων και στην ανάλυση της 
προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία· υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
ο εκδημοκρατισμός, καθώς και η 
πρόοδος που έχει σημειωθεί στην 
προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, απαιτούν μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές και δεν μπορούν να είναι 
ορατά σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
συνεπώς ενθαρρύνει την Επιτροπή και 
την ΕΥΕΔ να παρακολουθήσουν σε βάθος 
περισσότερες εκλογικές αναμετρήσεις, 
οργανώνοντας αποστολές της ΕΕ για την 
παρατήρηση εκλογών σε χώρες που 
μεταβαίνουν από απολυταρχικά σε 
δημοκρατικά καθεστώτα ή σε όσες 
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σημειώνουν σοβαρές δημοκρατικές 
πλαγιολισθήσεις·

Or. en

Τροπολογία 185
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. υπογραμμίζει ότι απαιτείται πιο 
μακροπρόθεσμη προσέγγιση η οποία να 
καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο των 
εκλογών ώστε να δίδεται η κατάλληλη 
συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις 
των αποστολών παρατήρησης εκλογών της 
ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατύπωσης ρεαλιστικών και εφικτών 
συστάσεων και της διασφάλισης της 
παρακολούθησης των εν λόγω συστάσεων 
από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ· θεωρεί ότι 
οι μόνιμες αντιπροσωπείες του 
Κοινοβουλίου και οι Κοινοβουλευτικές 
Συνελεύσεις Ίσης Εκπροσώπησης θα 
πρέπει επίσης να διαδραματίσουν 
ενισχυμένο ρόλο στη συνέχιση των εν 
λόγω συστάσεων και στην ανάλυση της 
προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία·

36. υπογραμμίζει ότι απαιτείται πιο 
μακροπρόθεσμη προσέγγιση η οποία να 
καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο των 
εκλογών ώστε να δίδεται η κατάλληλη 
συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις 
των αποστολών παρατήρησης εκλογών της 
ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατύπωσης ρεαλιστικών και εφικτών 
συστάσεων και της διασφάλισης της 
παρακολούθησης των εν λόγω συστάσεων 
από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ· θεωρεί ότι 
οι μόνιμες αντιπροσωπείες του 
Κοινοβουλίου και οι Κοινοβουλευτικές 
Συνελεύσεις Ίσης Εκπροσώπησης θα 
πρέπει επίσης να διαδραματίσουν 
ενισχυμένο ρόλο στη συνέχιση των εν 
λόγω συστάσεων και στην ανάλυση της 
προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία· ενθαρρύνει τις αποστολές 
παρατήρησης εκλογών της ΕΕ να 
ενισχύσουν τον συντονισμό τους με άλλες 
διεθνείς αποστολές παρατήρησης
εκλογών με στόχο να βελτιωθεί η συνοχή 
της δράσης της ΕΕ στον εν λόγω τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 186
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. υπογραμμίζει ότι απαιτείται πιο 
μακροπρόθεσμη προσέγγιση η οποία να 
καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο των 
εκλογών ώστε να δίδεται η κατάλληλη 
συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις 
των αποστολών παρατήρησης εκλογών της 
ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατύπωσης ρεαλιστικών και εφικτών 
συστάσεων και της διασφάλισης της 
παρακολούθησης των εν λόγω συστάσεων 
από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ· θεωρεί ότι 
οι μόνιμες αντιπροσωπείες του 
Κοινοβουλίου και οι Κοινοβουλευτικές 
Συνελεύσεις Ίσης Εκπροσώπησης θα 
πρέπει επίσης να διαδραματίσουν 
ενισχυμένο ρόλο στη συνέχιση των εν 
λόγω συστάσεων και στην ανάλυση της 
προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία·

36. υπογραμμίζει ότι απαιτείται πιο 
μακροπρόθεσμη προσέγγιση η οποία να 
καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο των 
εκλογών ώστε να δίδεται η κατάλληλη 
συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις 
των αποστολών παρατήρησης εκλογών της 
ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατύπωσης ρεαλιστικών και εφικτών 
συστάσεων και της διασφάλισης της 
παρακολούθησης των εν λόγω συστάσεων 
από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ· θεωρεί ότι 
οι μόνιμες αντιπροσωπείες του 
Κοινοβουλίου και οι Κοινοβουλευτικές 
Συνελεύσεις Ίσης Εκπροσώπησης θα 
πρέπει επίσης να διαδραματίσουν 
ενισχυμένο ρόλο στη συνέχιση των εν 
λόγω συστάσεων και στην ανάλυση της 
προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία· τονίζει ότι η ΕΕ χρειάζεται 
να επενδύσει στην εκπαίδευση τοπικών 
παρατηρητών προκειμένου να 
οικοδομήσει βιώσιμες και αυτόνομες 
εκλογικές διαδικασίες σε τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 187
Leonidas Donskis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
αναπτύξουν μια πολιτική στρατηγική για 
κάθε αποστολή παρατήρησης εκλογών της 
ΕΕ, η οποία θα ακολουθείται από 
αξιολόγηση της δημοκρατικής προόδου 
δύο έτη μετά την έλευση της αποστολής. Η 
αξιολόγηση αυτή θα υποβάλλεται κατά τη 
διάρκεια της ετήσιας συζήτησης του 
Κοινοβουλίου με την ΑΠ/ΥΕ για το 
ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

37. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
αναπτύξουν μια συνεκτική, 
μακροπρόθεσμη στρατηγική για κάθε 
αποστολή παρατήρησης εκλογών της ΕΕ, η 
οποία θα ακολουθείται από αξιολόγηση 
της δημοκρατικής προόδου δύο έτη μετά 
την έλευση της αποστολής. Η αξιολόγηση 
αυτή θα συζητείται κατά τη διάρκεια της 
ετήσιας συζήτησης του Κοινοβουλίου με 
την ΑΠ/ΥΕ για το ζήτημα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων

Or. en

Τροπολογία 188
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
αναπτύξουν μια πολιτική στρατηγική για 
κάθε αποστολή παρατήρησης εκλογών της 
ΕΕ, η οποία θα ακολουθείται από 
αξιολόγηση της δημοκρατικής προόδου 
δύο έτη μετά την έλευση της αποστολής. Η 
αξιολόγηση αυτή θα υποβάλλεται κατά τη 
διάρκεια της ετήσιας συζήτησης του 
Κοινοβουλίου με την ΑΠ/ΥΕ για το 
ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

37. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
αναπτύξουν μια πολιτική στρατηγική για 
κάθε αποστολή παρατήρησης εκλογών της 
ΕΕ, η οποία θα ακολουθείται από 
αξιολόγηση της δημοκρατικής προόδου 
δύο έτη μετά την έλευση της αποστολής με 
τη δέουσα συμμετοχή του επικεφαλής 
παρατηρητή της οικείας αποστολής 
παρατήρησης εκλογών. Η αξιολόγηση 
αυτή θα υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της 
ετήσιας συζήτησης του Κοινοβουλίου με 
την ΑΠ/ΥΕ για το ζήτημα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·
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Or. en

Τροπολογία 189
Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
αναπτύξουν μια πολιτική στρατηγική για 
κάθε αποστολή παρατήρησης εκλογών της 
ΕΕ, η οποία θα ακολουθείται από 
αξιολόγηση της δημοκρατικής προόδου 
δύο έτη μετά την έλευση της αποστολής. Η 
αξιολόγηση αυτή θα υποβάλλεται κατά τη 
διάρκεια της ετήσιας συζήτησης του 
Κοινοβουλίου με την ΑΠ/ΥΕ για το 
ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

37. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
αναπτύξουν μια πολιτική στρατηγική για 
κάθε αποστολή παρατήρησης εκλογών της 
ΕΕ, η οποία θα ακολουθείται από 
αξιολόγηση της δημοκρατικής προόδου 
δύο έτη μετά την έλευση της αποστολής. Η 
αξιολόγηση αυτή θα υποβάλλεται κατά τη 
διάρκεια της ετήσιας συζήτησης του 
Κοινοβουλίου με την ΑΠ/ΥΕ για το 
ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΑΠ/ΥΕ  στο 
πλαίσιο της παρατήρησης εκλογών να 
εστιάσει στη συμμετοχή γυναικών και 
εθνικών μειονοτήτων, καθώς και σε 
άτομα με αναπηρίες τόσο με την ιδιότητα 
των υποψηφίων όσο και με την ιδιότητα 
των ψηφοφόρων·

Or. en

Τροπολογία 190
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37a. επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να έχει 
επαφές με πολιτικά κόμματα, 
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προκειμένου να διευκολύνει την κοινή 
χρήση εργαλείων και τεχνικών που 
μπορούν να χρησιμοποιούν τα κόμματα 
για να αναπτύξουν πιο ισχυρούς δεσμούς 
με το κοινό, να οργανώσουν 
ανταγωνιστικές εκλογικές εκστρατείες, 
και να εκτελέσουν πιο αποτελεσματικά 
τον ρόλο τους στη νομοθεσία· επιπλέον, 
υπογραμμίζει ότι ο εκδημοκρατισμός 
συνιστά μια διαδικασία στην οποία 
πρέπει να συμμετέχουν πολίτες, λαϊκά 
κινήματα και η κοινωνία των πολιτών· η 
ΕΕ πρέπει συνεπώς να χρηματοδοτήσει 
προγράμματα, τα οποία προάγουν τη 
συμμετοχή του πολίτη, την εκπαίδευση 
των ψηφοφόρων, την οργάνωση 
προωθητικών δράσεων, την ελευθερία 
του Τύπου και της έκφρασης, και γενικά 
βοηθούν τους πολίτες να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους και εξασφαλίζουν 
πολιτική εποπτεία·

Or. en

Τροπολογία 191
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37β. θεωρεί ότι η δίκαιη συμμετοχή των 
γυναικών στην πολιτική και την 
κυβέρνηση είναι ουσιώδης για την 
ανάπτυξη και διατήρηση της 
δημοκρατίας· τονίζει συνεπώς ότι τα 
προγράμματα της ΕΕ στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 
εκδημοκρατισμού θα ωφελούν πάντοτε τη 
συμμετοχή και την ανάπτυξη 
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δυνατοτήτων των γυναικών στις 
νομοθεσίες, σε πολιτικά κόμματα και 
στην κοινωνία των πολιτών ως 
επικεφαλής, ακτιβίστριες και 
ενημερωμένους πολίτες· πιστεύει ότι η 
ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει 
και να ενθαρρύνει γυναίκες να θέτουν 
υποψηφιότητα για πολιτικές θέσεις και να 
συμμετέχουν ουσιαστικά σε κάθε 
έκφανση της αστικής και πολιτικής ζωής·

Or. en

Τροπολογία 192
Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. χαιρετίζει τον ενισχυμένο 
συμβουλευτικό ρόλο της Ομάδας 
Εκλογικού Συντονισμού (ΟΕΣ) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ασκήθηκε 
για πρώτη φορά το 2011, στον 
προσδιορισμό και τον προγραμματισμό 
αποστολών παρατήρησης εκλογών της 
ΕΕ· προσδοκά οι δραστηριότητες του 
Κοινοβουλίου για τη στήριξη της 
δημοκρατίας να ενισχυθούν περαιτέρω από 
τη δημιουργία μιας διοικητικής 
διεύθυνσης για τη στήριξη της 
δημοκρατίας υπό την πολιτική εποπτεία 
μιας διευρυμένης Ομάδας Στήριξης της 
Δημοκρατίας και Εκλογικού Συντονισμού 
(ΟΣΔΕΣ)·

38. χαιρετίζει τη δημιουργία της 
Διεύθυνσης Στήριξης της Δημοκρατίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη 
διεύρυνση της εντολής της Ομάδας 
Εκλογικού Συντονισμού (ΟΕΣ) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που κατέστη
Ομάδα Στήριξης της Δημοκρατίας και 
Εκλογικού Συντονισμού (ΟΣΔΕΣ)· 
προσδοκά οι δραστηριότητες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στήριξη 
της δημοκρατίας να ενισχυθούν περαιτέρω, 
κυρίως μέσω του Γραφείου Προώθησης 
της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας και 
της Μονάδας Εκλογικής Παρατήρησης·

Or. fr
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Τροπολογία 193
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. χαιρετίζει τον ενισχυμένο 
συμβουλευτικό ρόλο της Ομάδας 
Εκλογικού Συντονισμού (ΟΕΣ) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ασκήθηκε 
για πρώτη φορά το 2011, στον 
προσδιορισμό και τον προγραμματισμό 
αποστολών παρατήρησης εκλογών της ΕΕ· 
προσδοκά οι δραστηριότητες του 
Κοινοβουλίου για τη στήριξη της 
δημοκρατίας να ενισχυθούν περαιτέρω από 
τη δημιουργία μιας διοικητικής διεύθυνσης 
για τη στήριξη της δημοκρατίας υπό την 
πολιτική εποπτεία μιας διευρυμένης 
Ομάδας Στήριξης της Δημοκρατίας και 
Εκλογικού Συντονισμού (ΟΣΔΕΣ)·

38. χαιρετίζει τον ενισχυμένο 
συμβουλευτικό ρόλο της Ομάδας 
Εκλογικού Συντονισμού (ΟΕΣ) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ασκήθηκε 
για πρώτη φορά το 2011, στον 
προσδιορισμό και τον προγραμματισμό 
αποστολών παρατήρησης εκλογών της ΕΕ· 
προσδοκά οι δραστηριότητες του 
Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων 
των πολιτικών ομάδων, για τη στήριξη 
της δημοκρατίας να ενισχυθούν περαιτέρω 
από τη δημιουργία μιας διοικητικής 
διεύθυνσης για τη στήριξη της 
δημοκρατίας υπό την πολιτική εποπτεία 
μιας διευρυμένης Ομάδας Στήριξης της 
Δημοκρατίας και Εκλογικού Συντονισμού 
(ΟΣΔΕΣ)·

Or. en

Τροπολογία 194
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38a. επικροτεί τα μέτρα που ελήφθησαν 
και τα σχέδια που αναπτύχθηκαν το 2011 
από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα 
κράτη μέλη με σκοπό τη δημιουργία μιας 
πιο συνεκτικής και συντονισμένης 
πολιτικής που υποστηρίζει την εταιρική 
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κοινωνική ευθύνη, μεταξύ άλλων, για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και 
την εφαρμογή των κατευθυντήριων 
αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·  

Or. en

Τροπολογία 195
Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
σύνδεσης της εκλογικής βοήθειας και 
παρακολούθησης με τα Ηνωμένα Έθνη· 
ομοίως, θεωρεί ότι η εν λόγω βοήθεια δεν 
πρέπει επ’ ουδενί λόγω να 
μετασχηματισθεί σε οιαδήποτε μορφή 
παρέμβασης της ΕΕ στον πολιτικό βίο 
των τρίτων χωρών·

Or. fr

Τροπολογία 196
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39a. υπογραμμίζει ότι η διεξαγωγή 
ειδικών διαλόγων με τρίτες χώρες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί έναν 
επιπλέον μηχανισμό και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για περιθωριοποίηση 
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των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άλλα 
επίπεδα ανώτερα του πολιτικού διαλόγου, 
όπως οι σύνοδοι κορυφής. Επιπλέον ζητεί 
να αποκτήσουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα κεντρικό ρόλο στις σχέσεις 
μας με τις τρίτες χώρες·

Or. es

Τροπολογία 197
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39a. τονίζει ότι οι διάλογοι για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν έναν 
πρόσθετο μηχανισμό πέραν των 
υπολοίπων διαβουλεύσεων με τρίτες 
χώρες και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για να αποκλείουν 
ανθρώπινα δικαιώματα σε ανώτερα 
πολιτικά επίπεδα όπως οι σύνοδοι 
κορυφής· επιπλέον, ζητεί επιτακτικά τα 
ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
να αποτελούν μέρος όλων των 
συζητήσεων με τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 198
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39β. τονίζει τη σημασία αξιοποίησης από 
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την ΕΕ των εν λόγω διαλόγων για να θίξει 
μεμονωμένες περιπτώσεις ανησυχίας, 
ιδίως για κρατούμενους συνείδησης οι 
οποίοι φυλακίστηκαν επειδή ασκούσαν το 
ειρηνικό δικαίωμα ελευθερίας του λόγου, 
του συνέρχεσθαι και της θρησκείας ή 
πίστης, και καλεί την ΕΕ να 
παρακολουθήσει αποτελεσματικά τις εν 
λόγω περιπτώσεις με τις οικείες χώρες.

Or. en

Τροπολογία 199
Ryszard Czarnecki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. επαναλαμβάνει ωστόσο την ανησυχία 
του για τη διαρκώς απογοητευτική 
απουσία προόδου σε αρκετούς διαλόγους 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
έλλειψη διαφανών δεικτών αναφοράς για 
την ουσιαστική αξιολόγηση της βελτίωσης 
ή της υποβάθμισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· σημειώνει τις διαρκείς 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΕΕ στη 
διαπραγμάτευση βελτιωμένων τρόπων 
διεξαγωγής του διαλόγου με την Κίνα και
τη Ρωσία· καλεί τον προσφάτως 
διορισθέντα ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα να δώσει νέα ώθηση σε αυτούς 
και άλλους διαλόγους·

40. επαναλαμβάνει ωστόσο την ανησυχία 
του για τη διαρκώς απογοητευτική 
απουσία προόδου σε αρκετούς διαλόγους 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
έλλειψη διαφανών δεικτών αναφοράς για 
την ουσιαστική αξιολόγηση της βελτίωσης 
ή της υποβάθμισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· σημειώνει τις διαρκείς 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΕΕ στη 
διαπραγμάτευση βελτιωμένων τρόπων 
διεξαγωγής του διαλόγου με την Κίνα, τη 
Ρωσία και το Πακιστάν· καλεί τον 
προσφάτως διορισθέντα ΕΕΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα να δώσει νέα 
ώθηση σε αυτούς και άλλους διαλόγους·

Or. en

Τροπολογία 200
Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. επαναλαμβάνει ωστόσο την ανησυχία 
του για τη διαρκώς απογοητευτική 
απουσία προόδου σε αρκετούς διαλόγους 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
έλλειψη διαφανών δεικτών αναφοράς για 
την ουσιαστική αξιολόγηση της βελτίωσης 
ή της υποβάθμισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· σημειώνει τις διαρκείς 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΕΕ στη 
διαπραγμάτευση βελτιωμένων τρόπων 
διεξαγωγής του διαλόγου με την Κίνα και 
τη Ρωσία· καλεί τον προσφάτως 
διορισθέντα ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα να δώσει νέα ώθηση σε αυτούς 
και άλλους διαλόγους·

40. επαναλαμβάνει ωστόσο την ανησυχία 
του για τη διαρκώς απογοητευτική 
απουσία προόδου σε αρκετούς διαλόγους 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
έλλειψη διαφανών δεικτών αναφοράς για 
την ουσιαστική αξιολόγηση της βελτίωσης 
ή της υποβάθμισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· σημειώνει τις διαρκείς 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΕΕ στη 
διαπραγμάτευση βελτιωμένων τρόπων 
διεξαγωγής του διαλόγου με πολλές τρίτες 
χώρες· καλεί τον προσφάτως διορισθέντα 
ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να 
δώσει νέα ώθηση σε αυτούς και άλλους 
διαλόγους·

Or. fr

Τροπολογία 201
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. επαναλαμβάνει ωστόσο την ανησυχία 
του για τη διαρκώς απογοητευτική 
απουσία προόδου σε αρκετούς διαλόγους 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
έλλειψη διαφανών δεικτών αναφοράς για 
την ουσιαστική αξιολόγηση της βελτίωσης 
ή της υποβάθμισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· σημειώνει τις διαρκείς 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΕΕ στη 
διαπραγμάτευση βελτιωμένων τρόπων 
διεξαγωγής του διαλόγου με την Κίνα και
τη Ρωσία· καλεί τον προσφάτως 
διορισθέντα ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα 

40. επαναλαμβάνει ωστόσο την ανησυχία 
του για τη διαρκώς απογοητευτική 
απουσία προόδου σε αρκετούς διαλόγους 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
έλλειψη διαφανών δεικτών αναφοράς για 
την ουσιαστική αξιολόγηση της βελτίωσης 
ή της υποβάθμισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· σημειώνει τις διαρκείς 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΕΕ στη 
διαπραγμάτευση βελτιωμένων τρόπων 
διεξαγωγής του διαλόγου με την Κίνα, τη 
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δικαιώματα να δώσει νέα ώθηση σε αυτούς 
και άλλους διαλόγους·

Ρωσία και το Βιετνάμ· καλεί τον 
προσφάτως διορισθέντα ΕΕΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα να δώσει νέα 
ώθηση σε αυτούς και άλλους διαλόγους·

Or. en

Τροπολογία 202
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. επαναλαμβάνει ωστόσο την ανησυχία 
του για τη διαρκώς απογοητευτική 
απουσία προόδου σε αρκετούς διαλόγους 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
έλλειψη διαφανών δεικτών αναφοράς για 
την ουσιαστική αξιολόγηση της βελτίωσης 
ή της υποβάθμισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· σημειώνει τις διαρκείς 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΕΕ στη 
διαπραγμάτευση βελτιωμένων τρόπων 
διεξαγωγής του διαλόγου με την Κίνα και 
τη Ρωσία· καλεί τον προσφάτως 
διορισθέντα ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα να δώσει νέα ώθηση σε αυτούς 
και άλλους διαλόγους·

40. επαναλαμβάνει ωστόσο την ανησυχία 
του για τη διαρκώς απογοητευτική 
απουσία προόδου σε αρκετούς διαλόγους 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
έλλειψη διαφανών δεικτών αναφοράς για 
την ουσιαστική αξιολόγηση της βελτίωσης 
ή της υποβάθμισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· σημειώνει τις διαρκείς 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΕΕ στη 
διαπραγμάτευση βελτιωμένων τρόπων 
διεξαγωγής των διαλόγων της για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με την Κίνα και 
τη Ρωσία· καλεί τον προσφάτως 
διορισθέντα ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα να δώσει νέα ώθηση σε αυτούς 
και άλλους διαλόγους·

Or. en

Τροπολογία 203
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40



PE496.431v01-00 136/279 AM\913203EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. επαναλαμβάνει ωστόσο την ανησυχία 
του για τη διαρκώς απογοητευτική 
απουσία προόδου σε αρκετούς διαλόγους 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
έλλειψη διαφανών δεικτών αναφοράς για 
την ουσιαστική αξιολόγηση της βελτίωσης 
ή της υποβάθμισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· σημειώνει τις διαρκείς 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΕΕ στη 
διαπραγμάτευση βελτιωμένων τρόπων 
διεξαγωγής του διαλόγου με την Κίνα και 
τη Ρωσία· καλεί τον προσφάτως 
διορισθέντα ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα να δώσει νέα ώθηση σε 
αυτούς και άλλους διαλόγους·

40. επαναλαμβάνει ωστόσο την ανησυχία 
του για τη διαρκώς απογοητευτική 
απουσία προόδου σε αρκετούς διαλόγους 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
έλλειψη διαφανών δεικτών αναφοράς για 
την ουσιαστική αξιολόγηση της βελτίωσης 
ή της υποβάθμισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· σημειώνει τις διαρκείς 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΕΕ στη 
διαπραγμάτευση βελτιωμένων τρόπων 
διεξαγωγής του διαλόγου με την Κίνα και 
τη Ρωσία· καλεί τον προσφάτως 
διορισθέντα ΕΕΕΕ ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων να αναλάβει ηγετικό ρόλο
σε αυτούς και άλλους διαλόγους για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και να εισάγει σε 
αυτούς μια νέα προσέγγιση με γνώμονα 
τα αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 204
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. επαναλαμβάνει ωστόσο την ανησυχία 
του για τη διαρκώς απογοητευτική 
απουσία προόδου σε αρκετούς διαλόγους 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
έλλειψη διαφανών δεικτών αναφοράς για 
την ουσιαστική αξιολόγηση της βελτίωσης 
ή της υποβάθμισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· σημειώνει τις διαρκείς 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΕΕ στη 
διαπραγμάτευση βελτιωμένων τρόπων 
διεξαγωγής του διαλόγου με την Κίνα και 

40. επαναλαμβάνει ωστόσο την ανησυχία 
του για τη διαρκώς απογοητευτική 
απουσία προόδου σε αρκετούς διαλόγους 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
έλλειψη διαφανών δεικτών αναφοράς για 
την ουσιαστική αξιολόγηση της βελτίωσης 
ή της υποβάθμισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· σημειώνει τις διαρκείς 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΕΕ στη 
διαπραγμάτευση βελτιωμένων τρόπων 
διεξαγωγής του διαλόγου με την Κίνα και 
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τη Ρωσία· καλεί τον προσφάτως 
διορισθέντα ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα να δώσει νέα ώθηση σε αυτούς 
και άλλους διαλόγους·

τη Ρωσία· καλεί τον προσφάτως 
διορισθέντα ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα να δώσει νέα ώθηση σε αυτούς 
και άλλους διαλόγους μέσα από τη συνεχή 
συνεργασία του και με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Or. el

Τροπολογία 205
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. επαναλαμβάνει ωστόσο την ανησυχία 
του για τη διαρκώς απογοητευτική 
απουσία προόδου σε αρκετούς διαλόγους 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
έλλειψη διαφανών δεικτών αναφοράς για 
την ουσιαστική αξιολόγηση της βελτίωσης 
ή της υποβάθμισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· σημειώνει τις διαρκείς 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΕΕ στη 
διαπραγμάτευση βελτιωμένων τρόπων 
διεξαγωγής του διαλόγου με την Κίνα και 
τη Ρωσία· καλεί τον προσφάτως 
διορισθέντα ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα να δώσει νέα ώθηση σε αυτούς 
και άλλους διαλόγους·

40. επαναλαμβάνει ωστόσο την ανησυχία 
του για τη διαρκώς απογοητευτική 
απουσία προόδου σε αρκετούς διαλόγους 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
έλλειψη διαφανών δεικτών αναφοράς για 
την ουσιαστική αξιολόγηση της βελτίωσης 
ή της υποβάθμισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· σημειώνει τις διαρκείς 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΕΕ στη 
διαπραγμάτευση βελτιωμένων τρόπων 
διεξαγωγής του διαλόγου με την Κίνα και 
τη Ρωσία· καλεί τον προσφάτως 
διορισθέντα ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα να δώσει νέα ώθηση σε αυτούς 
και άλλους διαλόγους· επισημαίνει την
ανάγκη να αναζωπυρωθεί ο διάλογος με 
το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του 
διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
ο οποίος διεκόπη από το 2006· 

Or. en

Τροπολογία 206
Mitro Repo
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40a. τονίζει ότι η ύπαρξη διαλόγων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα συνιστά έναν 
συναφή συμπληρωματικό μηχανισμό των 
υπολοίπων μορφών διαβούλευσης με 
τρίτες χώρες· επισημαίνει την ανάγκη να 
χρησιμοποιηθούν οι διάλογοι για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα για να 
συζητηθούν μεμονωμένες περιπτώσεις 
ανησυχίας· καλεί την ΕΕ και την ΕΥΕΔ 
να παρακολουθήσουν αποτελεσματικά 
και να αναθεωρήσουν τις εν λόγω 
μεμονωμένες περιπτώσεις με τις οικείες 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 207
Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Marietje 
Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40a. τονίζει ότι παρόλο που οι κινέζικες 
αρχές έλαβαν ορισμένα μέτρα προς τη 
σωστή κατεύθυνση, η κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθεί 
να επιδεινώνεται και σημαδεύεται από 
εκτεταμένη κοινωνική αναταραχή και την 
επιβολή πιο αυστηρού ελέγχου και την 
καταστολή υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων, 
συντακτών ιστολογίων (bloggers) και 
κοινωνικών ακτιβιστών, καθώς και από 
στοχοθετημένες πολιτικές που 
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αποσκοπούν στην περιθωριοποίηση των 
Θιβετιανών και της πολιτιστικής τους 
ταυτότητας· καλεί επιτακτικά τις 
κινεζικές αρχές να ασχοληθούν σοβαρά 
με τον λαό του Θιβέτ προκειμένου να 
αξιολογήσουν τις υποκείμενες αιτίες των 
περιστατικών αυτοπυρπόλησης 
Θιβετιανών μοναχών και καλογριών και 
να θέσουν τέλος στην παρενόχληση και 
τον εκφοβισμό των Θιβετιανών οι οποίοι 
ασκούν τα δικαιώματά τους για ελευθερία 
της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, να θέσουν τέλος σε κάθε 
χρήση άσκοπης υπερβολικής βίας κατά 
την αντιμετώπιση διαδηλωτών, να 
διερευνήσουν όλα τα περιστατικά 
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
και να επιτρέψουν ανεξάρτητο έλεγχο σε 
περιοχές διαμαρτυρίας·

Or. en

Τροπολογία 208
Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, 
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40β. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
σχετικά με την ανάγκη διορισμού ενός 
ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για το 
Θιβέτ, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για 
την προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και, μεταξύ άλλων
επίκαιρων θεμάτων, του δικαιώματος 
ελεύθερης άσκησης της θρησκείας και 
του πολιτισμού στην Κίνα·

Or. en
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Τροπολογία 209
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. παραμένει απογοητευμένο που δεν 
υπήρξε συστηματική συμμετοχή του 
Κοινοβουλίου στις εκτιμήσεις του 
διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και 
της Κίνας· απευθύνει έκκληση να 
επισημοποιηθεί η πρόσβαση του 
Κοινοβουλίου σε αυτές τις εκτιμήσεις και 
υπενθυμίζει ότι στις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ για τους διαλόγους για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα δηλώνεται ότι «η 
κοινωνία των πολιτών θα συμμετέχει σε 
αυτήν την άσκηση εκτίμησης»·

41. παραμένει απογοητευμένο που δεν 
υπήρξε συστηματική συμμετοχή του 
Κοινοβουλίου στις εκτιμήσεις του 
διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
απευθύνει έκκληση να επισημοποιηθεί η 
πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε αυτές τις 
εκτιμήσεις και υπενθυμίζει ότι στις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους 
διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
δηλώνεται ότι «η κοινωνία των πολιτών θα 
συμμετέχει σε αυτήν την άσκηση 
εκτίμησης»·

Or. en

Τροπολογία 210
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. παραμένει απογοητευμένο που δεν 
υπήρξε συστηματική συμμετοχή του 
Κοινοβουλίου στις εκτιμήσεις του 
διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της 
Κίνας· απευθύνει έκκληση να 
επισημοποιηθεί η πρόσβαση του 
Κοινοβουλίου σε αυτές τις εκτιμήσεις και 
υπενθυμίζει ότι στις κατευθυντήριες 

41. παραμένει απογοητευμένο που δεν 
υπήρξε σημαντική και συστηματική 
συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις 
εκτιμήσεις του διαλόγου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
Ρωσίας και της Κίνας· απευθύνει έκκληση 
να επισημοποιηθεί η πρόσβαση του 
Κοινοβουλίου σε αυτές τις εκτιμήσεις και 
υπενθυμίζει ότι στις κατευθυντήριες 
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γραμμές της ΕΕ για τους διαλόγους για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα δηλώνεται ότι «η 
κοινωνία των πολιτών θα συμμετέχει σε 
αυτήν την άσκηση εκτίμησης»·

γραμμές της ΕΕ για τους διαλόγους για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα δηλώνεται ότι «η 
κοινωνία των πολιτών θα συμμετέχει σε 
αυτήν την άσκηση εκτίμησης»·

Or. it

Τροπολογία 211
Ryszard Czarnecki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. παραμένει απογοητευμένο που δεν 
υπήρξε συστηματική συμμετοχή του 
Κοινοβουλίου στις εκτιμήσεις του 
διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της 
Κίνας· απευθύνει έκκληση να 
επισημοποιηθεί η πρόσβαση του 
Κοινοβουλίου σε αυτές τις εκτιμήσεις και 
υπενθυμίζει ότι στις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ για τους διαλόγους για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα δηλώνεται ότι «η 
κοινωνία των πολιτών θα συμμετέχει σε 
αυτήν την άσκηση εκτίμησης»·

41. παραμένει απογοητευμένο που δεν 
υπήρξε συστηματική συμμετοχή του 
Κοινοβουλίου στις εκτιμήσεις του 
διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, της 
Κίνας και του Πακιστάν· απευθύνει 
έκκληση να επισημοποιηθεί η πρόσβαση 
του Κοινοβουλίου σε αυτές τις εκτιμήσεις 
και υπενθυμίζει ότι στις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ για τους διαλόγους για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα δηλώνεται ότι «η 
κοινωνία των πολιτών θα συμμετέχει σε 
αυτήν την άσκηση εκτίμησης»·

Or. en

Τροπολογία 212
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. παραμένει απογοητευμένο που δεν 
υπήρξε συστηματική συμμετοχή του 
Κοινοβουλίου στις εκτιμήσεις του 

41. παραμένει απογοητευμένο που δεν 
υπήρξε συστηματική συμμετοχή του 
Κοινοβουλίου στις εκτιμήσεις του 
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διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της 
Κίνας· απευθύνει έκκληση να 
επισημοποιηθεί η πρόσβαση του 
Κοινοβουλίου σε αυτές τις εκτιμήσεις και 
υπενθυμίζει ότι στις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ για τους διαλόγους για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα δηλώνεται ότι «η 
κοινωνία των πολιτών θα συμμετέχει σε 
αυτήν την άσκηση εκτίμησης»·

διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, της 
Κίνας και του Βιετνάμ· απευθύνει 
έκκληση να επισημοποιηθεί η πρόσβαση 
του Κοινοβουλίου σε αυτές τις εκτιμήσεις 
και υπενθυμίζει ότι στις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ για τους διαλόγους για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα δηλώνεται ότι «η 
κοινωνία των πολιτών θα συμμετέχει σε 
αυτήν την άσκηση εκτίμησης»·

Or. en

Τροπολογία 213
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41a. καλεί την Επιτροπή και την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης να συμπεριλάβουν την 
υποχρεωτική διακοπή της κύησης και 
την ακούσια στείρωση στο θεματολόγιο 
του διμερούς διαλόγου τους για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με την Κίνα·

Or. en

Τροπολογία 214
Elisabeth Jeggle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να 
ενσωματωθεί ρήτρα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε όλες τις πολιτικές 

42. χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να 
ενσωματωθεί ρήτρα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε όλες τις πολιτικές 
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συμφωνίες πλαίσιο της ΕΕ, αλλά 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του ώστε 
όλες οι συμβατικές σχέσεις με τρίτες χώρες 
—βιομηχανικές και αναπτυσσόμενες, 
συμπεριλαμβανομένων τομεακών 
συμφωνιών, συμφωνιών εμπορικών και 
τεχνικής ή χρηματοδοτικής ενίσχυσης— να 
συμπεριλάβουν ρητά διατυπωμένες
ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τη δημοκρατία, χωρίς εξαίρεση·

συμφωνίες πλαίσιο της ΕΕ, αλλά 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του ώστε 
όλες οι συμβατικές σχέσεις με τρίτες χώρες 
—βιομηχανικές και αναπτυσσόμενες, 
συμπεριλαμβανομένων τομεακών 
συμφωνιών, συμφωνιών εμπορικών και 
τεχνικής ή χρηματοδοτικής ενίσχυσης— να 
συμπεριλάβουν ρήτρες για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία·

Or. en

Τροπολογία 215
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να 
ενσωματωθεί ρήτρα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε όλες τις πολιτικές 
συμφωνίες πλαίσιο της ΕΕ, αλλά 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του ώστε 
όλες οι συμβατικές σχέσεις με τρίτες χώρες 
—βιομηχανικές και αναπτυσσόμενες, 
συμπεριλαμβανομένων τομεακών 
συμφωνιών, συμφωνιών εμπορικών και 
τεχνικής ή χρηματοδοτικής ενίσχυσης— να 
συμπεριλάβουν ρητά διατυπωμένες ρήτρες 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία, χωρίς εξαίρεση·

42. χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να 
ενσωματωθεί ρήτρα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και δημοκρατίας σε όλες τις 
πολιτικές συμφωνίες πλαίσιο της ΕΕ, αλλά 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του ώστε 
όλες οι συμβατικές σχέσεις με τρίτες χώρες 
—βιομηχανικές και αναπτυσσόμενες, 
συμπεριλαμβανομένων τομεακών 
συμφωνιών, συμφωνιών εμπορικών και 
τεχνικής ή χρηματοδοτικής ενίσχυσης— να 
συμπεριλάβουν ρητά διατυπωμένες ρήτρες 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία, χωρίς εξαίρεση· προειδοποιεί 
ότι η έλλειψη συνέπειας στην εφαρμογή 
της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
μπορεί να υπονομεύσει την αξιοπιστία και 
την αποτελεσματικότητα των 
προϋποθέσεων της πολιτικής της ΕΕ· 

Or. en
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Τροπολογία 216
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να 
ενσωματωθεί ρήτρα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε όλες τις πολιτικές 
συμφωνίες πλαίσιο της ΕΕ, αλλά 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του ώστε 
όλες οι συμβατικές σχέσεις με τρίτες χώρες 
—βιομηχανικές και αναπτυσσόμενες, 
συμπεριλαμβανομένων τομεακών 
συμφωνιών, συμφωνιών εμπορικών και 
τεχνικής ή χρηματοδοτικής ενίσχυσης— να 
συμπεριλάβουν ρητά διατυπωμένες ρήτρες 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία, χωρίς εξαίρεση·

42. χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να 
ενσωματωθεί ρήτρα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε όλες τις πολιτικές 
συμφωνίες πλαίσιο της ΕΕ, αλλά 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του ώστε 
όλες οι συμβατικές σχέσεις με τρίτες χώρες 
—βιομηχανικές και αναπτυσσόμενες, 
συμπεριλαμβανομένων τομεακών 
συμφωνιών, συμφωνιών εμπορικών και 
τεχνικής ή χρηματοδοτικής ενίσχυσης— να 
συμπεριλάβουν ρητά διατυπωμένες 
προϋποθέσεις και ρήτρες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, 
χωρίς εξαίρεση·

Or. en

Τροπολογία 217
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να 
ενσωματωθεί ρήτρα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε όλες τις πολιτικές 
συμφωνίες πλαίσιο της ΕΕ, αλλά 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του ώστε 
όλες οι συμβατικές σχέσεις με τρίτες χώρες 
—βιομηχανικές και αναπτυσσόμενες, 
συμπεριλαμβανομένων τομεακών 
συμφωνιών, συμφωνιών εμπορικών και 
τεχνικής ή χρηματοδοτικής ενίσχυσης— να 
συμπεριλάβουν ρητά διατυπωμένες ρήτρες 

42. χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να 
ενσωματωθεί ρήτρα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε όλες τις πολιτικές 
συμφωνίες πλαίσιο της ΕΕ, αλλά 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του ώστε 
όλες οι συμβατικές σχέσεις με τρίτες χώρες 
—βιομηχανικές και αναπτυσσόμενες, 
συμπεριλαμβανομένων τομεακών 
συμφωνιών, συμφωνιών εμπορικών και 
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για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία, χωρίς εξαίρεση·

τεχνικής ή χρηματοδοτικής ενίσχυσης— να 
συμπεριλάβουν ρητά διατυπωμένες ρήτρες 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία, χωρίς εξαίρεση· θεωρεί ότι το 
τρέχον κατώτατο όριο στα προγράμματα 
του Συστήματος Γενικευμένων 
Προτιμήσεων (ΣΓΠ) που θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν δράση σχετικά με τις 
ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι 
υψηλό αλλά πρέπει να προσαρμοστεί σε 
κάθε οικεία χώρα·  επισημαίνει τη νέα 
πρόταση μεταρρύθμισης του ΣΓΠ του 
2011, η οποία προτείνει να επεκταθεί η 
διαδικασία διαβούλευσης και να 
διευκολύνει τις έρευνες παραβιάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην επιτροπή 
ΣΓΠ· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει βαθειά 
ανησυχία σχετικά με την επιδείνωση της 
κατάστασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Καμπότζη, όπου η 
αρπαγή γης επιφέρει άνοδο της ένδειας 
και οδηγεί σε παραβίαση των ρητρών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στις συμφωνίες μεταξύ 
ΕΕ-Καμπότζης·

Or. en

Τροπολογία 218
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42a. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει συμφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών για να προωθήσει τα 
τέσσερα βασικά πρότυπα εργασίας, όπως 
η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η 
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ελευθερία συλλογικών 
διαπραγματεύσεων· την εξάλειψη κάθε 
μορφής καταναγκαστικής εργασίας· την 
κατάργηση της παιδικής εργασίας· και 
την εξάλειψη των διακρίσεων στον τομέα 
της απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 219
Jörg Leichtfried, Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42β. τονίζει τη σημασία της εδραίωσης 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) 
σε συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών 
μεταξύ της ΕΕ και τρίτων ή 
αναπτυσσόμενων χωρών, με στόχο την 
προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των κοινωνικών και των 
περιβαλλοντικών προτύπων· επικροτεί το 
γεγονός ότι ο ειδικός εντεταλμένος της 
ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, την 
εξουσία να παρακολουθεί τη 
συμμόρφωση και την εφαρμογή της 
έννοιας της ΕΚΕ·

Or. en

Τροπολογία 220
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42γ. επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να 
παρακολουθεί την εκπλήρωση των 
διατάξεων σύμφωνα με τις συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ 
και τρίτων ή αναπτυσσόμενων χωρών, 
ιδίως στον τομέα της απασχόλησης, των 
σχέσεων εργασίας, των ανθρωπίνων και 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, του 
περιβάλλοντος, των συμφερόντων των 
καταναλωτών και της διαφάνειας 
απέναντι στους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 221
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42δ. προσδοκά ένα ολοκληρωμένο 
κεφάλαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
πέραν των κεφαλαίων για την κοινωνία 
και το περιβάλλον, σε όλες τις 
μελλοντικές συμφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών· ζητεί την ενίσχυση του 
κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις 
συμφωνίες μέσω της προσθήκης μιας 
διαδικασίας παραπόνων που θα είναι 
ανοικτή στους κοινωνικούς εταίρους και 
την κοινωνία των πολιτών, της 
δημιουργίας ενός ανεξάρτητου φορέα για 
την επίλυση σχετικών διαφορών και της 
δυνατότητας προσφυγής σε ένα 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών με 
πρόβλεψη για επιβολή προστίμων και 
αναστολή των εκχωρημένων εμπορικών 
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οφελών σε περίπτωση σοβαρής 
παραβίασης των περιβαλλοντικών και 
εργασιακών προτύπων, ο οποίος θα είναι 
ανάλογος των μηχανισμών για την 
πρόσβαση στην αγορά· τονίζει πως πρέπει 
να ενισχυθούν περαιτέρω οι μηχανισμοί 
παρακολούθησης και επιβολή του 
συστήματος ΣΓΠ+

Or. en

Τροπολογία 222
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42δ. υπογραμμίζει ότι παρόλο που οι 
ρήτρες για τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 
συμπεριλαμβάνονται στις πολιτικές 
συμφωνίες-πλαίσιο με τρίτες χώρες από 
το 1995 και στις συμφωνίες που έχουν 
συναφθεί με περισσότερες από 120 
χώρες, οι εν λόγω ρήτρες παραμένουν σε 
μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικές· και 
παραμένει πεπεισμένο ότι η εν λόγω 
ρήτρα, ως νομικά δεσμευτική υποχρέωση 
που έχει αναλάβει η Ένωση και οι χώρες 
εταίροι, πρέπει να συνοδεύεται από 
επιχειρησιακό μηχανισμό επιβολής ώστε 
να μπορέσει να λάβει συγκεκριμένη 
μορφή· θεωρεί ότι απαιτούνται 
μηχανισμοί εκ των προτέρων ελέγχου, 
που θα παρεμβαίνουν πριν από τη 
σύναψη μιας συμφωνίας πλαίσιο και θα 
θέτουν προϋποθέσεις για τη σύναψη ως 
θεμελιώδες χαρακτηριστικό της 
συμφωνίας, καθώς και μηχανισμοί εκ 
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των υστέρων ελέγχου που θα καθιστούν 
δυνατή την εφαρμογή συγκεκριμένων 
κυρώσεων για παραβιάσεις των εν λόγω 
ρητρών που θα φτάνουν μέχρι και την 
κατάργηση της συμφωνίας·

Or. fr

Τροπολογία 223
Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42ε. τονίζει την αποτυχία της εισαγωγής 
των εν λόγω ρητρών στις συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών, οι οποίες έχουν 
συναφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 
τρίτες χώρες, εφόσον οι εν λόγω ρήτρες 
σχεδόν δεν ελήφθησαν υπόψη αλλά και 
εφόσον οι συμφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών οδήγησαν σε παραβίαση των 
θεμελιωδών οικονομικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων και στην οικονομική ένδεια 
των σχετικών πληθυσμών, καθώς και 
στην αρπαγή των πόρων από διεθνικές 
επιχειρήσεις· εκτιμά συνεπώς ότι, πέρα 
από αυτές τις ρήτρες, είναι αναγκαίο να 
δημιουργηθούν νέες συνεργασίες, οι
οποίες θα επιτρέπουν την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη τρίτων χωρών 
ανάλογα με τις ανάγκες των λαών·

Or. fr

Τροπολογία 224
Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. επαναλαμβάνει ότι η συνεπής 
εφαρμογή της ρήτρας των συμφωνιών για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 
θεμελιώδης για τις σχέσεις μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της με τρίτες χώρες· υπογραμμίζει 
τη σημασία της επανεξέτασης του τρόπου 
με τον οποίο τα κράτη μέλη 
συνεργάστηκαν με τους κατασταλτικούς 
μηχανισμούς στο όνομα της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας· 
υπογραμμίζει εν προκειμένω την ανάγκη η 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας που 
αναθεωρήθηκε πρόσφατα να εστιάζει στην 
παροχή υποστήριξης για τη μεταρρύθμιση 
του τομέα της ασφάλειας, και να 
διασφαλίσει συγκεκριμένα τον σαφή 
διαχωρισμό μεταξύ των καθηκόντων που 
σχετίζονται με πληροφορίες και των 
καθηκόντων επιβολής του νόμου· καλεί 
την ΕΥΕΔ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή 
να εντείνουν τη συνεργασία τους με την 
Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων και 
άλλους συναφείς μηχανισμούς του 
Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 
συνδρομής στον αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας, τα οποία θα εκτελούνται σε 
συνεργασία με τρίτες χώρες, και κάθε 
μορφή διαλόγου με τρίτες χώρες που 
στοχεύει στην καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας·

43. επαναλαμβάνει ότι η συνεπής 
εφαρμογή της ρήτρας των συμφωνιών για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 
θεμελιώδης για τις σχέσεις μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της με τρίτες χώρες· υπογραμμίζει 
τη σημασία της επανεξέτασης του τρόπου 
με τον οποίο τα κράτη μέλη 
συνεργάστηκαν στον τομέα της 
αστυνομικής συνεργασίας, εμμένοντας 
στην κατάρτιση του προσωπικού, ιδίως 
όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
συνεργασία αυτή περιορίζεται τις 
περισσότερες φορές στη συνεργασία με 
τους κατασταλτικούς μηχανισμούς και για 
το γεγονός ότι στο όνομα της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας
σημειώνονται προσβολές των πλέον 
στοιχειωδών θεμελιωδών δικαιωμάτων· 
υπογραμμίζει εν προκειμένω την ανάγκη η 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας που 
αναθεωρήθηκε πρόσφατα να εστιάζει στην 
παροχή υποστήριξης για τις 
μεταρρυθμίσεις των τομέων της 
ασφάλειας, και να διασφαλίσει 
συγκεκριμένα τον σαφή διαχωρισμό 
μεταξύ των καθηκόντων που σχετίζονται 
με πληροφορίες και των καθηκόντων 
επιβολής του νόμου· καλεί την ΕΥΕΔ, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντείνουν 
τη συνεργασία τους με την Επιτροπή κατά 
των Βασανιστηρίων και άλλους συναφείς 
μηχανισμούς του Συμβουλίου της 
Ευρώπης όσον αφορά το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση έργων συνδρομής στους εν 
λόγω τομείς και ιδίως στον αγώνα κατά 
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της τρομοκρατίας, τα οποία θα εκτελούνται 
σε συνεργασία με τρίτες χώρες, και κάθε 
μορφή διαλόγου με τρίτες χώρες που 
στοχεύει στην καταπολέμηση των 
προβλημάτων αυτών·

Or. fr

Τροπολογία 225
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. επαναλαμβάνει ότι η συνεπής 
εφαρμογή της ρήτρας των συμφωνιών για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 
θεμελιώδης για τις σχέσεις μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της με τρίτες χώρες· υπογραμμίζει 
τη σημασία της επανεξέτασης του τρόπου 
με τον οποίο τα κράτη μέλη 
συνεργάστηκαν με τους κατασταλτικούς 
μηχανισμούς στο όνομα της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας· 
υπογραμμίζει εν προκειμένω την ανάγκη η 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας που 
αναθεωρήθηκε πρόσφατα να εστιάζει στην 
παροχή υποστήριξης για τη μεταρρύθμιση 
του τομέα της ασφάλειας, και να 
διασφαλίσει συγκεκριμένα τον σαφή 
διαχωρισμό μεταξύ των καθηκόντων που 
σχετίζονται με πληροφορίες και των 
καθηκόντων επιβολής του νόμου· καλεί 
την ΕΥΕΔ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή 
να εντείνουν τη συνεργασία τους με την 
Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων και 
άλλους συναφείς μηχανισμούς του 
Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 
συνδρομής στον αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας, τα οποία θα εκτελούνται σε 
συνεργασία με τρίτες χώρες, και κάθε 
μορφή διαλόγου με τρίτες χώρες που 

43. επαναλαμβάνει ότι η συνεπής 
εφαρμογή της ρήτρας των συμφωνιών για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 
θεμελιώδης για τις σχέσεις μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της με τρίτες χώρες· υπογραμμίζει 
τη σημασία της επανεξέτασης του τρόπου 
με τον οποίο τα κράτη μέλη 
συνεργάστηκαν με τους κατασταλτικούς 
μηχανισμούς στο όνομα της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας· 
υπογραμμίζει εν προκειμένω την ανάγκη η 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας που 
αναθεωρήθηκε πρόσφατα να εστιάζει στην 
παροχή υποστήριξης για τη μεταρρύθμιση 
του τομέα της ασφάλειας, και να 
διασφαλίσει συγκεκριμένα τον σαφή 
διαχωρισμό μεταξύ των καθηκόντων που 
σχετίζονται με πληροφορίες και των 
καθηκόντων επιβολής του νόμου· καλεί 
την ΑΠ/ΥΕ, τον ειδικό εντεταλμένο της 
ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
ΕΥΕΔ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
εντείνουν τη συνεργασία τους με την 
Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων και 
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στοχεύει στην καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας·

άλλους συναφείς μηχανισμούς του 
Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 
συνδρομής στον αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας τα οποία θα εκτελούνται σε 
συνεργασία με τρίτες χώρες και κάθε 
μορφή διαλόγου με τρίτες χώρες που 
στοχεύει στην καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 226
Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43α. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
συνέχιση του έργου για τις παγκόσμιες 
πρακτικές όσον αφορά ιδιαίτερα τη 
χρήση της μυστικής κράτησης στο 
πλαίσιο της καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας· εμμένει στο γεγονός ότι η 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν 
μπορεί επ’ ουδενί να δικαιολογεί την 
παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες όπως και 
στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· χαιρετίζει εν προκειμένω την 
έγκριση του ψηφίσματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης 
Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την 
εικαζόμενη μεταφορά και την παράνομη 
κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες 
από τη CIA: συνέχεια της έκθεσης της 
προσωρινής επιτροπής σχετικά με την 
εικαζόμενη χρήση ευρωπαϊκών κρατών 
από τη CIA για τη μεταφορά και την 
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παράνομη κράτηση ατόμων (TDIP) του 
ΕΚ και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
υλοποιήσουν τις εν λόγω συστάσεις·

Or. fr

Τροπολογία 227
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43a. αποδοκιμάζει την έλλειψη επιβολής, 
αποτελεσμάτων και διαφάνειας στους 
διαλόγους ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
μεταξύ ΕΕ-ΑΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 8 
και το άρθρο 96 της συμφωνίας του 
Κοτονού, σε χώρες όπως η Αγκόλα και η 
Αιθιοπία, όπου η αναπτυξιακή 
στρατηγική της ΕΕ δεν θίγεται ούτε 
επιδρά στη σοβαρή επιδείνωση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 
κράτους δικαίου τα τελευταία χρόνια·

Or. en

Τροπολογία 228
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφαλείας και προς τα κράτη 
μέλη να εργαστούν για μια κοινή θέση της 
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ΕΕ στο πλαίσιο της συνέχειας που θα 
δοθεί στην έκθεση της εξεταστικής 
αποστολής –της οποίας ηγείται ο 
δικαστής Goldstone– για τη σύγκρουση 
στη Γάζα και το νότιο Ισραήλ, και να 
εργαστούν για την πραγματική εφαρμογή 
των συστάσεών της, μεταξύ άλλων και 
όσον αφορά τη λογοδοσία για όλες τις 
παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, 
περιλαμβανομένων των εικαζόμενων 
εγκλημάτων πολέμου· ζητεί, στο πλαίσιο 
αυτό, την κατάργηση της συμφωνίας 
σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ·

Or. fr

Τροπολογία 229
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. χαιρετίζει τη δέσμευση που 
διατυπώνεται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα για την 
ανάπτυξη μεθοδολογίας ώστε να βελτιωθεί 
η ανάλυση της κατάστασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες 
σε σχέση με την έναρξη ισχύος ή τη 
σύναψη εμπορικών και/ή επενδυτικών 
συμφωνιών·

45. χαιρετίζει τη δέσμευση που 
διατυπώνεται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα για την 
ανάπτυξη μεθοδολογίας ώστε να βελτιωθεί 
η ανάλυση της κατάστασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες 
σε σχέση με την έναρξη ισχύος ή τη 
σύναψη εμπορικών και/ή επενδυτικών 
συμφωνιών· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει 
ότι η χορήγηση κατάστασης ΣΓΠ+ 
συνδέεται άμεσα με την επικύρωση της 
χώρας και την εφαρμογή βασικών 
διεθνών μέσων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, που καθιστούν δυνατή μια 
τακτική εκτίμηση τέτοιων υποχρεώσεων, 
δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στον 
σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης, 
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του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι, 
και της θρησκείας ή πίστης, και στα 
δικαιώματα των μειονοτήτων, των 
γυναικών και των παιδιών.

Or. en

Τροπολογία 230
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. χαιρετίζει τη δέσμευση που 
διατυπώνεται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα για την 
ανάπτυξη μεθοδολογίας ώστε να βελτιωθεί 
η ανάλυση της κατάστασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες 
σε σχέση με την έναρξη ισχύος ή τη 
σύναψη εμπορικών και/ή επενδυτικών 
συμφωνιών·

45. χαιρετίζει τη δέσμευση που 
διατυπώνεται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα για την 
ανάπτυξη μεθοδολογίας ώστε να βελτιωθεί 
η ανάλυση της κατάστασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες 
σε σχέση με την έναρξη ισχύος ή τη 
σύναψη εμπορικών και/ή επενδυτικών 
συμφωνιών·ειδικότερα, επισημαίνει την 
ανάγκη διαφάνειας στην προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
μεταναστών ·

Or. el

Τροπολογία 231
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. συστήνει, προκειμένου να ενισχυθεί η 
αξιοπιστία της ρήτρας και η 
προβλεψιμότητα των δράσεων της ΕΕ, η 
ρήτρα να αναπτυχθεί περαιτέρω ώστε να 
συμπεριλαμβάνει πολιτικούς και νομικούς 
μηχανισμούς διαδικασιών που θα πρέπει 

46. συστήνει, προκειμένου να ενισχυθεί η 
αξιοπιστία της ρήτρας ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και η προβλεψιμότητα των 
δράσεων της ΕΕ, η ρήτρα να αναπτυχθεί 
περαιτέρω ώστε να συμπεριλαμβάνει 
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να χρησιμοποιούνται σε περίπτωση 
αιτήματος για την αναστολή διμερούς 
συνεργασίας λόγω επαναλαμβανόμενων 
και/ή συστηματικών παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά παράβαση 
του διεθνούς δικαίου·

πολιτικούς και νομικούς μηχανισμούς 
διαδικασιών που θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σε περίπτωση αιτήματος 
για την αναστολή διμερούς συνεργασίας 
λόγω επαναλαμβανόμενων και/ή 
συστηματικών παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά παράβαση 
του διεθνούς δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 232
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. σημειώνει ότι η ΕΕ αναπτύσσει έναν 
μηχανισμό παρακολούθησης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα πρέπει 
να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο νέων 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, και άλλων εμπορικών 
συμφωνιών, με διάφορες χώρες· εκφράζει 
προβληματισμό για το γεγονός ότι οι εν 
λόγω μηχανισμοί παρακολούθησης δεν 
είναι επαρκώς φιλόδοξοι και δεν 
ορίζονται με σαφήνεια, υπονομεύοντας τη 
δέσμευση της συνθήκης της ΕΕ για την 
προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας 
παγκοσμίως·

47. σημειώνει ότι η ΕΕ αναπτύσσει έναν 
μηχανισμό παρακολούθησης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα πρέπει
να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο νέων 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, και άλλων εμπορικών 
συμφωνιών, με διάφορες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 233
Marielle de Sarnez
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. σημειώνει ότι η ΕΕ αναπτύσσει έναν 
μηχανισμό παρακολούθησης ατων 
νθρωπίνων δικαιωμάτων που θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί στο πλαίσιο νέων 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, και άλλων εμπορικών 
συμφωνιών, με διάφορες χώρες· εκφράζει 
προβληματισμό για το γεγονός ότι οι εν 
λόγω μηχανισμοί παρακολούθησης δεν 
είναι επαρκώς φιλόδοξοι και δεν ορίζονται 
με σαφήνεια, υπονομεύοντας τη δέσμευση 
της συνθήκης της ΕΕ για την προώθηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας παγκοσμίως·

47. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
διασφαλίσει ότι οι εμπορικές συμφωνίες 
που συνάπτονται με τρίτες χώρες ευνοούν 
την κοινωνική συνοχή και κατοχυρώνουν 
τον σεβασμό των κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών και εργασιακών 
προτύπων, καθώς και τη χρηστή 
διαχείριση των φυσικών πόρων, και δη 
της γης και των υδάτων· σημειώνει ότι η 
ΕΕ αναπτύσσει έναν μηχανισμό 
παρακολούθησης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί στο πλαίσιο νέων 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, και άλλων εμπορικών 
συμφωνιών, με διάφορες χώρες· εκφράζει 
προβληματισμό για το γεγονός ότι οι εν 
λόγω μηχανισμοί παρακολούθησης δεν 
είναι επαρκώς φιλόδοξοι και δεν ορίζονται 
με σαφήνεια, υπονομεύοντας τη δέσμευση 
της συνθήκης της ΕΕ για την προώθηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας παγκοσμίως·

Or. fr

Τροπολογία 234
Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Marietje 
Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. σημειώνει ότι η ΕΕ αναπτύσσει έναν 
μηχανισμό παρακολούθησης των 

47. σημειώνει ότι η ΕΕ αναπτύσσει έναν 
μηχανισμό παρακολούθησης των 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα πρέπει 
να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο νέων 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, και άλλων εμπορικών 
συμφωνιών, με διάφορες χώρες· εκφράζει 
προβληματισμό για το γεγονός ότι οι εν 
λόγω μηχανισμοί παρακολούθησης δεν 
είναι επαρκώς φιλόδοξοι και δεν ορίζονται 
με σαφήνεια, υπονομεύοντας τη δέσμευση 
της συνθήκης της ΕΕ για την προώθηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας παγκοσμίως·

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα πρέπει 
να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο νέων 
συμφωνιών εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας, και άλλων εμπορικών 
συμφωνιών, με διάφορες χώρες· εκφράζει 
προβληματισμό για το γεγονός ότι οι εν 
λόγω μηχανισμοί παρακολούθησης δεν 
είναι επαρκώς φιλόδοξοι και δεν ορίζονται 
με σαφήνεια, υπονομεύοντας τη δέσμευση 
της συνθήκης της ΕΕ για την προώθηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας παγκοσμίως· εκφράζει 
ιδιαίτερο προβληματισμό στο πλαίσιο 
αυτό σχετικά με τη ΣΕΣΣ με το 
Ουζμπεκιστάν και την εκκρεμούσα ΣΕΣΣ 
με το Τουρκμενιστάν·

Or. en

Τροπολογία 235
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. επαναλαμβάνει τη σύστασή του ότι η 
ΕΕ πρέπει να εγκρίνει μια περισσότερο 
συστηματική πολιτική για τις κυρώσεις 
της ΕΕ, προβλέποντας σαφή κριτήρια για 
το πότε θα πρέπει να εφαρμόζονται 
περιοριστικά μέτρα και τι τύπου κυρώσεις 
θα πρέπει να εφαρμόζονται, η οποία θα 
περιλαμβάνει διαφανή κριτήρια αναφοράς 
για την άρση των κυρώσεων·

48. επαναλαμβάνει τη σύστασή του ότι η 
ΕΕ πρέπει να εγκρίνει μια περισσότερο 
συνεπή και αποτελεσματική πολιτική για 
τις κυρώσεις και τα περιοριστικά μέτρα
της ΕΕ, προβλέποντας σαφή κριτήρια για 
το πότε θα πρέπει να εφαρμόζονται και τι 
τύπου κυρώσεις θα πρέπει να 
εφαρμόζονται, η οποία θα περιλαμβάνει 
διαφανή κριτήρια αναφοράς για την άρση 
τους· καλεί το Συμβούλιο να διασφαλίσει 
ότι δεν θα χρησιμοποιούνται δύο μέτρα 
και δύο σταθμά κατά τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με τα περιοριστικά 
μέτρα ή τις κυρώσεις, και ότι θα 
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εφαρμόζονται ανεξαρτήτως πολιτικών, 
οικονομικών συμφερόντων και 
συμφερόντων στον τομέα της ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 236
Elisabeth Jeggle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. σημειώνει ότι η Αραβική Άνοιξη 
κατέδειξε ότι η νέα παγκόσμια 
αρχιτεκτονική της ενημέρωσης και της 
επικοινωνίας δεν δημιουργεί απλώς νέους 
διαύλους για την ελευθερία της έκφρασης 
αλλά παρέχει επίσης δυνατότητες νέων 
μορφών πολιτικής κινητοποίησης που 
προσπερνούν τις παραδοσιακές μεθόδους· 
καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις θετικές 
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών στην 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ και να 
αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της 
λογοκρισίας και της καταστολής στο 
διαδίκτυο· χαιρετίζει τη δρομολόγηση, τον 
Δεκέμβριο του 2011, της «Στρατηγικής 
κατά της αποσύνδεσης» με στόχο την 
ανάπτυξη εργαλείων που θα επιτρέπουν 
στην ΕΕ, στις κατάλληλες περιπτώσεις, να 
παρέχει συνδρομή σε οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών ή μεμονωμένους 
πολίτες προκειμένου να παρακάμπτουν 
αυθαίρετες διακοπές της πρόσβασης σε 
τεχνολογίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας, 
περιλαμβανομένου του διαδικτύου·

49. σημειώνει ότι η Αραβική Άνοιξη 
κατέδειξε ότι η νέα παγκόσμια 
αρχιτεκτονική της ενημέρωσης και της 
επικοινωνίας δεν δημιουργεί απλώς νέους 
διαύλους για την ελευθερία της έκφρασης 
αλλά παρέχει επίσης δυνατότητες νέων 
μορφών πολιτικής κινητοποίησης που 
προσπερνούν τις παραδοσιακές μεθόδους· 
τονίζει στο πλαίσιο αυτό ότι οι αγροτικές 
περιοχές συνδέονται συχνά ανεπαρκώς με 
σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας·
καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις θετικές 
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών στην 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ, τονίζοντας 
παράλληλα ότι η οικονομική ενίσχυση θα 
παρέχεται μόνο σε οργανωμένες ομάδες 
που διαθέτουν σαφή και συνεκτική 
πολιτική ατζέντα· καλεί τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της 
λογοκρισίας και της καταστολής στο 
διαδίκτυο· χαιρετίζει τη δρομολόγηση, τον 
Δεκέμβριο του 2011, της «Στρατηγικής 
κατά της αποσύνδεσης» με στόχο την 
ανάπτυξη εργαλείων που θα επιτρέπουν 
στην ΕΕ, στις κατάλληλες περιπτώσεις, να 
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παρέχει συνδρομή σε οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών ή μεμονωμένους 
πολίτες προκειμένου να παρακάμπτουν 
αυθαίρετες διακοπές της πρόσβασης σε 
τεχνολογίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας, 
περιλαμβανομένου του διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 237
Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49α. χαιρετίζει την απόρριψη της 
συμφωνίας για την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης (ACTA) από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς, υπό 
το πρόσχημα της προστασίας των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
που είναι αναγκαία και νόμιμη αλλά εντός 
των απαραίτητων ορίων για την 
ελευθερία επιλογής και έκφρασης όλων, 
συνιστά σοβαρή απειλή μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τη διαδικτυακή 
ουδετερότητα, την πρόσβαση σε καλής 
ποιότητας φαρμακευτικά προϊόντα τα 
οποία είναι ασφαλή και έχουν προσιτές 
τιμές, καθώς και σε γενόσημα φάρμακα, 
κ.λπ., ελπίζει ολόψυχα ότι η Επιτροπή και 
το Συμβούλιο θα δεχθούν όλες τις 
επιπτώσεις της εν λόγω ψηφοφορίας 
χωρίς την έκκληση του Κοινοβουλίου·

Or. fr

Τροπολογία 238
Marietje Schaake
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. αναγνωρίζει ότι η αυξανόμενη 
εξάρτηση από τις υποδομές της 
τεχνολογίας της πληροφορικής και των 
επικοινωνιών είναι πιθανό να 
δημιουργήσει νέα τρωτά σημεία και 
προβλήματα ασφάλειας διεθνώς· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι πολλά από τα 
αποκεντρωμένα χαρακτηριστικά που 
εγείρουν προβληματισμό για το διαδίκτυο 
από την άποψη της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο είναι επίσης και οι ίδιοι 
λόγοι που το καθιστούν ένα πανίσχυρο 
εργαλείο για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαβιούν σε 
καταπιεστικά καθεστώτα· υπογραμμίζει, 
συνεπώς, τη σημασία μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο με σαφή διάσταση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης μιας μελέτης των 
επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, 
στην ανάπτυξη πολιτικών και 
προγραμμάτων σχετικών με την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο, την καταπολέμηση του 
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, τη 
διαδικτυακή διακυβέρνηση και άλλες 
πολιτικές της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα·

50. αναγνωρίζει ότι η αυξανόμενη 
εξάρτηση από τις υποδομές της 
τεχνολογίας της πληροφορικής και των 
επικοινωνιών είναι πιθανό να 
δημιουργήσει νέα τρωτά σημεία και 
προβλήματα ασφάλειας διεθνώς· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι πολλά από τα 
αποκεντρωμένα χαρακτηριστικά που 
εγείρουν προβληματισμό για το διαδίκτυο 
από την άποψη της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο είναι επίσης και οι ίδιοι 
λόγοι που το καθιστούν ένα πανίσχυρο 
εργαλείο για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαβιούν σε 
καταπιεστικά καθεστώτα· υπογραμμίζει, 
συνεπώς, τη σημασία μιας ολοκληρωμένης 
στρατηγικής ψηφιακής ελευθερίας με 
σαφή διάσταση για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης μιας 
μελέτης των επιπτώσεων στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, στην ανάπτυξη πολιτικών και 
προγραμμάτων σχετικών με την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο, την καταπολέμηση του 
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, τη 
διαδικτυακή διακυβέρνηση και άλλες 
πολιτικές της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 239
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. αναγνωρίζει ότι η αυξανόμενη 
εξάρτηση από τις υποδομές της 
τεχνολογίας της πληροφορικής και των 
επικοινωνιών είναι πιθανό να 
δημιουργήσει νέα τρωτά σημεία και 
προβλήματα ασφάλειας διεθνώς· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι πολλά από τα 
αποκεντρωμένα χαρακτηριστικά που 
εγείρουν προβληματισμό για το διαδίκτυο 
από την άποψη της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο είναι επίσης και οι ίδιοι 
λόγοι που το καθιστούν ένα πανίσχυρο 
εργαλείο για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαβιούν σε 
καταπιεστικά καθεστώτα· υπογραμμίζει, 
συνεπώς, τη σημασία μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο με σαφή διάσταση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης μιας μελέτης των 
επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, 
στην ανάπτυξη πολιτικών και 
προγραμμάτων σχετικών με την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο, την καταπολέμηση του 
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, τη 
διαδικτυακή διακυβέρνηση και άλλες 
πολιτικές της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα·

50. αναγνωρίζει ότι η αυξανόμενη 
εξάρτηση από τις υποδομές της 
τεχνολογίας της πληροφορικής και των 
επικοινωνιών είναι πιθανό να 
δημιουργήσει νέα τρωτά σημεία και 
προβλήματα ασφάλειας διεθνώς· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι πολλά από τα 
αποκεντρωμένα χαρακτηριστικά που 
εγείρουν προβληματισμό για το διαδίκτυο 
από την άποψη της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο είναι επίσης και οι ίδιοι 
λόγοι που το καθιστούν ένα πανίσχυρο 
εργαλείο για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαβιούν σε 
καταπιεστικά καθεστώτα· υπογραμμίζει, 
συνεπώς, τη σημασία μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο με σαφή διάσταση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης μιας μελέτης των 
επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, 
στην ανάπτυξη πολιτικών και 
προγραμμάτων σχετικών με την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο, την καταπολέμηση του 
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, τη 
διαδικτυακή διακυβέρνηση και άλλες 
πολιτικές της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα· 
καλεί στο πλαίσιο αυτό την Επιτροπή και 
την ΕΥΕΔ να υιοθετήσουν μια προενεργό 
προσέγγιση και να μεταφέρουν το ζήτημα 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στην 
αλληλεπίδρασή τους με τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 240
Marietje Schaake
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50a. τονίζει ότι η καταστολή και ο 
έλεγχος των πολιτών και των 
επιχειρήσεων περιλαμβάνουν μια μεγάλη 
τεχνολογική παράμετρο, μέσω του 
κλειδώματος του περιεχομένου και της 
παρακολούθησης και του εντοπισμού 
υποστηρικτών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, 
ακτιβιστών και αντιφρονούντων, καθώς 
και μέσω της ποινικοποίησης της 
νόμιμης ηλεκτρονικής έκφρασης και της 
έγκρισης περιοριστικής νομοθεσίας για 
την τεκμηρίωση παρόμοιων μέτρων

Or. en

Τροπολογία 241
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50β. τονίζει ότι η προάσπιση και 
προστασία των ψηφιακών ελευθεριών 
πρέπει να ενσωματωθούν και να 
αναθεωρούνται σε ετήσια βάση 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
λογοδοσία και η συνέχεια, σε όλες τις 
εξωτερικές δράσεις, στις πολιτικές και τα 
μέσα χρηματοδότησης και οικονομικής 
ενίσχυσης της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 242
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50γ. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να αναγνωρίσουν 
κατηγορηματικά τις ψηφιακές ελευθερίες 
ως θεμελιώδη δικαιώματα και 
απαραβίαστες προϋποθέσεις για την 
άσκηση οικουμενικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων όπως η ελευθερία της 
έκφρασης, η ελευθερίας του συνέρχεσθαι 
και η πρόσβαση σε πληροφορίες, και την 
εξασφάλιση διαφάνειας και λογοδοσίας 
στη δημόσια ζωή·

Or. en

Τροπολογία 243
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. χαιρετίζει τη δέσμευση του σχεδίου 
δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 
ΕΕ ώστε να αναπτυχθούν νέες δημόσιες 
κατευθυντήριες γραμμές για την ελευθερία 
της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 
συντακτών ιστολογίων (bloggers) και των 
δημοσιογράφων·

51. χαιρετίζει τη δέσμευση του σχεδίου 
δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 
ΕΕ ώστε να αναπτυχθούν νέες δημόσιες 
κατευθυντήριες γραμμές για την ελευθερία 
της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 
συντακτών ιστολογίων (bloggers) και των 
δημοσιογράφων, υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κομμάτων 
της αντιπολίτευσης·

Or. en
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Τροπολογία 244
Charles Goerens

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51a. τονίζει ότι οι θρησκευτικές 
πεποιθήσεις πρέπει να τυγχάνουν 
σεβασμού· ωστόσο, τούτο δεν πρέπει να 
θίγει την ελευθερία της έκφρασης η οποία 
πρέπει να ασκείται υπεύθυνα·

Or. en

Τροπολογία 245
Ryszard Czarnecki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. διαπιστώνει με προβληματισμό τις 
ανησυχητικές τάσεις των αυξανόμενων 
επιθέσεων και της τρομοκράτησης των 
δημοσιογράφων και εργαζομένων σε ΜΜΕ 
στο χώρο του ΟΑΣΕ· καλεί να ενταθούν οι 
προσπάθειες της ΕΕ για να προαχθεί η 
ασφάλειά τους στον διάλογο με τους
εταίρους της Ένωσης και άλλες χώρες·

52. διαπιστώνει με προβληματισμό τις 
ανησυχητικές τάσεις των αυξανόμενων 
επιθέσεων και της τρομοκράτησης των 
δημοσιογράφων και εργαζομένων σε ΜΜΕ 
στο χώρο του ΟΑΣΕ και σε τρίτες χώρες 
όπως το Πακιστάν· καλεί να ενταθούν οι 
προσπάθειες της ΕΕ για να προαχθεί η 
ασφάλειά τους στον διάλογο με τους 
εταίρους της Ένωσης και άλλες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 246
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52



PE496.431v01-00 166/279 AM\913203EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. διαπιστώνει με προβληματισμό τις 
ανησυχητικές τάσεις των αυξανόμενων 
επιθέσεων και της τρομοκράτησης των 
δημοσιογράφων και εργαζομένων σε ΜΜΕ 
στο χώρο του ΟΑΣΕ· καλεί να ενταθούν οι 
προσπάθειες της ΕΕ για να προαχθεί η 
ασφάλειά τους στον διάλογο με τους 
εταίρους της Ένωσης και άλλες χώρες·

52. διαπιστώνει με προβληματισμό τις 
ανησυχητικές τάσεις των αυξανόμενων 
επιθέσεων και της τρομοκράτησης των 
δημοσιογράφων και εργαζομένων σε ΜΜΕ 
στον κόσμο· καλεί να ενταθούν οι 
προσπάθειες της ΕΕ για να προαχθεί η 
ασφάλειά τους στον διάλογο με τους 
εταίρους της Ένωσης και άλλες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 247
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. διαπιστώνει με προβληματισμό τις 
ανησυχητικές τάσεις των αυξανόμενων 
επιθέσεων και της τρομοκράτησης των 
δημοσιογράφων και εργαζομένων σε ΜΜΕ 
στο χώρο του ΟΑΣΕ· καλεί να ενταθούν οι 
προσπάθειες της ΕΕ για να προαχθεί η 
ασφάλειά τους στον διάλογο με τους 
εταίρους της Ένωσης και άλλες χώρες·

52. διαπιστώνει με προβληματισμό τις 
ανησυχητικές τάσεις των αυξανόμενων 
επιθέσεων και της τρομοκράτησης των 
δημοσιογράφων και εργαζομένων σε ΜΜΕ 
στο χώρο του ΟΑΣΕ· καλεί να ενταθούν οι 
προσπάθειες της ΕΕ για να προαχθεί η 
ασφάλειά τους στον διάλογο με τους 
εταίρους της Ένωσης και άλλες χώρες· 
ανησυχεί ιδιαιτέρως για τον αυξανόμενο 
αριθμό δημοσιογράφων που 
συλλαμβάνονται στην Τουρκία, η οποία 
έχει ιστορία στον τομέα αυτόν μεταξύ 
των χωρών μελών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης·

Or. fr

Τροπολογία 248
Jörg Leichtfried
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52a. ανησυχεί σοβαρά για τις εξελίξεις 
που οδηγούν στον περιορισμό της 
ελευθερίας της έκφρασης και του 
συνέρχεσθαι με βάση λανθασμένες 
αντιλήψεις για τους ομοφυλόφιλους και 
τους διεμφυλικούς· υπενθυμίζει ότι οι εν 
λόγω νόμοι και προτάσεις δεν συνάδουν 
με το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά 
και πολιτικά δικαιώματα, το οποίο 
αποκλείει νόμους και πρακτικές 
διακρίσεων που βασίζονται στον 
σεξουαλικό προσανατολισμό· καλεί την 
Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής και τον ειδικό εντεταλμένο για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα να θίγουν 
συστηματικά τις εν λόγω ανησυχίες·

Or. en

Τροπολογία 249
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταγγελίες ορισμένων επιχειρήσεων της 
ΕΕ που συνεργάζονται με απολυταρχικά 
καθεστώτα παρέχοντάς τους απεριόριστη 
ελεύθερη πρόσβαση στα δίκτυα και τις 
βάσεις δεδομένων τους με τη δικαιολογία 
της τήρησης της τοπικής νομοθεσίας, όπως 
στην περίπτωση της σουηδοφινλανδικής 
εταιρείας TeliaSonera σε αρκετές πρώην 

53. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταγγελίες ορισμένων επιχειρήσεων της 
ΕΕ που συνεργάζονται με απολυταρχικά 
καθεστώτα παρέχοντάς τους απεριόριστη 
ελεύθερη πρόσβαση στα δίκτυα και τις 
βάσεις δεδομένων τους με τη δικαιολογία 
της τήρησης της τοπικής νομοθεσίας· είναι 
πεπεισμένο ότι η προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα πρέπει 
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σοβιετικές χώρες· είναι πεπεισμένο ότι η 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
δεν θα πρέπει ποτέ να υπονομεύεται από 
τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων να διευρύνουν την παρουσία 
της στις αγορές του εξωτερικού·

ποτέ να υπονομεύεται από τις προσπάθειες 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να 
διευρύνουν την παρουσία της στις αγορές 
του εξωτερικού·

Or. it

Τροπολογία 250
Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταγγελίες ορισμένων επιχειρήσεων της 
ΕΕ που συνεργάζονται με απολυταρχικά 
καθεστώτα παρέχοντάς τους απεριόριστη 
ελεύθερη πρόσβαση στα δίκτυα και τις 
βάσεις δεδομένων τους με τη δικαιολογία 
της τήρησης της τοπικής νομοθεσίας, όπως 
στην περίπτωση της σουηδοφινλανδικής 
εταιρείας TeliaSonera σε αρκετές πρώην 
σοβιετικές χώρες· είναι πεπεισμένο ότι η 
προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων δεν θα πρέπει ποτέ να
υπονομεύεται από τις προσπάθειες των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να διευρύνουν 
την παρουσία της στις αγορές του 
εξωτερικού·

53. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταγγελίες ορισμένων επιχειρήσεων της 
ΕΕ που συνεργάζονται με απολυταρχικά 
καθεστώτα παρέχοντάς τους απεριόριστη 
ελεύθερη πρόσβαση στα δίκτυα και τις 
βάσεις δεδομένων τους με τη δικαιολογία 
της τήρησης της τοπικής νομοθεσίας, όπως 
στην περίπτωση της σουηδοφινλανδικής 
εταιρείας TeliaSonera σε αρκετές πρώην 
σοβιετικές χώρες· είναι πεπεισμένο ότι οι 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι θυγατρικές 
και οι υπεργολάβοι τους διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στην προώθηση και διάδοση 
των κοινωνικών προτύπων στον κόσμο· 
συνεπώς, η συμπεριφορά τους θα πρέπει 
να συνάδει με τις ευρωπαϊκές αξίες και τα 
βασικά διεθνή κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα·

Or. fr

Τροπολογία 251
Marietje Schaake
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταγγελίες ορισμένων επιχειρήσεων της 
ΕΕ που συνεργάζονται με απολυταρχικά 
καθεστώτα παρέχοντάς τους απεριόριστη 
ελεύθερη πρόσβαση στα δίκτυα και τις 
βάσεις δεδομένων τους με τη δικαιολογία 
της τήρησης της τοπικής νομοθεσίας, όπως 
στην περίπτωση της σουηδοφινλανδικής 
εταιρείας TeliaSonera σε αρκετές πρώην 
σοβιετικές χώρες· είναι πεπεισμένο ότι η 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
δεν θα πρέπει ποτέ να υπονομεύεται από 
τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων να διευρύνουν την παρουσία 
της στις αγορές του εξωτερικού·

53. εκφράζει τη λύπη του για τη χρήση σε 
τρίτες χώρες τεχνολογιών και υπηρεσιών 
που παράγονται στην ΕΕ με σκοπό την 
παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων μέσω της λογοκρισίας των 
πληροφοριών, της μαζικής επιτήρησης, 
της παρακολούθησης και ανίχνευσης και 
του εντοπισμού πολιτών και των 
δραστηριοτήτων τους στα δίκτυα 
(κινητής) τηλεφωνίας και στο διαδίκτυο·
εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταγγελίες ορισμένων επιχειρήσεων της 
ΕΕ που συνεργάζονται με απολυταρχικά 
καθεστώτα παρέχοντάς τους απεριόριστη 
ελεύθερη πρόσβαση στα δίκτυα και τις 
βάσεις δεδομένων τους με τη δικαιολογία 
της τήρησης της τοπικής νομοθεσίας, όπως 
στην περίπτωση της σουηδοφινλανδικής 
εταιρείας TeliaSonera σε αρκετές πρώην 
σοβιετικές χώρες· είναι πεπεισμένο ότι η 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
δεν θα πρέπει ποτέ να υπονομεύεται από 
τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων να διευρύνουν την παρουσία 
της στις αγορές του εξωτερικού·

Or. en

Τροπολογία 252
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53a. αναφέρεται στη θέση του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 
καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση την 
27η Σεπτεμβρίου 2011 ενόψει της 
έγκρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
.../2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του 
Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος 
ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, 
της μεσιτείας και της διαμετακόμισης 
ειδών διπλής χρήσης (EP-PE_TC1-
COD(2008)0249)· επισημαίνει ότι η άδεια 
που παρέχεται σύμφωνα με τον 
Κανονισμό δεν επιτρέπει την εξαγωγή 
προϊόντων για χρήση που συνδέεται με 
παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
των δημοκρατικών αρχών ή της 
ελευθερίας του λόγου όπως ορίζονται 
στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω 
τεχνολογιών υποκλοπής και συσκευών 
μεταφοράς ψηφιακών δεδομένων για την 
παρακολούθηση κινητών τηλεφώνων και 
γραπτών μηνυμάτων, καθώς και τη 
στοχοθετημένη παρακολούθηση της 
χρήσης του διαδικτύου (π.χ. μέσω 
κέντρων παρακολούθησης και διαύλων 
νόμιμης υποκλοπής)·

Or. en

Τροπολογία 253
Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53α. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για τις πολλές και επαναλαμβανόμενες 
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παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής και της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας και, 
γενικότερα, στο πλαίσιο των λεγόμενων 
πολιτικών ασφαλείας· διαπιστώνει ότι οι 
εν λόγω πολιτικές οδηγούν σε ολοένα 
ευρύτερο φακέλωμα του πληθυσμού 
χωρίς να αποδεικνύονται οι πολιτικές 
αυτές αποτελεσματικές· καταδικάζει 
ιδιαιτέρως τις νέες απόπειρες εκφοβισμού 
που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο 
πλαίσιο των διεθνών διαπραγματεύσεων 
και τους εκβιασμούς που πραγματοποιούν 
ορισμένα κράτη στους παρέχοντες 
τηλεφωνικές υπηρεσίες για τροποποίηση 
των μέτρων ασφάλειας (φραγή της 
πρόσβασης στο Διαδίκτυο, σε ορισμένες 
υπηρεσίες) και προστασίας των 
δεδομένων στις υπηρεσίες που παρέχουν· 
εκφράζει τη λύπη του για τα σχέδια 
συμφωνιών PNR της ΕΕ με τρίτα κράτη, 
οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τις 
κοινοτικές και εθνικές διατάξεις όσον 
αφορά την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα· εκφράζει τη 
λύπη του για τη διατήρηση στο δίκαιο 
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
διατάξεων οι οποίες απαγορεύουν κάθε 
δυνατότητα προσφυγής υπηκόων τρίτων 
χωρών ενώπιον των δικαστηρίων της εν 
λόγω χώρας·

Or. fr

Τροπολογία 254
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53a. ανησυχεί σοβαρά για εξελίξεις, που 
οδηγούν στον περιορισμό της ελευθερίας 
της έκφρασης και του συνέρχεσθαι με 
βάση λανθασμένες αντιλήψεις για τους 
ομοφυλόφιλους και τους διεμφυλικούς· 
υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω νόμοι και 
προτάσεις δεν συνάδουν με το Διεθνές 
Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά 
δικαιώματα, το οποίο αποκλείει νόμους 
και πρακτικές διακρίσεων που βασίζονται 
στον σεξουαλικό προσανατολισμό· καλεί 
την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής και τον ειδικό εντεταλμένο για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα να θίγουν 
συστηματικά τις εν λόγω ανησυχίες·

Or. en

Τροπολογία 255
Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Marietje 
Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53a. επικροτεί αποφάσεις του Συμβουλίου 
για την απαγόρευση συγκεκριμένων 
τεχνολογιών και συστημάτων 
πληροφορικής στη Συρία και το Ιράν και 
καλεί επιτακτικά την Ευρωπαϊκή Ένωση 
να θεωρήσει τις εν λόγω περιπτώσεις 
τυπικές περιπτώσεις για μελλοντικά 
περιοριστικά μέτρα κατά άλλων 
απολυταρχικών καθεστώτων· 
υποστηρίζει σθεναρά την πρόταση να 
ενταχθούν οι παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο σύστημα ελέγχου 
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εξαγωγών διπλής χρήσης της ΕΕ ως 
λόγος για τον οποίο μη καταχωρημένα 
είδη μπορεί να υπόκεινται σε 
περιορισμούς εξαγωγών από κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 256
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53β. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η διεθνής κοινότητα ακόμη δεν έχει 
αρχίσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη 
διεθνούς συμφωνίας για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
για την οποία πρότυπο μπορεί να 
αποτελέσει η Σύμβαση αριθ.°108 του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, και καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσπάσει 
δέσμευση από τους Επιτρόπους όσον 
αφορά την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και τα καθ’ ύλην 
αρμόδια ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να 
εργαστούν για την εκπόνηση του σχετικού 
πλαισίου, σε συνεργασία με τους διεθνείς 
ομολόγους τους·

Or. fr

Τροπολογία 257
Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. δίνει έμφαση στην ανάπτυξη μιας 
ισχυρής και ζωντανής κοινωνίας των 
πολιτών ως κρίσιμο παράγοντα που θα 
επιτρέπει τη δημοκρατική διαδικασία και 
την καλύτερη προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· σημειώνει ότι η κοινωνία
των πολιτών διαδραμάτισε αποφασιστικό 
ρόλο στην πραγματοποίηση των ιστορικών 
αλλαγών της Αραβικής Άνοιξης·

54. δίνει έμφαση στην ανάπτυξη μιας 
ισχυρής και ζωντανής κοινωνίας των 
πολιτών ως κρίσιμο παράγοντα που θα 
επιτρέπει τη δημοκρατική διαδικασία και 
την καλύτερη προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι στην 
κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών 
οφείλεται η πραγματοποίηση των 
ιστορικών αλλαγών της Αραβικής 
Άνοιξης·

Or. fr

Τροπολογία 258
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. αναγνωρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να 
εντείνει τη στήριξη οργανισμών της 
κοινωνίας των πολιτών· εκτιμά ιδιαίτερα 
την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
ασχοληθεί άμεσα με την κοινωνία των
πολιτών μέσω του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού για τη Δημοκρατία και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR)· 
αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι η 
ΕΕ δεν διαθέτει ισχυρότερη συστηματική 
πολιτική ώστε να πείθει τις χώρες εταίρους 
να καταργούν άδικους νομικούς και 
διοικητικούς περιορισμούς που 
περιορίζουν τα οικουμενικά δικαιώματα 
του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι· 
απευθύνει έκκληση να καταρτιστούν 
κατευθυντήριες γραμμές για μια τέτοια 
πολιτική·

55. αναγνωρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να 
εντείνει τη στήριξη οργανισμών της 
κοινωνίας των πολιτών· εκτιμά ιδιαίτερα 
την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
ασχοληθεί άμεσα με την κοινωνία των 
πολιτών μέσω του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού για τη Δημοκρατία και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR)· 
αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι η 
ΕΕ δεν διαθέτει ισχυρότερη συστηματική 
πολιτική ώστε να πείθει τις χώρες εταίρους 
να καταργούν άδικους νομικούς και 
διοικητικούς περιορισμούς που 
περιορίζουν τα οικουμενικά δικαιώματα 
του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι· 
τονίζει τη σημασία των συνδικάτων·  
παραπέμπει στον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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και ειδικότερα στο άρθρο 12 (ελευθερία 
του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι), στο άρθρο 27 
(δικαίωμα των εργαζομένων στην 
ενημέρωση και τη διαβούλευση στο 
πλαίσιο της επιχείρησης), στο άρθρο 28 
(δικαίωμα διαπραγμάτευσης και 
συλλογικών δράσεων) και στο άρθρο 29 
(δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες 
ευρέσεως εργασίας)· απευθύνει έκκληση 
να καταρτιστούν κατευθυντήριες γραμμές 
για μια τέτοια πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 259
Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. αναγνωρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να 
εντείνει τη στήριξη οργανισμών της 
κοινωνίας των πολιτών· εκτιμά ιδιαίτερα 
την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
ασχοληθεί άμεσα με την κοινωνία των 
πολιτών μέσω του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού για τη Δημοκρατία και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR)· 
αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι η 
ΕΕ δεν διαθέτει ισχυρότερη συστηματική 
πολιτική ώστε να πείθει τις χώρες εταίρους 
να καταργούν άδικους νομικούς και 
διοικητικούς περιορισμούς που 
περιορίζουν τα οικουμενικά δικαιώματα 
του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι· 
απευθύνει έκκληση να καταρτιστούν 
κατευθυντήριες γραμμές για μια τέτοια 
πολιτική·

55. αναγνωρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ να 
εντείνει τη στήριξη οργανισμών της 
κοινωνίας των πολιτών· εκτιμά ιδιαίτερα 
την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
ασχοληθεί άμεσα με την κοινωνία των 
πολιτών μέσω του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού για τη Δημοκρατία και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR), του 
μηχανισμού χρηματοδότησης για την 
κοινωνία των πολιτών και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 
(ΕΤΔ)· αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός 
ότι η ΕΕ δεν διαθέτει ισχυρότερη 
συστηματική πολιτική ώστε να πείθει τις 
χώρες εταίρους να καταργούν άδικους 
νομικούς και διοικητικούς περιορισμούς 
που περιορίζουν τα οικουμενικά 
δικαιώματα του συνέρχεσθαι και του 
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συνεταιρίζεσθαι· απευθύνει έκκληση να 
καταρτιστούν κατευθυντήριες γραμμές για 
μια τέτοια πολιτική·

Or. fr

Τροπολογία 260
Renate Weber, Leonidas Donskis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για 
την εφαρμογή της έννοιας της 
δημοκρατικής ιδιοκτησίας στην 
αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ, και 
θεωρεί το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών 
κρίσιμο σε αυτό το πλαίσιο· δίνει έμφαση 
στην ανάγκη στενής συνεργασίας όλου του 
προσωπικού της ΕΕ με την κοινωνία των 
πολιτών στις χώρες όπου έχει μετατεθεί·

56. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για 
την εφαρμογή της έννοιας της 
δημοκρατικής ιδιοκτησίας στην 
αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ, και 
θεωρεί το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών 
κρίσιμο σε αυτό το πλαίσιο· δίνει έμφαση 
στην ανάγκη στενής συνεργασίας όλου του 
προσωπικού της ΕΕ με την κοινωνία των 
πολιτών στις χώρες όπου έχει μετατεθεί· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι μια πιο στενή 
συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών 
θα μπορούσε να συμβάλλει αποφασιστικά 
στην κατάρτιση εφικτών και ρεαλιστικών 
στρατηγικών ανά χώρα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, ειδικά προσαρμοσμένων 
στις προτεραιότητες των εν λόγω χωρών·

Or. en

Τροπολογία 261
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 57. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
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ότι η δίωξη και η περιθωριοποίηση των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων παραμένει μια ευρέως 
διαδεδομένη τάση στην Κίνα, τη Ρωσία 
και σε όλες τις άλλες χώρες που 
εξακολουθούν να συγχέουν τα υψηλά 
πρότυπα στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με επιβολή εκ μέρους της 
ΕΕ, του ΟΗΕ και των παγκόσμιων 
οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι διαγραφέντες δικηγόροι στην Κίνα και 
οι πολιτικά διωκόμενοι δημοσιογράφοι 
και εργαζόμενοι ΜΜΕ θεωρούνται 
εσωτερική υπόθεση·

ότι η δίωξη και η περιθωριοποίηση των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων παραμένει ευρέως 
διαδεδομένη σε ολόκληρο τον κόσμο· 

Or. en

Τροπολογία 262
Ryszard Czarnecki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η δίωξη και η περιθωριοποίηση των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων παραμένει μια ευρέως 
διαδεδομένη τάση στην Κίνα, τη Ρωσία και 
σε όλες τις άλλες χώρες που εξακολουθούν 
να συγχέουν τα υψηλά πρότυπα στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με 
επιβολή εκ μέρους της ΕΕ, του ΟΗΕ και 
των παγκόσμιων οργανισμών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι διαγραφέντες δικηγόροι 
στην Κίνα και οι πολιτικά διωκόμενοι 
δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι ΜΜΕ 
θεωρούνται εσωτερική υπόθεση·

57. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η δίωξη και η περιθωριοποίηση των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων παραμένει μια ευρέως 
διαδεδομένη τάση στην Κίνα, τη Ρωσία, 
στο Πακιστάν και σε όλες τις άλλες χώρες 
που εξακολουθούν να συγχέουν τα υψηλά 
πρότυπα στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με επιβολή εκ μέρους της 
ΕΕ, του ΟΗΕ και των παγκόσμιων 
οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 
διαγραφέντες δικηγόροι στην Κίνα και οι 
πολιτικά διωκόμενοι δημοσιογράφοι και 
εργαζόμενοι ΜΜΕ θεωρούνται εσωτερική 
υπόθεση· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
ανοχή της κοινωνίας προς τις 
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θρησκευτικές μειονότητες στο Πακιστάν 
είναι εξαιρετικά χαμηλή·

Or. en

Τροπολογία 263
László Tőkés, Andrzej Grzyb

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η δίωξη και η περιθωριοποίηση των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων παραμένει μια ευρέως 
διαδεδομένη τάση στην Κίνα, τη Ρωσία και 
σε όλες τις άλλες χώρες που εξακολουθούν 
να συγχέουν τα υψηλά πρότυπα στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με 
επιβολή εκ μέρους της ΕΕ, του ΟΗΕ και 
των παγκόσμιων οργανισμών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι διαγραφέντες δικηγόροι 
στην Κίνα και οι πολιτικά διωκόμενοι 
δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι ΜΜΕ 
θεωρούνται εσωτερική υπόθεση·

57. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η δίωξη και η περιθωριοποίηση των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων παραμένει μια ευρέως 
διαδεδομένη τάση ιδιαιτέρως στην Κίνα, 
το Καζαχστάν, το Τουρκμενιστάν, την 
Κιργιζία, το Βιετνάμ, τη Βόρεια Κορέα, 
τη Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία και σε 
όλες τις άλλες χώρες που εξακολουθούν να 
συγχέουν τα υψηλά πρότυπα στον τομέα 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με επιβολή 
εκ μέρους της ΕΕ, του ΟΗΕ και των 
παγκόσμιων οργανισμών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι διαγραφέντες δικηγόροι 
στην Κίνα και οι πολιτικά διωκόμενοι 
δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι ΜΜΕ 
θεωρούνται εσωτερική υπόθεση·

Or. en

Τροπολογία 264
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η δίωξη και η περιθωριοποίηση των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων παραμένει μια ευρέως 
διαδεδομένη τάση στην Κίνα, τη Ρωσία και 
σε όλες τις άλλες χώρες που εξακολουθούν 
να συγχέουν τα υψηλά πρότυπα στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με 
επιβολή εκ μέρους της ΕΕ, του ΟΗΕ και 
των παγκόσμιων οργανισμών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι διαγραφέντες δικηγόροι 
στην Κίνα και οι πολιτικά διωκόμενοι 
δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι ΜΜΕ 
θεωρούνται εσωτερική υπόθεση·

57. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η δίωξη και η περιθωριοποίηση των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων παραμένει μια ευρέως 
διαδεδομένη τάση στην Κίνα, τη Ρωσία, το 
Βιετνάμ και σε όλες τις άλλες χώρες που 
εξακολουθούν να συγχέουν τα υψηλά 
πρότυπα στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων με επιβολή εκ μέρους της 
ΕΕ, του ΟΗΕ και των παγκόσμιων 
οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 
διαγραφέντες δικηγόροι στην Κίνα και οι 
πολιτικά διωκόμενοι δημοσιογράφοι και 
εργαζόμενοι ΜΜΕ θεωρούνται εσωτερική 
υπόθεση·

Or. en

Τροπολογία 265
Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57α. εκφράζει την ανησυχία του πιο 
συγκεκριμένα για την επιδείνωση της 
κατάστασης στην Τουρκία και για την 
αύξηση των διώξεων κατά των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, κατά της αντιπολίτευσης 
συμπεριλαμβανομένων των εκλεγμένων 
εκπροσώπων, των συνδικαλιστών, των 
δημοσιογράφων, των καλλιτεχνών, και 
ιδιαίτερα κατά της κουρδικής 
κοινότητας· καταγγέλλει ιδιαιτέρως τις 
συνθήκες αυθαίρετων συλλήψεων στο 
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πλαίσιο της διαδικασίας της Ένωσης 
Κοινοτήτων του Κουρδιστάν (KCK) και 
το γεγονός ότι οι συλληφθέντες περνούν 
πολλούς μήνες στη φυλακή χωρίς να 
πραγματοποιηθεί καμία σχετική νομική 
ενέργεια·

Or. fr

Τροπολογία 266
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. εκφράζει τη λύπη του για τη γενική 
εκτίμηση που διατυπώνεται στην ετήσια 
έκθεση της ΕΕ ότι σε πολλές χώρες, 
υπάρχει συσπείρωση του δημοκρατικού 
χώρου, και η κοινωνία των πολιτών εν 
γένει και οι υπερασπιστές ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων (ΥΑΔ) ειδικότερα 
καθίστανται ολοένα περισσότερο θύματα 
καταστολής και θεμελιώδεις ελευθερίες 
παραβιάζονται ακόμα σε μεγάλο βαθμό·

58. επισημαίνει τους περιορισμούς του 
δημοκρατικού χώρου

Or. en

Τροπολογία 267
Ryszard Czarnecki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. εκφράζει τη λύπη του για τη γενική 
εκτίμηση που διατυπώνεται στην ετήσια 
έκθεση της ΕΕ ότι σε πολλές χώρες, 
υπάρχει συσπείρωση του δημοκρατικού 
χώρου, και η κοινωνία των πολιτών εν 
γένει και οι υπερασπιστές ανθρωπίνων 

58. εκφράζει τη λύπη του για τη γενική 
εκτίμηση που διατυπώνεται στην ετήσια 
έκθεση της ΕΕ ότι σε πολλές χώρες όπως 
το Πακιστάν, υπάρχει συσπείρωση του 
δημοκρατικού χώρου, και η κοινωνία των 
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δικαιωμάτων (ΥΑΔ) ειδικότερα 
καθίστανται ολοένα περισσότερο θύματα 
καταστολής και θεμελιώδεις ελευθερίες 
παραβιάζονται ακόμα σε μεγάλο βαθμό·

πολιτών εν γένει και οι υπερασπιστές 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΥΑΔ) 
ειδικότερα μετατρέπονται ολοένα 
περισσότερο σε θύματα καταστολής και 
θεμελιώδεις ελευθερίες παραβιάζονται 
ακόμα σε μεγάλο βαθμό·

Or. en

Τροπολογία 268
Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58a. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η δίωξη και η περιθωριοποίηση των 
Κούρδων υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων παραμένει ευρέως 
διαδεδομένη πρακτική στην Τουρκία. 
εκφράζει ανησυχία για το πλήθος των 
ποινικών υποθέσεων που κινήθηκαν κατά 
συγγραφέων και δημοσιογράφων που 
αρθρογραφούσαν σχετικά με το Κουρδικό 
ζήτημα και τη σύλληψη πολλών Κούρδων 
πολιτικών, εκλεγμένων τοπικών 
δημάρχων, μελών δημοτικών συμβουλίων 
και υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε σχέση με τη δίκη της 
Ένωσης Κοινοτήτων του Ελεύθερου 
Κουρδιστάν (KCK)·

Or. en

Τροπολογία 269
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. σημειώνει ότι οι υπερασπιστές 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εργάζονται 
σε απομακρυσμένες περιοχές και 
εμπόλεμες ζώνες είναι αυτοί που είναι 
περισσότερο εκτεθειμένοι σε απειλές και 
κινδύνους, και έχουν μικρότερη επαφή με 
το προσωπικό της ΕΕ· προτρέπει όλες τις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ να αναπτύξουν 
τοπικές στρατηγικές για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ώστε να διατηρούν τακτικές 
επαφές με υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων επί τόπου και για να τους 
παρέχουν την απαραίτητη συνδρομή και 
προστασία, όπως απαιτείται σύμφωνα με 
τις οδηγίες της ΕΕ για τους ΥΑΔ·

61. σημειώνει ότι οι υπερασπιστές 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εργάζονται 
σε απομακρυσμένες περιοχές και 
εμπόλεμες ζώνες είναι αυτοί που είναι 
περισσότερο εκτεθειμένοι σε απειλές και 
κινδύνους· προτρέπει όλες τις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ να αναπτύξουν 
τοπικές στρατηγικές για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ώστε να διατηρούν τακτικές 
επαφές με υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων επί τόπου και για να τους 
παρέχουν την απαραίτητη συνδρομή και 
προστασία, όπως απαιτείται σύμφωνα με 
τις οδηγίες της ΕΕ για τους ΥΑΔ·

Or. en

Τροπολογία 270
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. υπογραμμίζει τη σημασία για την ΕΕ 
να αναλάβει ενεργό δράση (να αντιδράσει 
και να υποστηρίξει ΥΑΔ που απειλούνται· 
παρατήρηση δικών εναντίον ΥΑΔ· άμεση, 
ηχηρή και προβεβλημένη αντίδραση για 
περιορισμούς των ελευθεριών έκφρασης, 
του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι) 
και να ενημερώνει συστηματικά τους ΥΑΔ 
και/ή τις οικογένειές τους για ενέργειες 
που πραγματοποιούνται για λογαριασμό 
τους, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ για τους ΥΑΔ·

62. υπογραμμίζει τη σημασία για την ΕΕ 
να αναλάβει ενεργό δράση (να αντιδράσει 
και να υποστηρίξει ΥΑΔ που απειλούνται· 
παρατήρηση δικών εναντίον ΥΑΔ· άμεση, 
ηχηρή και προβεβλημένη αντίδραση για 
περιορισμούς των ελευθεριών έκφρασης, 
του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι) 
και να ενημερώνει συστηματικά τους ΥΑΔ 
και/ή τις οικογένειές τους για ενέργειες 
που πραγματοποιούνται για λογαριασμό 
τους, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ για τους ΥΑΔ· ζητεί στο 
πλαίσιο αυτό ενίσχυση του Μηχανισμού 
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για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα (EIDHR) που αποσκοπεί 
στην παροχή μέτρων επείγουσας 
προστασίας σε υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
διατρέχουν κίνδυνο ή απειλούνται να 
κινδυνεύσουν·

Or. en

Τροπολογία 271
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62a. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η έκκληση του ΕΚ να ενισχυθεί η 
ορατότητα του ετήσιου βραβείου 
Ζαχάρωφ δεν ελήφθη υπόψη δεδομένου 
ότι το βραβείο Ζαχάρωφ αναφέρεται μόνο 
με δηλωτικό τρόπο στο κεφάλαιο ΕΚ 
στην ετήσια έκθεση· υπογραμμίζει για μια 
ακόμη φορά ότι είναι αναγκαία η δέουσα 
παρακολούθηση από την ΕΥΕΔ της 
ευημερίας των υποψηφίων και των 
βραβευθέντων, καθώς και των 
καταστάσεων στις χώρες τους· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή τους προς 
την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να 
διατηρούν τακτικές επαφές με τους 
υποψηφίους και τους βραβευθέντες του 
βραβείου Ζαχάρωφ, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η συνέχιση του διαλόγου 
και της παρακολούθησης της 
κατάστασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στις αντίστοιχες χώρες, 
καθώς και η παροχή προστασίας σε 
όσους υφίστανται βίαιους διωγμούς· 
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καλεί την ΕΥΕΔ να συμπεριλάβει το 
βραβείο Ζαχάρωφ στο κεφάλαιο για τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην ετήσια έκθεση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 272
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62a. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να στηρίξουν, να 
εκπαιδεύσουν και να ενισχύσουν 
υποστηρικτές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ακτιβιστές της κοινωνίας 
των πολιτών και ανεξάρτητους 
δημοσιογράφους και να εξασφαλίσουν 
την ασφάλεια και την ελευθερία τους 
ηλεκτρονικά, και να βεβαιώσουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα της ελεύθερης 
έκφρασης, της ελευθερίας του 
συνέρχεσθαι και της ελευθερίας του 
συνεταιρίζεσθαι ηλεκτρονικά·

Or. en

Τροπολογία 273
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63. επαναλαμβάνει την κατηγορηματική 
του αντίθεση με τη θανατική ποινή σε όλες 

63. επαναλαμβάνει την κατηγορηματική 
του αντίθεση με τη θανατική ποινή σε όλες 
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τις υποθέσεις και περιστάσεις, και 
υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της 
ΕΕ να εγκριθεί μια ισχυρή απόφαση για 
την αναστολή της θανατικής ποινής στην 
67η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 
των Ηνωμένων Εθνών, φιλοδοξώντας 
παράλληλα αυτό να λειτουργήσει 
καταλυτικά στις προετοιμασίες για το 
Παγκόσμιο Συνέδριο κατά της Θανατικής
Ποινής·

τις υποθέσεις και περιστάσεις, και 
υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της 
ΕΕ να εγκριθεί μια ισχυρή απόφαση για 
την αναστολή της θανατικής ποινής στην 
67η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 
των Ηνωμένων Εθνών, φιλοδοξώντας 
παράλληλα αυτό να λειτουργήσει 
καταλυτικά στις προετοιμασίες για το 
Παγκόσμιο Συνέδριο κατά της Θανατικής 
Ποινής· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ΕΕ 
είναι ο ηγετικός φορέας και ο 
μεγαλύτερος χορηγός στον αγώνα για την 
κατάργηση της θανατικής ποινής·

Or. en

Τροπολογία 274
Sarah Ludford, Leonidas Donskis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63a. επικροτεί την απόφαση της 
Επιτροπής το 2011 να τροποποιήσει τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 για να 
ενισχύσει τους ελέγχους εξαγωγών σε 
συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα 
δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν για τη 
θανατική ποινή· επικροτεί τα προληπτικά 
μέτρα στα οποία προέβησαν ορισμένες 
φαρμακευτικές εταιρείες της ΕΕ για την 
αναστολή των εξαγωγών σε τρίτες χώρες 
όπου υπάρχει προβλέψιμος κίνδυνος 
χρήσης τέτοιων φαρμακευτικών 
προϊόντων για εκτελέσεις· καλεί 
επιτακτικά περισσότερες φαρμακευτικές 
εταιρείες της ΕΕ να προβούν σε παρόμοια 
μέτρα· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
μια περισυλλεκτική ρήτρα στον 
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κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005, η οποία 
μεταξύ άλλων θα μπορούσε να 
προϋποθέτει άδεια πριν την εξαγωγή 
οποιασδήποτε ουσίας δυνάμενης να 
χρησιμοποιηθεί για εκτελέσεις·

Or. en

Τροπολογία 275
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. χαιρετίζει την εκτίμηση οργανώσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι η χρήση της 
θανατικής ποινής το 2011 επιβεβαιώνει σε 
γενικές γραμμές την παγκόσμια τάση για 
κατάργησή της· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για τη σημαντική αύξηση των 
εκτελέσεων που σημειώθηκε στο Ιράν, το 
Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία· εκφράζει 
μεγάλη απογοήτευση για την άρνηση της 
Κίνας να αποκαλύψει αξιόπιστα στοιχεία 
σχετικά με την εφαρμογή της θανατικής 
ποινής και των εκτελέσεων, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία 
ανέρχονται σε χιλιάδες· χαιρετίζει την 
κατάργηση της θανατικής ποινής στην 
πολιτεία του Ιλινόις των ΗΠΑ αλλά 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 
Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να 
εκτελούν ανθρώπους παρά το γεγονός ότι 
είναι η μοναδική χώρα των G8 που πράττει 
κάτι τέτοιο εν έτει 2011· υπενθυμίζει με 
προβληματισμό ότι η Λευκορωσία είναι η 
μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που συνεχίζει 
να χρησιμοποιεί τη θανατική ποινή· 
προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
να ανακινούν διαρκώς αυτό το ζήτημα 
στους διαλόγους τους με τις εν λόγω 
χώρες·

64. χαιρετίζει την εκτίμηση οργανώσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι η χρήση της 
θανατικής ποινής το 2011 επιβεβαιώνει σε 
γενικές γραμμές την παγκόσμια τάση για 
κατάργησή της· χαιρετίζει την κατάργηση 
της θανατικής ποινής στην πολιτεία του 
Ιλινόις των ΗΠΑ αλλά εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες 
Πολιτείες εξακολουθούν να εκτελούν 
ανθρώπους παρά το γεγονός ότι είναι η 
μοναδική χώρα των G8 που πράττει κάτι 
τέτοιο εν έτει 2011·

Or. en
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Τροπολογία 276
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. χαιρετίζει την εκτίμηση οργανώσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι η χρήση της 
θανατικής ποινής το 2011 επιβεβαιώνει σε 
γενικές γραμμές την παγκόσμια τάση για 
κατάργησή της· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για τη σημαντική αύξηση των 
εκτελέσεων που σημειώθηκε στο Ιράν, το 
Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία· εκφράζει 
μεγάλη απογοήτευση για την άρνηση της 
Κίνας να αποκαλύψει αξιόπιστα στοιχεία 
σχετικά με την εφαρμογή της θανατικής 
ποινής και των εκτελέσεων, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία 
ανέρχονται σε χιλιάδες· χαιρετίζει την 
κατάργηση της θανατικής ποινής στην 
πολιτεία του Ιλινόις των ΗΠΑ αλλά 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 
Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να 
εκτελούν ανθρώπους παρά το γεγονός ότι 
είναι η μοναδική χώρα των G8 που πράττει 
κάτι τέτοιο εν έτει 2011· υπενθυμίζει με 
προβληματισμό ότι η Λευκορωσία είναι η 
μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που συνεχίζει 
να χρησιμοποιεί τη θανατική ποινή· 
προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
να ανακινούν διαρκώς αυτό το ζήτημα 
στους διαλόγους τους με τις εν λόγω 
χώρες·

64. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τα 
διαθέσιμα στοιχεία, η θανατική ποινή 
επιβάλλεται κατά πρώτο λόγο σε 
μειονεκτούντα άτομα· χαιρετίζει την 
εκτίμηση οργανώσεων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ότι η χρήση της θανατικής 
ποινής το 2011 επιβεβαιώνει σε γενικές 
γραμμές την παγκόσμια τάση για 
κατάργησή της· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για τη σημαντική αύξηση των 
εκτελέσεων που σημειώθηκε στο Ιράν, το 
Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία· εκφράζει 
μεγάλη απογοήτευση για την άρνηση της 
Κίνας να αποκαλύψει αξιόπιστα στοιχεία 
σχετικά με την εφαρμογή της θανατικής 
ποινής και των εκτελέσεων, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία 
ανέρχονται σε χιλιάδες· χαιρετίζει την 
κατάργηση της θανατικής ποινής στην 
πολιτεία του Ιλινόις των ΗΠΑ αλλά 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 
Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να 
εκτελούν ανθρώπους παρά το γεγονός ότι 
είναι η μοναδική χώρα των G8 που πράττει 
κάτι τέτοιο εν έτει 2011· καταδικάζει την 
απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της 
Νότιας Κορέας να κηρύξει εκ νέου νόμιμη 
τη θανατική ποινή ενώ η χώρα 
θεωρούνταν εκ των πραγμάτων ότι 
τάσσεται υπέρ της κατάργησης της 
θανατικής ποινής· υπενθυμίζει το 
ψήφισμα P7_TA(2010) 0068 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Νότια 
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Κορέα· υπενθυμίζει με προβληματισμό ότι 
η Λευκορωσία είναι η μοναδική 
ευρωπαϊκή χώρα που συνεχίζει να 
χρησιμοποιεί τη θανατική ποινή· προτρέπει 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
ανακινούν διαρκώς αυτό το ζήτημα στους 
διαλόγους τους με τις εν λόγω χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 277
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. χαιρετίζει την εκτίμηση οργανώσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι η χρήση της 
θανατικής ποινής το 2011 επιβεβαιώνει σε 
γενικές γραμμές την παγκόσμια τάση για 
κατάργησή της· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για τη σημαντική αύξηση των 
εκτελέσεων που σημειώθηκε στο Ιράν, το 
Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία· εκφράζει 
μεγάλη απογοήτευση για την άρνηση της 
Κίνας να αποκαλύψει αξιόπιστα στοιχεία 
σχετικά με την εφαρμογή της θανατικής 
ποινής και των εκτελέσεων, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία 
ανέρχονται σε χιλιάδες· χαιρετίζει την 
κατάργηση της θανατικής ποινής στην 
πολιτεία του Ιλινόις των ΗΠΑ αλλά 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 
Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να 
εκτελούν ανθρώπους παρά το γεγονός ότι 
είναι η μοναδική χώρα των G8 που πράττει 
κάτι τέτοιο εν έτει 2011· υπενθυμίζει με 
προβληματισμό ότι η Λευκορωσία είναι η 
μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που συνεχίζει 
να χρησιμοποιεί τη θανατική ποινή· 
προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
να ανακινούν διαρκώς αυτό το ζήτημα 
στους διαλόγους τους με τις εν λόγω 

64. χαιρετίζει την εκτίμηση οργανώσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι η χρήση της 
θανατικής ποινής το 2011 επιβεβαιώνει σε 
γενικές γραμμές την παγκόσμια τάση για 
κατάργησή της· επικροτεί την κατάργηση 
της θανατικής ποινής στην Ταϊλάνδη για 
εγκληματίες κάτω των 18 ετών· εκφράζει, 
ωστόσο, τη λύπη του για τη σημαντική 
αύξηση των εκτελέσεων που σημειώθηκε 
στο Ιράν, το Ιράκ, τη Σαουδική Αραβία και 
στις Ηνωμένες Πολιτείες· εκφράζει 
μεγάλη απογοήτευση για την άρνηση της 
Κίνας να αποκαλύψει αξιόπιστα στοιχεία 
σχετικά με την εφαρμογή της θανατικής 
ποινής και των εκτελέσεων, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία 
ανέρχονται σε χιλιάδες· χαιρετίζει την 
κατάργηση της θανατικής ποινής στην 
πολιτεία του Ιλινόις των ΗΠΑ αλλά 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 
Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να 
εκτελούν ανθρώπους παρά το γεγονός ότι 
είναι η μοναδική χώρα των G8 που πράττει 
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χώρες· κάτι τέτοιο εν έτει 2011· υπενθυμίζει με 
προβληματισμό ότι η Λευκορωσία είναι η 
μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που συνεχίζει 
να χρησιμοποιεί τη θανατική ποινή· 
προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
να ανακινούν διαρκώς αυτό το ζήτημα 
στους διαλόγους τους με τις εν λόγω 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 278
Ryszard Czarnecki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. χαιρετίζει την εκτίμηση οργανώσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι η χρήση της 
θανατικής ποινής το 2011 επιβεβαιώνει σε 
γενικές γραμμές την παγκόσμια τάση για 
κατάργησή της· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για τη σημαντική αύξηση των 
εκτελέσεων που σημειώθηκε στο Ιράν, το 
Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία· εκφράζει 
μεγάλη απογοήτευση για την άρνηση της 
Κίνας να αποκαλύψει αξιόπιστα στοιχεία 
σχετικά με την εφαρμογή της θανατικής 
ποινής και των εκτελέσεων, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία 
ανέρχονται σε χιλιάδες· χαιρετίζει την 
κατάργηση της θανατικής ποινής στην 
πολιτεία του Ιλινόις των ΗΠΑ αλλά 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 
Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να 
εκτελούν ανθρώπους παρά το γεγονός ότι 
είναι η μοναδική χώρα των G8 που πράττει 
κάτι τέτοιο εν έτει 2011· υπενθυμίζει με 
προβληματισμό ότι η Λευκορωσία είναι η 
μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που συνεχίζει 
να χρησιμοποιεί τη θανατική ποινή·
προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
να ανακινούν διαρκώς αυτό το ζήτημα 

64. χαιρετίζει την εκτίμηση οργανώσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι η χρήση της 
θανατικής ποινής το 2011 επιβεβαιώνει σε 
γενικές γραμμές την παγκόσμια τάση για 
κατάργησή της· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για τη σημαντική αύξηση των 
εκτελέσεων που σημειώθηκε στο
Πακιστάν, το Ιράν, το Ιράκ και τη 
Σαουδική Αραβία· εκφράζει μεγάλη 
απογοήτευση για την άρνηση της Κίνας να 
αποκαλύψει αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με 
την εφαρμογή της θανατικής ποινής και 
των εκτελέσεων, οι οποίες σύμφωνα με τη 
Διεθνή Αμνηστία ανέρχονται σε χιλιάδες· 
χαιρετίζει την κατάργηση της θανατικής 
ποινής στην πολιτεία του Ιλινόις των ΗΠΑ 
αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν 
να εκτελούν ανθρώπους παρά το γεγονός 
ότι είναι η μοναδική χώρα των G8 που 
πράττει κάτι τέτοιο εν έτει 2011· 
υπενθυμίζει με προβληματισμό ότι η 
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στους διαλόγους τους με τις εν λόγω 
χώρες·

Λευκορωσία είναι η μοναδική ευρωπαϊκή 
χώρα που συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη 
θανατική ποινή· προτρέπει την κυβέρνηση 
του Πακιστάν να καταργήσει τους νόμους 
περί βλασφημίας· προτρέπει την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της να ανακινούν διαρκώς 
αυτό το ζήτημα στους διαλόγους τους με 
τις εν λόγω χώρες·

Or. en

Τροπολογία 279
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. χαιρετίζει την εκτίμηση οργανώσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι η χρήση της 
θανατικής ποινής το 2011 επιβεβαιώνει σε 
γενικές γραμμές την παγκόσμια τάση για 
κατάργησή της· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για τη σημαντική αύξηση των 
εκτελέσεων που σημειώθηκε στο Ιράν, το 
Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία· εκφράζει 
μεγάλη απογοήτευση για την άρνηση της 
Κίνας να αποκαλύψει αξιόπιστα στοιχεία 
σχετικά με την εφαρμογή της θανατικής 
ποινής και των εκτελέσεων, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία 
ανέρχονται σε χιλιάδες· χαιρετίζει την 
κατάργηση της θανατικής ποινής στην 
πολιτεία του Ιλινόις των ΗΠΑ αλλά 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 
Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να 
εκτελούν ανθρώπους παρά το γεγονός ότι 
είναι η μοναδική χώρα των G8 που πράττει 
κάτι τέτοιο εν έτει 2011· υπενθυμίζει με 
προβληματισμό ότι η Λευκορωσία είναι η 

64. χαιρετίζει την εκτίμηση οργανώσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι η χρήση της 
θανατικής ποινής το 2011 επιβεβαιώνει σε 
γενικές γραμμές την παγκόσμια τάση για 
κατάργησή της· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για τη σημαντική αύξηση των 
εκτελέσεων που σημειώθηκε στο Ιράν, το 
Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία· εκφράζει 
μεγάλη απογοήτευση για την άρνηση της 
Κίνας να αποκαλύψει αξιόπιστα στοιχεία 
σχετικά με την εφαρμογή της θανατικής 
ποινής και των εκτελέσεων, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία 
ανέρχονται σε χιλιάδες· χαιρετίζει την 
κατάργηση της θανατικής ποινής στην 
πολιτεία του Ιλινόις των ΗΠΑ αλλά 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 
Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να 
εκτελούν ανθρώπους παρά το γεγονός ότι 
είναι η μοναδική χώρα των G8 που πράττει 
κάτι τέτοιο εν έτει 2011· υπενθυμίζει με 
προβληματισμό ότι η Λευκορωσία είναι η 
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μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που συνεχίζει 
να χρησιμοποιεί τη θανατική ποινή· 
προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
να ανακινούν διαρκώς αυτό το ζήτημα 
στους διαλόγους τους με τις εν λόγω 
χώρες·

μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που συνεχίζει 
να χρησιμοποιεί τη θανατική ποινή· 
προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
να ανακινούν διαρκώς και κατά 
προτεραιότητα αυτό το ζήτημα στους 
διαλόγους τους με τις εν λόγω χώρες·

Or. es

Τροπολογία 280
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64a. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για 
τη σημαντική αύξηση των εκτελέσεων 
που σημειώθηκε ιδίως στο Ιράν, το Ιράκ 
και τη Σαουδική Αραβία· εκφράζει 
μεγάλη απογοήτευση για την άρνηση της 
Κίνας να αποκαλύψει αξιόπιστα στοιχεία 
σχετικά με την εφαρμογή της θανατικής 
ποινής και των εκτελέσεων, οι οποίες 
σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία 
ανέρχονται σε χιλιάδες, και εν συνεχεία 
προτρέπει τις Κινεζικές αρχές να θέσουν 
τέλος στην εκτεταμένη και 
πολιτικοποιημένη εφαρμογή της 
θανατικής ποινής και να εξασφαλίσουν 
εγγυήσεις επί των διαδικασιών στο 
νομικό της σύστημα που θα εγγυώνται 
την προστασία όσων έχουν καταδικαστεί 
σε θάνατο, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος σε δίκαιη δίκη σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα· υπενθυμίζει με 
προβληματισμό ότι η Λευκορωσία είναι η 
μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που συνεχίζει 
να χρησιμοποιεί τη θανατική ποινή· καλεί 
επιτακτικά την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 
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να θίγουν με συνέπεια το εν λόγω θέμα 
στους διαλόγους τους με τις εν λόγω 
χώρες και να ζητούν μεγαλύτερη 
διαφάνεια όσον αφορά τις καταδίκες σε 
θανατική ποινή και τις εκτελέσεις και να 
εγγυώνται σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα δικαιοσύνης την προστασία των 
δικαιωμάτων όσων αντιμετωπίζουν τη 
θανατική ποινή·

Or. en

Τροπολογία 281
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64α. αναφέρει ότι η ΕΕ, η οποία έχει ήδη 
επιτύχει στο παρελθόν απτά 
αποτελέσματα όσον αφορά την 
καταπολέμηση της θανατικής ποινής, 
πρέπει να αναλάβει πιο αποφασιστικό 
ρόλο και να καλέσει τα θεσμικά όργανα 
και τα κράτη μέλη να τηρούν και να 
ενισχύουν τη δέσμευσή τους και την 
πολιτική τους βούληση ως προς αυτό το 
θέμα, προκειμένου να είναι σε θέση να 
καταργήσουν οριστικά τη θανατική ποινή 
σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. es

Τροπολογία 282
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64a. θεωρεί ότι η ΕΕ δεν πρέπει ποτέ να 
γίνει συνεργός στην εκτέλεση θανατικών 
ποινών· ζητεί συνεπώς, τακτικούς και 
ενημερωμένους ελέγχους εξαγωγών σε 
φαρμακευτικά προϊόντα που 
παρασκευάζονται από Ευρωπαϊκές 
φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
εκτέλεση θανατικών ποινών σε τρίτες 
χώρες, όπως στις ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 283
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65a. επικροτεί την επέκταση στις 
ενημερωμένες κατευθυντήριες γραμμές 
των ομάδων που χρήζουν ειδικής 
προστασίας ώστε να περιλαμβάνουν 
άτομα που αντιμετωπίζουν διακρίσεις 
βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού 
ή της ταυτότητας του φύλου, καθώς και 
τη δέσμευση να κληθούν τρίτες χώρες να 
παρέχουν εγχώριες διαδικασίες για 
καταγγελίες και αναφορές που 
προσαρμόζονται στο φύλο ή στις ανάγκες 
των παιδιών· ωστόσο· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι οι συντονισμένες 
προσπάθειες της ΕΕ να αντιμετωπίσει τα 
βασανιστήρια δεν θίγουν τη διάσταση του 
φύλου με πιο ολοκληρωμένο τρόπο, 
γεγονός που απορρέει κυρίως από μια 
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έλλειψη ουσιαστικής πληροφόρησης για 
όλες τις μορφές βασανιστηρίων και 
κακής μεταχείρισης·

Or. en

Τροπολογία 284
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66α. υπογραμμίζει ότι ο ορισμός της
δουλείας που διατυπώθηκε από τα 
Ηνωμένα Έθνη αντιστοιχεί στο καθεστώς 
ή την κατάσταση ενός ατόμου επί του 
οποίου ασκούνται όλες ή ορισμένες από 
τις πτυχές του δικαιώματος ιδιοκτησίας· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν μορφές
σύγχρονης δουλείας, ακόμα και στο 
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να 
ακολουθήσει μια πολύ πιο αυστηρή 
πολιτική στον εν λόγω τομέα, ιδίως σε 
ό,τι αφορά τους κατ’ οίκον εργαζόμενους, 
οι οποίοι αποτελούν την κοινωνικο-
επαγγελματική κατηγορία που πλήττεται 
σοβαρότερα από αυτές τις μορφές 
δουλείας·

Or. fr

Τροπολογία 285
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66α. χαιρετίζει την απόφαση της 
Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2011 για 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1236/2005 μέσω του οποίου επιδιώκει 
αυστηρότερους ελέγχους εξαγωγών σε 
συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα 
που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για 
εκτελέσεις και σε εξοπλισμό που μπορεί 
να χρησιμοποιείται για βασανιστήρια· 
καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα 
κενά που απομένουν στον κανονισμό με 
την πρόβλεψη γενικής ρήτρας που θα 
αφορά την τελική χρήση των 
εμπορευμάτων και θα απαγορεύει την 
εξαγωγή οποιουδήποτε φαρμακευτικού 
προϊόντος ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί 
για βασανιστήρια ή εκτελέσεις·

Or. en

Τροπολογία 286
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66β. καλεί εκ νέου την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1236/2005 του Συμβουλίου σχετικά με το 
εμπόριο ορισμένων αντικειμένων 
δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη 
θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη 
σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική 
μεταχείριση ή τιμωρία μια ρήτρα 
«τελικής χρήσης βασανιστηρίων» που θα 
δίνει στη δυνατότητα στα κράτη μέλη, 
βάσει προηγούμενης ενημέρωσης, να 
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εγκρίνουν, και συνεπώς να αρνούνται την 
εξαγωγή ειδών που θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για 
τέτοιους σκοπούς από τους τελικούς 
χρήστες·

Or. en

Τροπολογία 287
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η πολιτική 
κατάχρηση της ψυχιατρικής εξακολουθεί 
να αποτελεί οδυνηρό πρόβλημα σε αρκετές 
χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 
Ρωσίας, που έχουν ιστορικό χρήσης 
βίαιων ψυχιατρικών μεθόδων για την 
υποστήριξη αντιδημοκρατικών 
καθεστώτων, προσπαθώντας να 
τρομοκρατήσουν και να σταματήσουν 
διαφωνούντα τμήματα της κοινωνίας και 
άτομα· υπογραμμίζει με ανησυχία ότι αυτή 
η τάση συνοδεύεται από ασαφείς και 
ακαθόριστες μορφές βασανιστηρίων, 
συμπεριλαμβανομένου του ψυχολογικού 
τρόμου και ταπεινωτικών συνθηκών 
φυλάκισης·

67. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η πολιτική 
κατάχρηση της ψυχιατρικής εξακολουθεί 
να αποτελεί οδυνηρό πρόβλημα σε αρκετές 
χώρες που έχουν ιστορικό χρήσης βίαιων 
ψυχιατρικών μεθόδων για την υποστήριξη 
αντιδημοκρατικών καθεστώτων, 
προσπαθώντας να τρομοκρατήσουν και να 
σταματήσουν διαφωνούντα τμήματα της 
κοινωνίας και άτομα· υπογραμμίζει με 
ανησυχία ότι αυτή η τάση συνοδεύεται από 
ασαφείς και ακαθόριστες μορφές 
βασανιστηρίων, συμπεριλαμβανομένου 
του ψυχολογικού τρόμου και ταπεινωτικών 
συνθηκών φυλάκισης·

Or. en

Τροπολογία 288
Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67α. επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τις 
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πρακτικές των έκτακτων παραδόσεων, 
των μυστικών φυλακών και 
βασανιστηρίων στις οποίες ενεπλάκησαν 
οι ΗΠΑ και κάποια κράτη μέλη της ΕΕ 
και οι οποίες απαγορεύονται από το 
εγχώριο και διεθνές δίκαιο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα καθώς 
παραβιάζουν μεταξύ άλλων τα 
δικαιώματα της ελευθερίας, της 
ασφάλειας, της ανθρώπινης 
μεταχείρισης, της μη υποβολής σε 
βασανιστήρια, του τεκμηρίου αθωότητας, 
της δίκαιης δίκης, του νομικού 
συμβούλου και της ίσης προστασίας 
βάσει του νόμου· εκφράζει αποδοκιμασία 
για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει 
καταλογισθεί καμία ευθύνη, ούτε στις 
ΗΠΑ ούτε σε επίπεδο ΕΕ· προσδοκά, 
βάσει των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν, 
την παύση λειτουργίας του κέντρου 
κράτησης και βασανιστηρίων του 
Γκουαντάναμο το συντομότερο δυνατόν·

Or. fr

Τροπολογία 289
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68. εφιστά την προσοχή στη σημασία της 
έκθεσης του ειδικού εισηγητή των 
Ηνωμένων Εθνών της 5ης Αυγούστου 
2011 (A/66/268) σχετικά με τα 
βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης 
ή τιμωρίας, εστιάζοντας στις επιπτώσεις 
της απομόνωσης, συμπεριλαμβανομένης 
της χρήσης αυτής της μεθόδου σε 
ψυχιατρικές κλινικές· εκφράζει σοβαρές 

68. εφιστά την προσοχή στη σημασία της 
έκθεσης του ειδικού εισηγητή των 
Ηνωμένων Εθνών της 5ης Αυγούστου 
2011 (A/66/268) σχετικά με τα 
βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης 
ή τιμωρίας, εστιάζοντας στις επιπτώσεις 
της απομόνωσης, συμπεριλαμβανομένης 
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ανησυχίες για τα στοιχεία που 
παρουσιάζουν διάφορες χώρες ότι τα 
ψυχιατρικά νοσοκομεία χρησιμοποιούνται 
ως de facto κέντρα κράτησης· καλεί την 
ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να δώσουν την 
απαιτούμενη προσοχή σε αυτό το 
πρόβλημα·

της χρήσης αυτής της μεθόδου σε 
ψυχιατρικές κλινικές· εκφράζει σοβαρές 
ανησυχίες για τα στοιχεία που 
παρουσιάζουν διάφορες χώρες ότι τα 
ψυχιατρικά νοσοκομεία χρησιμοποιούνται 
ως de facto κέντρα κράτησης· καλεί την 
ΑΠ/ΥΕ, τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ΕΥΕΔ 
και την Επιτροπή να δώσουν την 
απαιτούμενη προσοχή σε αυτό το 
πρόβλημα·

Or. en

Τροπολογία 290
Τάκης Χατζηγεωργίου, Willy Meyer, Νικόλαος Χουντής, Marie-Christine Vergiat, 
Jacky Hénin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68a. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι οι 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων εξακολουθούν να 
αποτελούν οδυνηρό πρόβλημα στα 
κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου. Οι 
τουρκικές ένοπλες δυνάμεις εμποδίζουν 
έως σήμερα χιλιάδες πρόσφυγες που 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις 
κατοικίες και τις περιουσίες τους να 
ζήσουν στην πατρίδα τους. Επιπλέον, οι 
οικογένειες και οι συγγενείς των 
αγνοούμενων εξακολουθούν να 
στερούνται το δικαίωμα να λάβουν 
απάντηση σχετικά με την τύχη των 
οικείων τους, καθώς η Τουρκία δεν 
επιτρέπει την πρόσβαση σε στρατιωτικές 
ζώνες και στις σχετικές εκθέσεις από 
αρχεία για τις έρευνες της Επιτροπής 
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Αγνοουμένων στην Κύπρο·

Or. en

Τροπολογία 291
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 69 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69a. καταδικάζει και ταυτόχρονα καλεί 
για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων 
ενάντια σε σκληρές, απάνθρωπες και 
ταπεινωτικές μεταχειρίσεις, όπως η 
υποχρεωτική και φυλο-εκλεκτική 
άμβλωση και η υποχρεωτική στείρωση 
γυναικών και ανδρών·

Or. en

Τροπολογία 292
Carlo Casini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 69 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69α. στο πλαίσιο των στρατηγικών 
σχετικά με την καταπολέμηση των 
βασανιστηρίων και άλλων μορφών 
σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής 
μεταχείρισης ή τιμωρίας, καταδικάζει 
σθεναρά και επικαλείται ειδικά μέτρα για 
την αντιμετώπιση φαινομένων όπως οι 
πρακτικές γενετικού ακρωτηριασμού 
γυναικών (MGF), η αναγκαστική 
άμβλωση και στείρωση·

Or. it
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Τροπολογία 293
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Διακρίσεις εναντίον κοινωνικών ομάδων Διακρίσεις

Or. en

Τροπολογία 294
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70. εκφράζει βαθιά απογοήτευση για το 
γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία συνεχίζει να 
είναι ποινικοποιημένη σε 78 κράτη, 
συμπεριλαμβανομένων πέντε κρατών όπου 
τιμωρείται με θανατική ποινή· καλεί αυτά 
τα κράτη να αποποινικοποιήσουν την 
ομοφυλοφιλία χωρίς καθυστέρηση, να 
απελευθερώσουν όσους έχουν φυλακιστεί 
με βάση το γενετήσιο προσανατολισμό 
τους και να μην τους εκτελέσουν· καλεί 
την ΕΥΕΔ να αξιοποιήσει στο έπακρο τη 
δέσμη εργαλείων ΛΟΑΤ για να 
προστατέψει τα δικαιώματα του 
πληθυσμού ΛΟΑΤ· καλεί το Συμβούλιο να 
εργαστεί για να θεσπιστούν δεσμευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές σε αυτό τον 
τομέα· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη 
μέλη να συνδράμουν τους υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 
πληθυσμού ΛΟΑΤ σε χώρες όπου 
διατρέχουν κίνδυνο, και καλεί την ΑΠ/ΥΕ 

70. επισημαίνει το γεγονός ότι η 
ομοφυλοφιλία είναι ποινικοποιημένη σε 78 
κράτη σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές 
νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένων πέντε 
κρατών όπου τιμωρείται με θανατική 
ποινή· καλεί αυτά τα κράτη να 
αποποινικοποιήσουν την ομοφυλοφιλία 
χωρίς καθυστέρηση, να απελευθερώσουν 
όσους έχουν φυλακιστεί με βάση το 
γενετήσιο προσανατολισμό τους και να 
μην τους εκτελέσουν·
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να συνεχίσει να καθιστά σαφή τη 
δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
ισότητα και την κατάργηση των 
διακρίσεων με βάση τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, την ταυτότητα του 
φύλου και την έκφραση του φύλου 
παγκοσμίως, μεταξύ άλλων 
εγκαινιάζοντας και υποστηρίζοντας 
πρωτοβουλίες σε διμερές, διεθνές επίπεδο 
και επίπεδο Ηνωμένων Εθνών επί αυτών 
των θεμάτων· επαναλαμβάνει την 
έκκληση που απηύθυνε στην Επιτροπή 
ώστε να εκδώσει έναν οδικό χάρτη για 
την ισότητα με βάση το γενετήσιο 
προσανατολισμό και την ταυτότητα του 
φύλου·

Or. fr

Τροπολογία 295
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70. εκφράζει βαθιά απογοήτευση για το 
γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία συνεχίζει να 
είναι ποινικοποιημένη σε 78 κράτη, 
συμπεριλαμβανομένων πέντε κρατών όπου 
τιμωρείται με θανατική ποινή· καλεί αυτά 
τα κράτη να αποποινικοποιήσουν την 
ομοφυλοφιλία χωρίς καθυστέρηση, να 
απελευθερώσουν όσους έχουν φυλακιστεί 
με βάση το γενετήσιο προσανατολισμό 
τους και να μην τους εκτελέσουν· καλεί 
την ΕΥΕΔ να αξιοποιήσει στο έπακρο τη 
δέσμη εργαλείων ΛΟΑΤ για να 
προστατέψει τα δικαιώματα του 
πληθυσμού ΛΟΑΤ· καλεί το Συμβούλιο να 

70. καλεί τα κράτη μέλη να αντιταχθούν 
σθεναρά σε κάθε προσπάθεια 
υπονόμευσης της έννοιας της
οικουμενικότητας, του αδιαιρέτου και της 
αλληλεξάρτησης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και να προτρέψουν ενεργά 
το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του ΟΗΕ (UNHRC) να αφιερώνει ίση 
προσοχή στις διακρίσεις κάθε φύσης, 
συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων 
λόγω φύλου, φυλής, ηλικίας, γενετήσιου 
προσανατολισμού και θρησκείας ή 
πίστης· εκφράζει βαθιά απογοήτευση για 
το γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία συνεχίζει 
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εργαστεί για να θεσπιστούν δεσμευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές σε αυτό τον 
τομέα· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη 
να συνδράμουν τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του πληθυσμού 
ΛΟΑΤ σε χώρες όπου διατρέχουν κίνδυνο, 
και καλεί την ΑΠ/ΥΕ να συνεχίσει να 
καθιστά σαφή τη δέσμευση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ισότητα και την 
κατάργηση των διακρίσεων με βάση τον 
γενετήσιο προσανατολισμό, την ταυτότητα 
του φύλου και την έκφραση του φύλου 
παγκοσμίως, μεταξύ άλλων εγκαινιάζοντας 
και υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες σε 
διμερές, διεθνές επίπεδο και επίπεδο 
Ηνωμένων Εθνών επί αυτών των θεμάτων· 
επαναλαμβάνει την έκκληση που απηύθυνε 
στην Επιτροπή ώστε να εκδώσει έναν 
οδικό χάρτη για την ισότητα με βάση το 
γενετήσιο προσανατολισμό και την 
ταυτότητα του φύλου·

να είναι ποινικοποιημένη σε 78 κράτη, 
συμπεριλαμβανομένων πέντε κρατών όπου 
τιμωρείται με θανατική ποινή· καλεί αυτά 
τα κράτη να αποποινικοποιήσουν την 
ομοφυλοφιλία χωρίς καθυστέρηση, να 
απελευθερώσουν όσους έχουν φυλακιστεί 
με βάση το γενετήσιο προσανατολισμό 
τους και να μην τους εκτελέσουν· καλεί 
την ΕΥΕΔ να αξιοποιήσει στο έπακρο τη 
δέσμη εργαλείων ΛΟΑΤ για να 
προστατέψει τα δικαιώματα του 
πληθυσμού ΛΟΑΤ· καλεί το Συμβούλιο να 
εργαστεί για να θεσπιστούν δεσμευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές σε αυτό τον 
τομέα· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη 
να συνδράμουν τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του πληθυσμού 
ΛΟΑΤ σε χώρες όπου διατρέχουν κίνδυνο, 
και καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τον ειδικό 
εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα να συνεχίσουν να καθιστούν
σαφή τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην ισότητα και την κατάργηση 
των διακρίσεων με βάση τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, την ταυτότητα του 
φύλου και την έκφραση του φύλου 
παγκοσμίως, μεταξύ άλλων εγκαινιάζοντας 
και υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες σε 
διμερές, διεθνές επίπεδο και επίπεδο 
Ηνωμένων Εθνών επί αυτών των θεμάτων· 
επαναλαμβάνει την έκκληση που απηύθυνε 
στην Επιτροπή ώστε να εκδώσει έναν 
οδικό χάρτη για την ισότητα με βάση το 
γενετήσιο προσανατολισμό και την 
ταυτότητα του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 296
Leonidas Donskis, Barbara Lochbihler, Sarah Ludford, Richard Howitt, Marie-
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Christine Vergiat, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70. εκφράζει βαθιά απογοήτευση για το 
γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία συνεχίζει να 
είναι ποινικοποιημένη σε 78 κράτη, 
συμπεριλαμβανομένων πέντε κρατών όπου 
τιμωρείται με θανατική ποινή· καλεί αυτά 
τα κράτη να αποποινικοποιήσουν την 
ομοφυλοφιλία χωρίς καθυστέρηση, να 
απελευθερώσουν όσους έχουν φυλακιστεί 
με βάση το γενετήσιο προσανατολισμό 
τους και να μην τους εκτελέσουν· καλεί 
την ΕΥΕΔ να αξιοποιήσει στο έπακρο τη 
δέσμη εργαλείων ΛΟΑΤ για να 
προστατέψει τα δικαιώματα του 
πληθυσμού ΛΟΑΤ· καλεί το Συμβούλιο να 
εργαστεί για να θεσπιστούν δεσμευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές σε αυτό τον 
τομέα· καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη 
να συνδράμουν τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του πληθυσμού 
ΛΟΑΤ σε χώρες όπου διατρέχουν κίνδυνο, 
και καλεί την ΑΠ/ΥΕ να συνεχίσει να 
καθιστά σαφή τη δέσμευση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ισότητα και την 
κατάργηση των διακρίσεων με βάση τον 
γενετήσιο προσανατολισμό, την ταυτότητα 
του φύλου και την έκφραση του φύλου 
παγκοσμίως, μεταξύ άλλων εγκαινιάζοντας 
και υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες σε 
διμερές, διεθνές επίπεδο και επίπεδο 
Ηνωμένων Εθνών επί αυτών των θεμάτων· 
επαναλαμβάνει την έκκληση που απηύθυνε 
στην Επιτροπή ώστε να εκδώσει έναν 
οδικό χάρτη για την ισότητα με βάση το 
γενετήσιο προσανατολισμό και την 
ταυτότητα του φύλου·

70. εκφράζει βαθιά απογοήτευση για το 
γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία συνεχίζει να 
είναι ποινικοποιημένη σε 78 κράτη, 
συμπεριλαμβανομένων πέντε κρατών όπου 
τιμωρείται με θανατική ποινή· καλεί αυτά 
τα κράτη να αποποινικοποιήσουν την 
ομοφυλοφιλία χωρίς καθυστέρηση, να 
απελευθερώσουν όσους έχουν φυλακιστεί 
με βάση το γενετήσιο προσανατολισμό ή 
την ταυτότητα φύλου τους και να μην 
τους εκτελέσουν· καλεί την ΕΥΕΔ να 
αξιοποιήσει στο έπακρο τη δέσμη 
εργαλείων ΛΟΑΤ για να προστατέψει τα 
δικαιώματα του πληθυσμού ΛΟΑΤ· καλεί 
το Συμβούλιο να εργαστεί για να 
θεσπιστούν δεσμευτικές κατευθυντήριες 
γραμμές σε αυτό τον τομέα· καλεί την 
ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να συνδράμουν 
τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων του πληθυσμού ΛΟΑΤ σε 
χώρες όπου διατρέχουν κίνδυνο, και καλεί 
την ΑΠ/ΥΕ να συνεχίσει να καθιστά σαφή 
τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην ισότητα και την κατάργηση των 
διακρίσεων με βάση τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, την ταυτότητα του 
φύλου και την έκφραση του φύλου 
παγκοσμίως, μεταξύ άλλων εγκαινιάζοντας 
και υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες σε 
διμερές, διεθνές επίπεδο και επίπεδο 
Ηνωμένων Εθνών επί αυτών των θεμάτων· 
επαναλαμβάνει την έκκληση που απηύθυνε 
στην Επιτροπή ώστε να εκδώσει έναν 
οδικό χάρτη για την ισότητα με βάση το 
γενετήσιο προσανατολισμό και την 
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ταυτότητα του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 297
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70a. υπογραμμίζοντας τη σύναψη από 
την ΕΕ της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία (UNCRPD), και την έγκριση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
αναπηρία 2010-2020, ιδιαίτερα τον τομέα 
δράσης 8· καταδικάζει όλες τις μορφές 
διακρίσεων που βασίζονται στην 
αναπηρία, και καλεί όλα τα κράτη να 
επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· 
επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει επίσης να 
παρακολουθεί την εφαρμογή της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
στο έδαφός της·

Or. en

Τροπολογία 298
Leonidas Donskis, Barbara Lochbihler, Jörg Leichtfried, Sarah Ludford, Richard 
Howitt, Marie-Christine Vergiat, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70a. καλεί τα κράτη μέλη να χορηγούν 
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άσυλο σε αιτούντες που διώκονται σε 
χώρες όπου οι ΛΟΑΔ έχουν 
ποινικοποιηθεί, βάσει των βάσιμων 
φόβων δίωξης των αιτούντων άσυλο και 
βάσει του αυτοπροσδιορισμού τους ως 
λεσβιών, ομοφυλοφίλων, 
αμφισεξουαλικών, διεμφυλικών ή 
ερμαφρόδιτων·

Or. en

Τροπολογία 299
Leonidas Donskis, Barbara Lochbihler, Jörg Leichtfried, Sarah Ludford, Richard 
Howitt, Marie-Christine Vergiat, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70β. επιβεβαιώνει ότι η αρχή της μη 
επιβολής διακρίσεων που περιλαμβάνει 
τις διακρίσεις λόγω φύλου και γενετήσιου 
προσανατολισμού συνιστά θεμελιώδες 
στοιχείο στο πλαίσιο της συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης AΚΕ-ΕE·

Or. en

Τροπολογία 300
Leonidas Donskis, Barbara Lochbihler, Jörg Leichtfried, Sarah Ludford, Richard 
Howitt, Marie-Christine Vergiat, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70γ. υπογραμμίζει ότι προκειμένου να 
είναι η εξωτερική πολιτική της ΕΕ 
αξιόπιστη και συνεκτική στο πεδίο των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ισότητας 
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και της καταπολέμησης των διακρίσεων, 
το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει την 
οδηγία για την ισότιμη μεταχείριση των 
προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή 
πίστης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού και να διευρύνει το 
πεδίο εφαρμογής της απόφασης-πλαίσιο 
σχετικά με τον ρατσισμό και την 
ξενοφοβία, ώστε να καλύπτει και άλλες 
ομάδες στόχο, όπως τους ΛΟΑΔ·

Or. en

Τροπολογία 301
Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, 
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71. καταδικάζει τις συνεχιζόμενες 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που διαπράττονται εναντίον ανθρώπων που 
υφίστανται διακρίσεις λόγω κάστας, 
συμπεριλαμβανομένης της άρνησης της 
ισότητας και της πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη, του συνεχιζόμενου 
διαχωρισμού και τα εμπόδια λόγω κάστας 
που τίθενται στην άσκηση βασικών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητά από το 
Συμβούλιο, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή 
να αναλάβουν κοινή δράση για τις 
διακρίσεις λόγω κάστας, 
συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα 
πλαίσια συνεργασίας και τις ανά χώρα 
στρατηγικές και διαλόγους, ανάλογα με 
την περίπτωση·

71. καταδικάζει τις συνεχιζόμενες 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που διαπράττονται εναντίον ανθρώπων που 
υφίστανται διακρίσεις λόγω κάστας, 
συμπεριλαμβανομένης της άρνησης της 
ισότητας και της πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη, του συνεχιζόμενου 
διαχωρισμού και τα εμπόδια λόγω κάστας 
που τίθενται στην άσκηση βασικών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητά από το 
Συμβούλιο, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή 
να αναλάβουν κοινή δράση για τις 
διακρίσεις λόγω κάστας, 
συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα 
πλαίσια συνεργασίας και τις ανά χώρα 
στρατηγικές και διαλόγους, ανάλογα με 
την περίπτωση, και να προωθήσουν τα 
σχέδια αρχών και κατευθυντήριων 
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γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για την 
εξάλειψη των διακρίσεων βάσει εργασίας 
και καταγωγής ως κατευθυντήριο πλαίσιο 
για την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω 
κάστας, και να εργαστούν για την έγκρισή 
τους από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

Or. en

Τροπολογία 302
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71. καταδικάζει τις συνεχιζόμενες 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
που διαπράττονται εναντίον ανθρώπων που 
υφίστανται διακρίσεις λόγω κάστας, 
συμπεριλαμβανομένης της άρνησης της 
ισότητας και της πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη, του συνεχιζόμενου 
διαχωρισμού και τα εμπόδια λόγω κάστας 
που τίθενται στην άσκηση βασικών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητά από το 
Συμβούλιο, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή 
να αναλάβουν κοινή δράση για τις 
διακρίσεις λόγω κάστας, 
συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα 
πλαίσια συνεργασίας και τις ανά χώρα 
στρατηγικές και διαλόγους, ανάλογα με 
την περίπτωση·

71. επισημαίνει τις συνεχιζόμενες 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
που διαπράττονται εναντίον ανθρώπων που 
υφίστανται διακρίσεις βάσει της 
πραγματικής τους σύνδεσης ή της 
υποψίας ότι συνδέονται με κάποια ομάδα, 
κυρίως λόγω των πεποιθήσεων ή της 
κουλτούρας τους· καταδικάζει κυρίως τις 
παραβιάσεις λόγω κάστας, 
συμπεριλαμβανομένης της άρνησης της 
ισότητας και της πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη, του συνεχιζόμενου 
διαχωρισμού και τα εμπόδια λόγω κάστας 
που τίθενται στην άσκηση βασικών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητά από το 
Συμβούλιο, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή 
να αναλάβουν κοινή δράση για τις 
διακρίσεις λόγω κάστας, 
συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα 
πλαίσια συνεργασίας και τις ανά χώρα 
στρατηγικές και διαλόγους, ανάλογα με 
την περίπτωση·
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Or. fr

Τροπολογία 303
Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, 
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71a. ζητεί από την Ύπατη Εκπρόσωπο 
και τον ειδικό εντεταλμένο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα να αναγνωρίσουν 
πλήρως τις διακρίσεις λόγω κάστας ως 
διατομεακό πρόβλημα που επηρεάζει το 
πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
της φτώχειας, πλήττοντας χειρότερα τις 
γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 304
Renate Weber, Leonidas Donskis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 72

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

72. σημειώνει με ανησυχία ότι οι 
αυτόχθονες πληθυσμοί διατρέχουν 
αυξημένο κίνδυνο να τύχουν θύματα 
διακρίσεων και ότι είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτοι σε πολιτικές, οικονομικές και
περιβαλλοντικές αλλαγές και διαταραχές· 
σημειώνει ότι οι περισσότεροι ζουν κάτω 
από το όριο της φτώχειας και ότι έχουν 
περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση στα 
συστήματα εκπροσώπησης, χάραξης 
πολιτικών αποφάσεων ή δικαιοσύνης· 
προβληματίζεται ιδιαίτερα για τις 
καταγγελίες ευρέως διαδεδομένης αρπαγής 

72. σημειώνει με ανησυχία ότι οι 
αυτόχθονες πληθυσμοί διατρέχουν 
αυξημένο κίνδυνο να τύχουν θύματα 
διακρίσεων και ότι είναι ιδιαίτερα
ευάλωτοι σε πολιτικές, οικονομικές,
περιβαλλοντικές και εργασιακές αλλαγές 
και διαταραχές· σημειώνει ότι οι 
περισσότεροι ζουν κάτω από το όριο της 
φτώχειας και ότι έχουν περιορισμένη ή 
καθόλου πρόσβαση στα συστήματα 
εκπροσώπησης, χάραξης πολιτικών 
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γαιών, εκτοπίσεων πληθυσμού και 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που γεννώνται από ένοπλες 
συγκρούσεις·

αποφάσεων ή δικαιοσύνης· 
προβληματίζεται ιδιαίτερα για τις 
καταγγελίες ευρέως διαδεδομένης αρπαγής 
γαιών, εκτοπίσεων πληθυσμού και 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που γεννώνται από ένοπλες 
συγκρούσεις·

Or. en

Τροπολογία 305
Kinga Gál, László Tőkés

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 72 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

72a. επισημαίνει ότι οι παραδοσιακές 
εθνικές μειονοτικές κοινότητες έχουν 
συγκεκριμένες ανάγκες που είναι 
διαφορετικές από αυτές των λοιπών 
μειονοτικών ομάδων και υπάρχει ανάγκη 
προάσπισης της ίσης μεταχείρισης των 
μειονοτήτων αυτών σε ό,τι αφορά την 
εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, 
τις κοινωνικές υπηρεσίες και άλλες 
δημόσιες υπηρεσίες, ενώ επιπλέον πρέπει 
να προωθηθεί η πλήρης και 
αποτελεσματική ισότητα σε όλους τους 
τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, 
πολιτικής και πολιτιστικής ζωής μεταξύ 
των ατόμων που ανήκουν σε εθνοτική 
μειονότητα και όσων ανήκουν στην 
πλειονότητα·

Or. en

Τροπολογία 306
Jörg Leichtfried
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 72 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

72a. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να προωθήσουν μια επίσημη, 
δικαστική νομιμοποίηση του όρου 
«κλιματικός πρόσφυγας» (για ανθρώπους 
που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις 
κατοικίες τους και να αναζητήσουν 
καταφύγιο στο εξωτερικό ως συνέπεια 
της κλιματικής αλλαγής), ο οποίος δεν 
αναγνωρίζεται ακόμα από το διεθνές 
δίκαιο ούτε από οποιαδήποτε νομικά 
δεσμευτική διεθνή συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 307
Charles Goerens

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 72 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

72α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
προασπίσουν τη διεθνή Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία του 2006 εντός και 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 308
Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 72 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

72α. θεωρεί ότι οι φυσικοί πόροι είναι 
απαραίτητοι για τη ζωή και προσφέρουν 
συλλογικά οφέλη, χάρη στα οποία θα 
μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως κοινά 
αγαθά της ανθρωπότητας· διαπιστώνει, 
ωστόσο, ότι ορισμένοι τοπικοί πληθυσμοί 
δεν έχουν πάντοτε πρόσβαση στους εν 
λόγω πόρους ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
αμοιβής για τις υπηρεσίες στων οποίων 
την παραγωγή συνέβαλαν· κατά συνέπεια, 
υπογραμμίζει τη σημασία του 
καθορισμού των εργαλείων που 
προορίζονται για τη μέτρηση των 
ανισοτήτων πρόσβασης σε πόρους οι 
οποίοι προέρχονται από τη φύση· 
χαιρετίζει την έγκριση εκ μέρους της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 28 
Ιουλίου 2011 του ψηφίσματος για την 
αναγνώριση του θεμελιώδους 
δικαιώματος στο νερό και την 
αποχέτευση· προσδοκά ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα κράτη μέλη θα θέσουν σε 
εφαρμογή τις συστάσεις του εν λόγω 
ψηφίσματος για την παροχή οικονομικών 
πόρων, την ενίσχυση των ικανοτήτων και 
τη μεταφορά τεχνολογιών, ιδίως υπέρ 
των αναπτυσσόμενων χωρών·

Or. fr

Τροπολογία 309
Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, 
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 72 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

72a. επισημαίνει τη σημασία του 
δικαιώματος ιθαγένειας ως ένα από τα 
πλέον θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς σε 
πολλές χώρες μόνο όσοι αναγνωρίζονται 
πλήρως ως πολίτες δικαιούνται να 
εκπληρούν και να ασκούν τα βασικά 
ανθρώπινα δικαιώματά τους, 
συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας 
ασφάλειας, της ευημερίας και της 
παιδείας·

Or. en

Τροπολογία 310
Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 72 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

72β. υπενθυμίζει ότι η Παγκόσμια 
Τράπεζα εκτιμά πως 60 εκατομμύρια 
άνδρες και γυναίκες είναι σήμερα πλήρως 
εξαρτημένοι από τα δάση και εκτιμά ότι 
η αποψίλωση συνιστά σημαντικό εμπόδιο 
όσον αφορά την επίτευξη των 
αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας λόγω 
της απώλειας των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών που παρέχουν τα δάση (ιδίως 
της βροχής, της πρόληψης της 
διάβρωσης του εδάφους, του καθαρισμού 
του νερού), υπενθυμίζει ότι το 70 % των 
φτωχών πληθυσμών του πλανήτη 
κατοικεί σε αγροτικές περιοχές και 
εξαρτάται άμεσα από τους φυσικούς 
πόρους για την επιβίωση και την 
ευημερία του, και ότι οι φτωχοί κάτοικοι 
των αστικών περιοχών εξαρτώνται εξίσου 
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από τους εν λόγω πόρους όσον αφορά τις 
υπηρεσίες που παρέχουν τα 
οικοσυστήματα, όπως η προστασία της 
ποιότητας του αέρα και των υδάτων, και 
η αποσύνθεση των απορριμμάτων· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
τα ζητήματα αυτά δεν αποτελούν 
επίκεντρο των αναπτυξιακών 
στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τις εμπλεκόμενες χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 311
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 72 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

72γ. υπογραμμίζει ότι σημαντικός 
αριθμός ατόμων, αλλά επίσης και 
πολιτισμικών μειονοτήτων, δεν έχουν ή 
δεν διαθέτουν πλέον πρόσβαση σε 
ορισμένους πόρους εξαιτίας του 
κερδοσκοπικού ελέγχου από πλευράς 
επιχειρήσεων ή οντοτήτων ιδιωτικού 
δικαίου οι οποίες μπορούν να 
επωφεληθούν από την υποστήριξη των 
πολιτικών αρχών στα ενδιαφερόμενα 
κράτη· υπογραμμίζει ότι η κατάσταση 
αυτή έχει επιπτώσεις κυρίως σε ό,τι 
αφορά την έλλειψη ειδών διατροφής η 
οποία οφείλεται στην εκδίωξη των 
αγροτών από τη γη, στην αύξηση των 
τιμών των τροφίμων και στην 
περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε 
βασικά αγαθά, όπως το νερό· ζητεί, 
συνεπώς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
από τα κράτη μέλη να λάβουν τα 



PE496.431v01-00 214/279 AM\913203EL.doc

EL

απαραίτητα μέτρα για τον τερματισμό 
του κερδοσκοπικού ελέγχου επί των 
πόρων, ιδίως δε των γαιών, από 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και να 
προωθήσουν προτάσεις στο πλαίσιο 
διεθνών και περιφερειακών φορέων και 
διασκέψεων (Παγκόσμια Τράπεζα, ΠΟΕ, 
ΔΗΕΕΑ, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, κ.λπ.), με στόχο 
την αναγνώριση των παγκόσμιων 
δημόσιων αγαθών και την υπαγωγή τους 
σε ειδική σύμβαση του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών·

Or. fr

Τροπολογία 312
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 72 – Υπότιτλος (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Συνθήκες εξαιρετικής ένδειας και 
ανθρώπινα δικαιώματα

Or. fr

Τροπολογία 313
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 72 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

72a. υπενθυμίζει το σύνθημα της Ημέρας 
των Ηνωμένων Εθνών για εξάλειψη της 
φτώχειας (17 Οκτωβρίου) «Όταν οι 
Άνθρωποι είναι καταδικασμένοι να ζουν 
μέσα στη φτώχεια, τα Ανθρώπινα 
δικαιώματα παραβιάζονται. Έχουμε το 
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ιερό καθήκον να ενωθούμε για να 
διασφαλίσουμε το σεβασμό τους»· 
επιβεβαιώνει ότι η ύπαρξη καταστάσεων 
γενικευμένης εξαιρετικής ένδειας 
εμποδίζει την πλήρη χρήση και την 
αποτελεσματική άσκηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι η 
διεθνής κοινότητα πρέπει να συνεχίσει να 
εκχωρεί μεγάλη προτεραιότητα στον 
άμεσο περιορισμό της φτώχειας και, στη 
συνέχεια, στην τελική εξάλειψή της·

Or. fr

Τροπολογία 314
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 72 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

72β. υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 
εκπόνησης ενός συνόλου αρχών για την 
εφαρμογή προτύπων και κριτηρίων που 
αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
πλαίσιο της καταπολέμησης των 
συνθηκών εξαιρετικής ένδειας (πίνακας 
ενδείξεων)·

Or. fr

Τροπολογία 315
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 72 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

72γ. υπογραμμίζει με ανησυχία ότι 
ορισμένοι παράγοντες που σχετίζονται με 
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τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
επιδεινώνουν ιδιαιτέρως τη ροπή προς 
συνθήκες εξαιρετικής ένδειας, όπως τα 
προβλήματα υγείας μητέρας και παιδιών, 
τα προβλήματα ψυχικής υγείας, η ύπαρξη 
χρεών, η τοξικομανία, ο ανθυγιεινός 
χαρακτήρας της κατοικίας, η ανιθαγένεια 
και οι εσωτερικές μετακινήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 316
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 72 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

72δ. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι 
κατευθυντήριες αρχές για τις συνθήκες 
εξαιρετικής ένδειας και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών 
βασίζονται στην αλληλεξάρτηση και στον 
αδιαίρετο χαρακτήρα όλων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και 
στις αρχές της συμμετοχής και της 
χειραφέτησης των προσώπων τα οποία 
ζουν σε συνθήκες εξαιρετικής ένδειας· 
επιμένει στην αδυναμία διαχωρισμού των 
συνθηκών εξαιρετικής ένδειας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων: από τη μία 
πλευρά, τα πρόσωπα που ζουν σε 
συνθήκες εξαιρετικής ένδειας συχνά 
στερούνται τα ανθρώπινα δικαιώματά 
τους, τόσο ατομικά όσο και πολιτικά, 
οικονομικά και κοινωνικά· από την άλλη 
πλευρά, είναι απαραίτητη η προσέγγιση 
της καταπολέμησης των συνθηκών 
εξαιρετικής ένδειας με βάση τα 
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ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου να 
καταστεί κατανοητή και να 
καταπολεμηθεί η εν λόγω κατάσταση· 
καλεί το Συμβούλιο της Ένωσης να 
στηρίξει την εν λόγω προσέγγιση στην 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των 
Ηνωμένων Εθνών·

Or. fr

Τροπολογία 317
Mitro Repo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 74

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

74. αναγνωρίζει ότι η απτή πρόοδος στη 
βελτίωση της κατάστασης των γυναικών 
και των παιδιών σε καταστάσεις ενόπλων 
συρράξεων συχνά εξαρτάται από την 
επίτευξη σαφών και ενοποιημένων δομών 
λογοδοσίας στις στρατιωτικές υπηρεσίες 
και τις υπηρεσίες ασφαλείας υπό μη 
στρατιωτικό έλεγχο· προτρέπει, ως εκ 
τούτου, τα σχετικά θεσμικά όργανα της ΕΕ 
να αναζητήσουν και να εφαρμόσουν πιο 
αποτελεσματικές μεθόδους για να 
διεξάγουν μεταρρυθμίσεις στον τομέα της 
ασφάλειας σε χώρες υπό σύρραξη ή μετά 
από συρράξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στα 
δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών 
σε αυτό το πλαίσιο· καλεί την ΕΥΕΔ και 
την Επιτροπή να το λάβουν αυτό υπόψη 
τους κατά τον προγραμματισμό και την 
εφαρμογή μηχανισμών εξωτερικής 
υποστήριξης αντιμετωπίζοντας τη 
μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας·

74. αναγνωρίζει ότι η απτή πρόοδος στη 
βελτίωση της κατάστασης των γυναικών 
και των παιδιών σε καταστάσεις ενόπλων 
συρράξεων συχνά εξαρτάται από την 
επίτευξη σαφών και ενοποιημένων δομών 
λογοδοσίας στις στρατιωτικές υπηρεσίες 
και τις υπηρεσίες ασφαλείας υπό μη 
στρατιωτικό έλεγχο· προτρέπει, ως εκ 
τούτου, τα σχετικά θεσμικά όργανα της ΕΕ 
να αναζητήσουν και να εφαρμόσουν πιο 
αποτελεσματικές μεθόδους για να 
διεξάγουν μεταρρυθμίσεις στον τομέα της 
ασφάλειας σε χώρες υπό σύρραξη ή μετά 
από συρράξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στα 
δικαιώματα, στην ένταξη και τη 
χειραφέτηση των γυναικών και των 
παιδιών σε αυτό το πλαίσιο· καλεί την 
ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να το λάβουν 
αυτό υπόψη τους κατά τον 
προγραμματισμό και την εφαρμογή 
μηχανισμών εξωτερικής υποστήριξης 
αντιμετωπίζοντας τη μεταρρύθμιση του 
τομέα της ασφάλειας, 
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συμπεριλαμβανομένης της σημασίας της 
χειραφέτησης των γυναικών για την 
ανοικοδόμηση μετά από συγκρούσεις·

Or. en

Τροπολογία 318
Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 74 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

74a. ζητεί τον αφοπλισμό, την 
αποκατάσταση και την επανένταξη των 
παιδιών στρατιωτών ως βασικό στοιχείο 
των πολιτικών της ΕΕ που στοχεύουν 
στην ενίσχυση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της προστασίας του 
παιδιού και της αντικατάστασης της βίας 
από μηχανισμούς επίλυσης πολιτικών 
συγκρούσεων·

Or. en

Τροπολογία 319
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 74 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

74a. επισημαίνει τη μεγάλη ανησυχία του 
αναφορικά με την περιοχή των Μεγάλων 
Λιμνών της Αφρικής, όπου ο βιασμός 
αποτελεί πολεμικό όπλο για την εξάλειψη 
μιας ολόκληρης ομάδας του πληθυσμού·

Or. en
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Τροπολογία 320
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75. προτρέπει την ΕΕ να ενισχύσει τις 
δράσεις της για να μπει ένα τέλος στις 
πρακτικές του ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, των 
πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων και 
της άμβλωσης για λόγους επιλογής φύλου· 
επιμένει ότι αυτές οι πολιτικές θα πρέπει 
να αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της 
προσέγγισης της αναπτυξιακής 
συνεργασίας από πλευράς ΕΕ· 
υπογραμμίζει τη σημασία της επαρκούς 
πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα και της 
ενημέρωσης για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, για την καλή 
διαβίωση των γυναικών σε όλες τις χώρες·

75. προτρέπει την ΕΕ να ενισχύσει τις 
δράσεις της για να μπει ένα τέλος στις 
πρακτικές του ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, των 
πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων, της 
υποχρεωτικής στείρωσης και της 
άμβλωσης για λόγους επιλογής φύλου· 
επιμένει ότι αυτές οι πολιτικές θα πρέπει 
να αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της 
προσέγγισης της αναπτυξιακής 
συνεργασίας από πλευράς ΕΕ· 
υπογραμμίζει τη σημασία της επαρκούς 
πρόσβασης σε δημόσια συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως 
πρωτογενούς, γυναικολογικής και 
μαιευτικής, όπως ορίζεται από την 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, και σε 
σχετική ενημέρωση, για την ευτυχία όλων 
των γυναικών και μητέρων στον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 321
Leonidas Donskis, Barbara Lochbihler, Sarah Ludford, Richard Howitt, Marie-
Christine Vergiat, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75. προτρέπει την ΕΕ να ενισχύσει τις 
δράσεις της για να μπει ένα τέλος στις 

75. προτρέπει την ΕΕ να ενισχύσει τις 
δράσεις της για να μπει ένα τέλος στις 
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πρακτικές του ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, των 
πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων και 
της άμβλωσης για λόγους επιλογής φύλου· 
επιμένει ότι αυτές οι πολιτικές θα πρέπει 
να αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της 
προσέγγισης της αναπτυξιακής 
συνεργασίας από πλευράς ΕΕ· 
υπογραμμίζει τη σημασία της επαρκούς 
πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα και της 
ενημέρωσης για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, για την καλή 
διαβίωση των γυναικών σε όλες τις χώρες·

πρακτικές του ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, των 
πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων και 
της άμβλωσης για λόγους επιλογής φύλου· 
επιμένει ότι αυτές οι πολιτικές θα πρέπει 
να αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της 
προσέγγισης της αναπτυξιακής 
συνεργασίας από πλευράς ΕΕ· 
υπογραμμίζει τη σημασία της επαρκούς 
πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα και της 
ενημέρωσης για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα σεξουαλικά 
και αναπαραγωγικά δικαιώματα, για την 
καλή διαβίωση των γυναικών σε όλες τις 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 322
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75. προτρέπει την ΕΕ να ενισχύσει τις 
δράσεις της για να μπει ένα τέλος στις 
πρακτικές του ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, των 
πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων και 
της άμβλωσης για λόγους επιλογής φύλου· 
επιμένει ότι αυτές οι πολιτικές θα πρέπει 
να αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της 
προσέγγισης της αναπτυξιακής 
συνεργασίας από πλευράς ΕΕ· 
υπογραμμίζει τη σημασία της επαρκούς 
πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα και της 
ενημέρωσης για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, για την καλή 
διαβίωση των γυναικών σε όλες τις χώρες·

75. προτρέπει την ΕΕ να ενισχύσει τις 
δράσεις της για να μπει ένα τέλος στις 
πρακτικές του ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, των 
πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων, 
των θανατώσεων για λόγους τιμής και της 
άμβλωσης για λόγους επιλογής φύλου· 
επιμένει ότι αυτές οι πολιτικές θα πρέπει 
να αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της 
προσέγγισης της αναπτυξιακής 
συνεργασίας από πλευράς ΕΕ· 
υπογραμμίζει τη σημασία της επαρκούς 
πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα και της 
ενημέρωσης για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, για την καλή 
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διαβίωση των γυναικών σε όλες τις χώρες·

Or. en

Τροπολογία 323
Mitro Repo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75. προτρέπει την ΕΕ να ενισχύσει τις 
δράσεις της για να μπει ένα τέλος στις 
πρακτικές του ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, των 
πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων και 
της άμβλωσης για λόγους επιλογής φύλου· 
επιμένει ότι αυτές οι πολιτικές θα πρέπει 
να αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της 
προσέγγισης της αναπτυξιακής 
συνεργασίας από πλευράς ΕΕ· 
υπογραμμίζει τη σημασία της επαρκούς 
πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα και της 
ενημέρωσης για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, για την καλή 
διαβίωση των γυναικών σε όλες τις χώρες·

75. προτρέπει την ΕΕ να ενισχύσει τις 
δράσεις της για να μπει ένα τέλος στις 
πρακτικές του ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, των 
πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων και 
της άμβλωσης για λόγους επιλογής φύλου· 
επιμένει ότι αυτές οι πολιτικές θα πρέπει 
να αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της 
προσέγγισης της αναπτυξιακής 
συνεργασίας από πλευράς ΕΕ· 
υπογραμμίζει τη σημασία της επαρκούς 
πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα και της 
ενημέρωσης για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, καθώς και της 
πρόσβασης στην εκπαίδευση για την καλή 
διαβίωση των γυναικών και των 
κοριτσιών σε όλες τις χώρες·

Or. en

Τροπολογία 324
Barbara Lochbihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75. προτρέπει την ΕΕ να ενισχύσει τις 
δράσεις της για να μπει ένα τέλος στις 

75. προτρέπει την ΕΕ να ενισχύσει τις 
δράσεις της για να μπει ένα τέλος στις 
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πρακτικές του ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, των 
πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων και 
της άμβλωσης για λόγους επιλογής φύλου· 
επιμένει ότι αυτές οι πολιτικές θα πρέπει 
να αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της 
προσέγγισης της αναπτυξιακής 
συνεργασίας από πλευράς ΕΕ· 
υπογραμμίζει τη σημασία της επαρκούς 
πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα και της 
ενημέρωσης για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, για την καλή 
διαβίωση των γυναικών σε όλες τις χώρες·

πρακτικές του ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων, των 
πρώιμων και καταναγκαστικών γάμων και 
της άμβλωσης για λόγους επιλογής φύλου· 
επιμένει ότι αυτές οι πολιτικές θα πρέπει 
να αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της 
προσέγγισης της αναπτυξιακής 
συνεργασίας από πλευράς ΕΕ· 
υπογραμμίζει τη σημασία της επαρκούς 
πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα και της 
ενημέρωσης για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία, για την καλή 
διαβίωση των γυναικών και των 
κοριτσιών σε όλες τις χώρες·

Or. en

Τροπολογία 325
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75a. καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί στενά 
με τη Μονάδα του ΟΗΕ για τις γυναίκες 
και με το θεσμικό όργανο σε διεθνές, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την 
εφαρμογή των δικαιωμάτων των 
γυναικών· τονίζει, ειδικότερα, την ανάγκη 
όχι μόνο προώθησης των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και των 
κατάλληλων προγραμμάτων για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά 
δικαιώματα, που αποτελούν εξέχον τμήμα 
της πολιτικής της ΕΕ για την ανάπτυξη 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα προς 
τρίτες χώρες, αλλά και διασφάλισης ότι οι 
γυναίκες έχουν δίκαιη πρόσβαση σε 
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δημόσια συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης και σε επαρκή γυναικολογική 
και μαιευτική περίθαλψη, όπως ορίζονται 
από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας·

Or. en

Τροπολογία 326
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75α. θεωρεί ότι η βία κατά των γυναικών 
εκφράζεται επίσης με ψυχολογικό τρόπο 
μέσω της ύπαρξης μιας σχέσης 
κυριαρχίας στην κοινωνία και μέσω της 
διάδοσης εικόνων που μειώνουν τις 
γυναίκες· υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της 
Επιτροπής και των κρατών μελών, στον 
εν λόγω τομέα, τόσο εντός όσο και εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να 
περιορίζεται στην καταπολέμηση κάθε 
μορφής βίας κατά των γυναικών (φυσική, 
ψυχολογική, κοινωνική, οικονομική), και 
ότι είναι σκόπιμο να δοθεί προτεραιότητα 
στην εκπαίδευση αγοριών και κοριτσιών 
η οποία θα βασίζεται στην ισότητα των 
φύλων και τούτο από τη μικρότερη 
δυνατή ηλικία, όπως επίσης και στην 
καταπολέμηση των στερεοτύπων των 
φύλων·

Or. fr

Τροπολογία 327
Leonidas Donskis, Barbara Lochbihler, Sarah Ludford, Richard Howitt, Marie-
Christine Vergiat, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marietje Schaake
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75a. διαπιστώνει ότι εξακολουθεί να 
εφιστάται ανεπαρκής προσοχή σε 
παραβιάσεις των σεξουαλικών και 
αναπαραγωγικών δικαιωμάτων που 
υπονομεύουν τις προσπάθειες υλοποίησης 
των δεσμεύσεων του προγράμματος 
δράσης του Καΐρου που εγκρίθηκε κατά 
τη Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό 
και την Ανάπτυξη (ICPD)· υπογραμμίζει 
ότι η πρόοδος όσον αφορά την 
αναπαραγωγική υγεία περιορίζεται σε 
ορισμένα πλαίσια από παραβιάσεις, όπως 
ο γάμος παιδιών, ο πρώιμος και ο 
καταναγκαστικός γάμος και η αδυναμία 
επιβολής νόμιμης ηλικίας γάμου, 
πρακτικές εξαναγκασμού, όπως η 
υποχρεωτική στείρωση ή ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, καθώς και την 
άρνηση του δικαιώματος αυτόνομης 
λήψης αποφάσεων από γυναίκες και 
κορίτσια σε σχέση με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική τους υγεία χωρίς να 
επηρεάζονται από διακρίσεις, 
εξαναγκασμό και βία·

Or. en

Τροπολογία 328
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75β. ζητεί να επαναβεβαιώσει το 
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ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών 
σχετικά με την πρόληψη της 
θνησιμότητας και νοσηρότητας των 
μητέρων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τους αναπτυξιακούς στόχους της 
χιλιετίας ότι η πρόσβαση στην 
ενημέρωση, την εκπαίδευση και την 
υγειονομική περίθαλψη συνιστούν βασικά 
ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι η ΕΕ 
πρέπει κατά συνέπεια να διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην πρόληψη του 
θανάτου των γυναικών κατά την 
εγκυμοσύνη· ζητεί να εφαρμοστεί το 
πρόγραμμα δράσης του Καΐρου όσον 
αφορά τις πτυχές του που αφορούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την 
αναπτυξιακή πολιτική, με στόχο την 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
των δικαιωμάτων των γυναικών και των 
παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των σεξουαλικών και 
αναπαραγωγικών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 329
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 76 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

76a. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
ειδικότερα την κύρωση και εφαρμογή 
από τα κράτη μέλη της Αφρικανικής 
Ένωσης του πρωτοκόλλου της 
Αφρικανικής Ένωσης για τα δικαιώματα 
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των γυναικών στην Αφρική·

Or. en

Τροπολογία 330
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 76 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

76a. διαπιστώνει ότι εξακολουθεί να 
εφιστάται ανεπαρκής προσοχή στις 
παραβιάσεις των σεξουαλικών και 
αναπαραγωγικών δικαιωμάτων που 
υπονομεύουν τις προσπάθειες για την 
υλοποίηση των δεσμεύσεων του 
προγράμματος δράσης του Καΐρου που 
εγκρίθηκε κατά τη Διεθνή Διάσκεψη για 
τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) 
και την αντιμετώπιση των διακρίσεων –
συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων 
και της ανισότητας λόγω φύλου– σε 
στρατηγικές για δημογραφικά θέματα και 
την ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι η 
πρόοδος όσον αφορά την αναπαραγωγική 
υγεία περιορίζεται σε ορισμένα πλαίσια 
από παραβιάσεις, όπως ο γάμος παιδιών, 
ο πρώιμος και ο καταναγκαστικός γάμος 
και η αδυναμία επιβολής νόμιμης ηλικίας 
γάμου, πρακτικές εξαναγκασμού, όπως η
υποχρεωτική στείρωση ή ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, καθώς και την 
άρνηση του δικαιώματος αυτόνομης 
λήψης αποφάσεων από γυναίκες και 
κορίτσια σε σχέση με τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική τους υγεία χωρίς να 
επηρεάζονται από διακρίσεις,
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εξαναγκασμό και βία·

Or. en

Τροπολογία 331
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 76 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

76β. προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία 
λειτουργικής αναθεώρησης της ICPD+20 
θα οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη 
αναθεώρηση όλων των πτυχών που 
συνδέονται με την πλήρη απόλαυση των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων και θα επαναβεβαιώσει μια 
ισχυρή και προοδευτική προσέγγιση των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων για όλους, σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και με αυξημένη λογοδοσία 
για τα επιτεύγματά τους· ειδικότερα, 
καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
διασφαλίσουν ότι η διαδικασία 
αναθεώρησης θα διενεργηθεί με 
συμμετοχικό τρόπο και θα παράσχει 
ευκαιρίες σε διάφορα εμπλεκόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των 
πολιτών, καθώς και σε γυναίκες, εφήβους 
και νέους να συμμετάσχουν με 
ουσιαστικό τρόπο· υπενθυμίζει ότι το 
πλαίσιο για μια τέτοια αναθεώρηση 
πρέπει να βασίζεται στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και να εστιάζει συγκεκριμένα 
στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά 
δικαιώματα·
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Or. en

Τροπολογία 332
Leonidas Donskis, Renate Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 77

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

77. σημειώνει ότι στο πρόγραμμα των 
τριών Προεδριών, η Πολωνία, η Δανία και 
η Κύπρος ανέλαβαν δέσμευση να 
υποστηρίξουν ενεργά όλες τις 
πρωτοβουλίες που συνδέονται με 
προσπάθειες να καταπολεμηθεί η βία 
εναντίον των γυναικών, η 
ενδοοικογενειακή βία και ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, ιδιαίτερα οι 
διασυνοριακές διαστάσεις τους· 
επαναλαμβάνει την ανάγκη ύπαρξης 
συνοχής στις εσωτερικές και εξωτερικές 
πολιτικές της ΕΕ σε αυτά τα ζητήματα και 
προτρέπει την Επιτροπή να θέσει σε 
προτεραιότητα την καταπολέμηση της βίας 
εναντίον γυναικών και κοριτσιών και, 
μέσω του καταμερισμού επαρκών 
οικονομικών πόρων, να στηρίξει 
στοχευμένα και καινοτόμα προγράμματα 
και εντός της ΕΕ και σε τρίτες χώρες·

77. σημειώνει ότι στο πρόγραμμα των 
τριών Προεδριών, η Πολωνία, η Δανία και 
η Κύπρος ανέλαβαν δέσμευση να 
υποστηρίξουν ενεργά όλες τις 
πρωτοβουλίες που συνδέονται με 
προσπάθειες να καταπολεμηθεί η βία 
εναντίον των γυναικών, η 
ενδοοικογενειακή βία και ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, ιδιαίτερα οι 
διασυνοριακές διαστάσεις τους· 
επαναλαμβάνει την ανάγκη ύπαρξης 
συνοχής στις εσωτερικές και εξωτερικές 
πολιτικές της ΕΕ σε αυτά τα ζητήματα και 
προτρέπει την Επιτροπή να θέσει σε 
προτεραιότητα την καταπολέμηση της βίας 
εναντίον γυναικών και κοριτσιών, καθώς 
και της γυναικοκτονίας, και, μέσω του 
καταμερισμού επαρκών οικονομικών 
πόρων, να στηρίξει στοχευμένα και 
καινοτόμα προγράμματα και εντός της ΕΕ 
και σε τρίτες χώρες· ενθαρρύνει την ΕΕ 
και τα κράτη μέλη της να υπογράψουν 
και να κυρώσουν τη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας·

Or. en
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Τροπολογία 333
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 77

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

77. σημειώνει ότι στο πρόγραμμα των 
τριών Προεδριών, η Πολωνία, η Δανία 
και η Κύπρος ανέλαβαν δέσμευση να 
υποστηρίξουν ενεργά όλες τις 
πρωτοβουλίες που συνδέονται με 
προσπάθειες να καταπολεμηθεί η βία 
εναντίον των γυναικών, η 
ενδοοικογενειακή βία και ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, ιδιαίτερα οι 
διασυνοριακές διαστάσεις τους· 
επαναλαμβάνει την ανάγκη ύπαρξης 
συνοχής στις εσωτερικές και εξωτερικές 
πολιτικές της ΕΕ σε αυτά τα ζητήματα και 
προτρέπει την Επιτροπή να θέσει σε 
προτεραιότητα την καταπολέμηση της βίας 
εναντίον γυναικών και κοριτσιών και, 
μέσω του καταμερισμού επαρκών 
οικονομικών πόρων, να στηρίξει 
στοχευμένα και καινοτόμα προγράμματα 
και εντός της ΕΕ και σε τρίτες χώρες·

77. επικροτεί όλες τις πρωτοβουλίες σε 
επίπεδο ΕΕ αρκετών κρατών μελών με 
σκοπό να καταπολεμηθεί η βία εναντίον 
των γυναικών, η ενδοοικογενειακή βία και 
ο ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, ιδιαίτερα οι 
διασυνοριακές διαστάσεις τους· 
επαναλαμβάνει την ανάγκη ύπαρξης 
συνοχής στις εσωτερικές και εξωτερικές 
πολιτικές της ΕΕ σε αυτά τα ζητήματα και 
προτρέπει την Επιτροπή να θέσει σε 
προτεραιότητα την καταπολέμηση της βίας 
εναντίον γυναικών και κοριτσιών και, 
μέσω του καταμερισμού επαρκών 
οικονομικών πόρων, να στηρίξει 
στοχευμένα και καινοτόμα προγράμματα 
και εντός της ΕΕ και σε τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 334
Nicole Kiil-Nielsen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 77 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

77a. χαιρετίζει την έγκριση της οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
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ανθρώπων, καθώς και την υιοθέτηση 
μιας νέας στρατηγικής από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Η στρατηγική 
της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας 
ανθρώπων 2012–2016»)· υπενθυμίζει ότι 
η εμπορία ανθρώπων αποτελεί 
πολυσύνθετο διεθνικό φαινόμενο 
ριζωμένο στον κίνδυνο φτώχειας, στην 
έλλειψη δημοκρατικών παραδόσεων, 
στην ανισότητα των φύλων και τη βία σε 
βάρος των γυναικών· τονίζει το γεγονός 
ότι πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο 
στη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο του 
διαλόγου με τις τρίτες χώρες για το 
ζήτημα αυτό και καλεί, εντέλει, τα κράτη 
μέλη που δεν έχουν επικυρώσει ακόμη το 
Πρωτόκολλο του Παλέρμο του ΟΗΕ για 
την Εμπορία Ανθρώπων και τη Σύμβαση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων 
να προβούν σε αυτήν την ενέργεια το 
συντομότερο δυνατόν·

Or. fr

Τροπολογία 335
Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 77 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

εμμένει στον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν οι γυναίκες στην 
πολιτική ζωή των γειτονικών χωρών του 
Νότου· χαιρετίζει τα αποτελέσματα των 
εκλογών που έφεραν σημαντική αύξηση 
του αριθμού των γυναικών στα πολιτικά 
φόρουμ·

Or. fr
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Τροπολογία 336
Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 78

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

78. υπενθυμίζει την ειδική δέσμευση που 
διατυπώθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας 
ότι οι εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ πρέπει 
να επικεντρωθούν στα δικαιώματα των 
παιδιών· επισημαίνει ότι η σχεδόν 
παγκόσμια έγκριση της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού παρέχει ένα ιδιαίτερα γερό διεθνές 
νομικό θεμέλιο για την επιδίωξη 
προοδευτικών πολιτικών σε αυτό τον 
τομέα·

78. υπενθυμίζει την ειδική δέσμευση που 
διατυπώθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας 
ότι οι εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ πρέπει 
να επικεντρωθούν στα δικαιώματα των 
παιδιών· επισημαίνει ότι η σχεδόν 
παγκόσμια έγκριση της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού παρέχει ένα ιδιαίτερα γερό διεθνές 
νομικό θεμέλιο για την επιδίωξη 
προοδευτικών πολιτικών σε αυτό τον 
τομέα, και, ως εκ τούτου, καλεί τις χώρες 
που δεν την έχουν ακόμα κυρώσει να το 
κάνουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση 
και τα προαιρετικά της πρωτόκολλα όσο 
το δυνατόν συντομότερα·

Or. en

Τροπολογία 337
Alojz Peterle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 78

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

78. υπενθυμίζει την ειδική δέσμευση που 
διατυπώθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας 
ότι οι εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ πρέπει 
να επικεντρωθούν στα δικαιώματα των 
παιδιών· επισημαίνει ότι η σχεδόν 
παγκόσμια έγκριση της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 

78. υπενθυμίζει την ειδική δέσμευση που 
διατυπώθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας 
ότι οι εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ πρέπει 
να επικεντρωθούν στα δικαιώματα των 
παιδιών· επισημαίνει ότι η σχεδόν 
παγκόσμια έγκριση της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 



PE496.431v01-00 232/279 AM\913203EL.doc

EL

Παιδιού παρέχει ένα ιδιαίτερα γερό διεθνές 
νομικό θεμέλιο για την επιδίωξη 
προοδευτικών πολιτικών σε αυτό τον 
τομέα·

Παιδιού παρέχει ένα ιδιαίτερα γερό διεθνές 
νομικό θεμέλιο για την επιδίωξη 
προοδευτικών πολιτικών σε αυτό τον 
τομέα· εν προκειμένω, στηρίζει στο 
έπακρο τα άρθρα του Σαν Χοσέ για την 
εφαρμογή του διεθνούς δικαίου για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με την 
προστασία της ανθρώπινης ζωής·

Or. en

Τροπολογία 338
Mitro Repo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 78

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

78. υπενθυμίζει την ειδική δέσμευση που 
διατυπώθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας 
ότι οι εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ πρέπει 
να επικεντρωθούν στα δικαιώματα των 
παιδιών· επισημαίνει ότι η σχεδόν 
παγκόσμια έγκριση της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού παρέχει ένα ιδιαίτερα γερό διεθνές 
νομικό θεμέλιο για την επιδίωξη 
προοδευτικών πολιτικών σε αυτό τον 
τομέα·

78. υπενθυμίζει την ειδική δέσμευση που 
διατυπώθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας 
ότι οι εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ πρέπει 
να επικεντρωθούν στα δικαιώματα των 
παιδιών· επισημαίνει ότι η σχεδόν 
παγκόσμια έγκριση της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού παρέχει ένα ιδιαίτερα γερό διεθνές 
νομικό θεμέλιο για την επιδίωξη 
προοδευτικών πολιτικών σε αυτό τον 
τομέα· συνιστά να λαμβάνονται υπόψη τα 
δικαιώματα του παιδιού σε όλες τις 
πολιτικές και τις δράσεις της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 339
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 78 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

78a. εφιστά την προσοχή στο σοβαρό 
πρόβλημα παιδιών που κατηγορούνται 
για μαγεία σε αρκετές χώρες της 
υποσαχάριας Αφρικής με αποτέλεσμα 
σοβαρές συνέπειες που εκτείνονται από 
τον κοινωνικό αποκλεισμό μέχρι την 
παιδοκτονία, και τον τελετουργικό φόνο 
παιδιών εν είδει θυσίας· διαπιστώνει ότι η 
πολιτεία είναι υπεύθυνη για την 
προστασία των παιδιών από κάθε μορφή 
βίας και εκμετάλλευσης και, κατά 
συνέπεια, προτρέπει την ΥΕ/ΑΠ, τον 
ειδικό εντεταλμένο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ 
να εφιστήσουν ιδιαίτερη προσοχή στην 
προστασία των παιδιών από κάθε μορφή 
βίας και στην τύχη αυτών των παιδιών 
στο πλαίσιο των διαλόγων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με τις 
κυβερνήσεις των εμπλεκόμενων χωρών 
και κατά τον προγραμματισμό των 
εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων·

Or. en

Τροπολογία 340
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 78 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

78a. καλεί την ΕΥΕΔ και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να προωθήσουν τη διασφάλιση, 
στο πλαίσιο των εξωτερικών πολιτικών, 
των δικαιωμάτων των παιδιών κατά τη 
διάρκεια ποινικών διαδικασιών 
θεσπίζοντας ειδικές ανάγκες προστασίας 
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λόγω της ευάλωτης φύσης τους σε σχέση 
με την επακόλουθη και την επανειλημένη 
θυματοποίησή τους και θέτοντας το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού ως 
πρωταρχικό κριτήριο, όπως 
συμπεριελήφθη στην οδηγία 2011/0129 
(COD) για τα ελάχιστα πρότυπα σχετικά 
με τα δικαιώματα των θυμάτων, η οποία 
εγκρίθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2012·

Or. en

Τροπολογία 341
Barbara Lochbihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 79

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

79. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Θεματολόγιο της ΕΕ για τα 
δικαιώματα του παιδιού» που ενσωματώνει 
στόχους εσωτερικής και εξωτερικής 
πολιτικής εξίσου σε ένα ενιαίο έγγραφο 
πολιτικής· τονίζει, ωστόσο, τη σημασία της 
παρακολούθησης της αποτελεσματικής 
εφαρμογής του·

79. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής «Θεματολόγιο της ΕΕ για τα 
δικαιώματα του παιδιού» που ενσωματώνει 
στόχους εσωτερικής και εξωτερικής 
πολιτικής εξίσου σε ένα ενιαίο έγγραφο 
πολιτικής· υπενθυμίζει τη δέσμευση της 
ΑΠ/ΥΕ στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
με τίτλο «Τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
η δημοκρατία στο επίκεντρο της 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ» για 
επικέντρωση στα δικαιώματα του 
παιδιού ως μία από τις τρεις 
προτεραιότητες των εκστρατειών· τονίζει, 
ωστόσο, τη σημασία της μετατροπής 
αυτών των δεσμεύσεων σε δράσεις βάσει 
προϋπολογισμού και της παρακολούθησης
της αποτελεσματικής εφαρμογής τους·

Or. en
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Τροπολογία 342
Barbara Lochbihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 80

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

80. υποστηρίζει τα σχέδια να σημειωθεί 
μεγαλύτερη πρόοδος στην ανάπτυξη 
προσεγγίσεων βασισμένων στα δικαιώματα 
της αναπτυξιακής συνεργασίας, όπως 
δηλώνεται στο σχέδιο δράσης περί 
στρατηγικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· δίνει έμφαση στην 
επιτακτικότητα να γίνει αυτό στην 
περίπτωση των δικαιωμάτων των παιδιών, 
προκειμένου να διασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη πρόοδος·

80. ζητεί τη συνεκτική ένταξη των 
δικαιωμάτων του παιδιού στις 
στρατηγικές χώρας για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, σύμφωνα με τη δέσμευση 
της Συνθήκης της Λισαβόνας·
υποστηρίζει τα σχέδια να σημειωθεί 
μεγαλύτερη πρόοδος στην ανάπτυξη 
προσεγγίσεων βασισμένων στα δικαιώματα 
της αναπτυξιακής συνεργασίας, όπως 
δηλώνεται στο σχέδιο δράσης περί 
στρατηγικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· δίνει έμφαση στην 
επιτακτικότητα να γίνει αυτό στην 
περίπτωση των δικαιωμάτων των παιδιών, 
προκειμένου να διασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη πρόοδος·

Or. en

Τροπολογία 343
Vytautas Landsbergis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 80

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

80. υποστηρίζει τα σχέδια να σημειωθεί 
μεγαλύτερη πρόοδος στην ανάπτυξη 
προσεγγίσεων βασισμένων στα δικαιώματα 
της αναπτυξιακής συνεργασίας, όπως 
δηλώνεται στο σχέδιο δράσης περί 
στρατηγικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· δίνει έμφαση στην 

80. υποστηρίζει τα σχέδια να σημειωθεί 
μεγαλύτερη πρόοδος στην ανάπτυξη 
προσεγγίσεων βασισμένων στα δικαιώματα 
της αναπτυξιακής συνεργασίας, όπως 
δηλώνεται στο σχέδιο δράσης περί 
στρατηγικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· δίνει έμφαση στην 



PE496.431v01-00 236/279 AM\913203EL.doc

EL

επιτακτικότητα να γίνει αυτό στην 
περίπτωση των δικαιωμάτων των παιδιών, 
προκειμένου να διασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη πρόοδος·

επιτακτικότητα να γίνει αυτό στην 
περίπτωση των δικαιωμάτων των παιδιών, 
προκειμένου να διασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη πρόοδος· 
διαπιστώνει την ανάγκη εποπτείας των 
δικαιωμάτων των παιδιών σε σύγκριση 
με τις αρχές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, με σκοπό να υπάρξει 
διαφάνεια σχετικά με τον βαθμό στον 
οποίο καλύπτονται τα πρώτα από τα 
βασικά ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 344
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 80

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

80. υποστηρίζει τα σχέδια να σημειωθεί 
μεγαλύτερη πρόοδος στην ανάπτυξη 
προσεγγίσεων βασισμένων στα δικαιώματα 
της αναπτυξιακής συνεργασίας, όπως 
δηλώνεται στο σχέδιο δράσης περί 
στρατηγικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· δίνει έμφαση στην 
επιτακτικότητα να γίνει αυτό στην 
περίπτωση των δικαιωμάτων των παιδιών, 
προκειμένου να διασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη πρόοδος·

80. υποστηρίζει τα σχέδια να σημειωθεί 
μεγαλύτερη πρόοδος στην ανάπτυξη 
προσεγγίσεων βασισμένων στα δικαιώματα 
της αναπτυξιακής συνεργασίας, όπως 
δηλώνεται στο σχέδιο δράσης περί 
στρατηγικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· δίνει έμφαση στην 
επιτακτικότητα να γίνει αυτό στην 
περίπτωση των δικαιωμάτων των παιδιών, 
προκειμένου να διασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη πρόοδος· 
υπενθυμίζει ότι σε μερικές χώρες, κυρίως 
τα κορίτσια βρίσκονται σε ιδιαίτερα 
ευάλωτη κατάσταση·

Or. es
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Τροπολογία 345
Kinga Gál

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 80 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

80a. τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης 
όλων των μορφών αναγκαστικής 
παιδικής εργασίας, εκμετάλλευσης και 
εμπορίας παιδιών· ζητεί την καλύτερη 
εφαρμογή των υφιστάμενων εθνικών και 
διεθνών κανόνων που προάγουν την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την 
εκμετάλλευση του παιδιού στην αγορά 
εργασίας· επισημαίνει το γεγονός ότι τα 
παιδιά και οι έφηβοι θα πρέπει να 
συμμετέχουν μόνο σε εργασία που δεν 
επηρεάζει την υγεία και την προσωπική 
τους ανάπτυξη και δεν παρεμβαίνει στη 
σχολική τους εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 346
Carlo Casini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 80 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

80α. παραπέμπει στη Σύμβαση του ΟΗΕ 
αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού 
και στην ανάγκη διασφάλισης της 
απόλυτης προστασίας των δικαιωμάτων 
που προβλέπονται σε αυτήν και 
αποτροπής της υποβάθμισής τους· στο 
πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει ιδίως την 
ιεράρχηση προτεραιοτήτων όσον αφορά 
τις ανάγκες προστασίας και ειδικής 
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μέριμνας για το παιδί, 
συμπεριλαμβανομένης επαρκούς νομικής 
προστασίας, τόσο πριν όσο και μετά τη 
γέννηση, βάσει των διατάξεων της 
προαναφερθείσας Σύμβασης και της 
Διακήρυξης των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων·

Or. it

Τροπολογία 347
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 80 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

80a. στηρίζει ιδίως την αναγνώριση 
προτεραιότητας για τις ανάγκες του 
παιδιού σε σχέση με ειδικές ασφαλιστικές 
δικλείδες και φροντίδα, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης 
νομικής προστασίας από τους γονείς ή 
τον νομικό του εκπρόσωπο, πριν και μετά 
τη γέννα, όπως περιγράφεται στη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και στη 
Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού·

Or. en

Τροπολογία 348
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 80 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

80α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 18 
παράγραφος 1 της Σύμβασης των 
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Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού αναγνωρίζει τον γονικό ρόλο ως 
τον κύριο μοχλό δημόσιας δράσης για την 
ικανοποίηση των συμφερόντων του 
παιδιού και επιβάλλει στα κράτη μέλη
υποχρεώσεις ενεργού στήριξης των 
γονέων, καλεί τα αρμόδια θεσμικά 
όργανα να λαμβάνουν υπόψη τους τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
γονέων, των κηδεμόνων και άλλων κατά 
νόμο υπεύθυνων για το παιδί ατόμων και 
να θέσουν σε εφαρμογή τη διάσταση του 
«family mainstreaming» κατά την 
ενασχόληση με τα οικουμενικά 
ανθρώπινα δικαιώματα στις εξωτερικές 
σχέσεις·

Or. fr

Τροπολογία 349
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ελευθερία θρησκείας ή πίστης Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας

Or. es

Τροπολογία 350
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ελευθερία θρησκείας ή πίστης Ελευθερία σκέψης, συνείδησης ή 
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θρησκείας

Or. fr

Τροπολογία 351
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ελευθερία θρησκείας ή πίστης Ελευθερία θρησκείας ή πίστης, δίωξη των 
χριστιανικών κοινοτήτων και φόνοι 
Χριστιανών

Or. en

Τροπολογία 352
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος - 81 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- 81α. τονίζει ότι η ελευθερία της 
θρησκείας ή της πίστης αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο 
περιλαμβάνει το δικαίωμα κάποιου να 
πιστεύει ή να μην πιστεύει και την 
ελευθερία του να ασκεί αυτή την πίστη 
ιδιωτικά ή δημόσια, μόνος ή μαζί με 
άλλους·

Or. en

Τροπολογία 353
Laima Liucija Andrikienė
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος - 81 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- 81β.  διαπιστώνει τη σημασία του 
δικαιώματος στην ελευθερία της 
θρησκείας ή της πίστης, 
συμπεριλαμβανομένων των θεϊστικών, 
αγνωστικιστικών και αθεϊστικών 
πεποιθήσεων, για όλους, που αποτελεί 
ουσιαστικό δικαίωμα και ως τέτοιο θα 
πρέπει να προωθείται και να 
προστατεύεται· τονίζει ότι η απόλαυση 
αυτού του δικαιώματος έχει θεμελιώδη 
σημασία για την ανάπτυξη 
πλουραλιστικών και δημοκρατικών 
κοινωνιών και προϋπόθεση για την 
απόλαυση πολλών άλλων δικαιωμάτων, 
όπως η ελευθερία έκφρασης, καθώς και η 
ελευθερία του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι· καλεί την ΕΕ να 
υπερασπίζεται συστηματικά το 
ανεπιφύλακτο δικαίωμα στην ελευθερία 
της θρησκείας ή της πίστης για όλους στο 
πλαίσιο των πολιτικών διαλόγων και των 
διασκέψεων κορυφής υψηλού επιπέδου με 
τρίτες χώρες και οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 354
Mario Mauro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- 81γ. υποστηρίζει την ιδέα του να 
θεωρηθεί μια ενδεχόμενη αύξηση των 
προσπαθειών για σημαντικές βελτιώσεις 
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όσον αφορά το δικαίωμα της 
θρησκευτικής ελευθερίας παγκοσμίως, 
ως μία από τις σημαντικότερες 
προτεραιότητες στις πρωτοβουλίες της 
ΕΕ σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην εξωτερική δράση της. Το δικαίωμα 
αυτό έχει αναγνωριστεί ευρέως ως ένα 
από τα πιο θεμελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώματα που διασφαλίζονται σε 
διεθνές επίπεδο, και χωρίς τον δέοντα 
σεβασμό του μια κοινωνία δεν μπορεί να 
αυτοαποκαλείται πραγματικά 
«ελεύθερη»·

Or. it

Τροπολογία 355
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα που 
συνεχίζουν να υπάρχουν διακρίσεις λόγω 
θρησκείας ή πίστης σε όλες τις περιοχές 
του κόσμου, και που τα άτομα που 
ανήκουν σε συγκεκριμένες θρησκευτικές 
κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
θρησκευτικών μειονοτήτων, εξακολουθούν 
να υφίστανται στέρηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους· ανησυχεί ιδιαίτερα για 
την κατάσταση στην Κίνα όπου άτομα 
που ασκούν τη θρησκεία τους εκτός 
επισήμως εγκεκριμένων καναλιών, 
συμπεριλαμβανομένων Χριστιανών, 
Μουσουλμάνων, Βουδιστών και 
ασκούντων το Φάλουν Γκονγκ, συχνά 
υφίστανται διώξεις· προτρέπει την Κίνα 
να κυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα 
(ICCPR) όπως έχει υποσχεθεί· προτρέπει 
τις κινεζικές αρχές να αναστείλουν και 

81. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα που 
συνεχίζουν να υπάρχουν διακρίσεις λόγω 
σκέψης, θρησκείας, πίστης ή πολιτικών 
πεποιθήσεων σε όλες τις περιοχές του 
κόσμου, και που τα άτομα που ανήκουν σε 
συγκεκριμένα πολιτικά κινήματα,
θρησκευτικές κοινότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών 
μειονοτήτων, εξακολουθούν να υφίστανται 
στέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
τους·
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ακολούθως να τροποποιήσουν, μέσω 
ουσιαστικών διαδικασιών διαβούλευσης 
με τους Θιβετιανούς, τις πολιτικές που 
έχουν μείζονα αρνητικό αντίκτυπο στο 
Βουδισμό, τον πολιτισμό και την 
παράδοση του Θιβέτ·

Or. en

Τροπολογία 356
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα που 
συνεχίζουν να υπάρχουν διακρίσεις λόγω 
θρησκείας ή πίστης σε όλες τις περιοχές 
του κόσμου, και που τα άτομα που 
ανήκουν σε συγκεκριμένες θρησκευτικές 
κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
θρησκευτικών μειονοτήτων, εξακολουθούν 
να υφίστανται στέρηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους· ανησυχεί ιδιαίτερα για 
την κατάσταση στην Κίνα όπου άτομα 
που ασκούν τη θρησκεία τους εκτός 
επισήμως εγκεκριμένων καναλιών, 
συμπεριλαμβανομένων Χριστιανών, 
Μουσουλμάνων, Βουδιστών και 
ασκούντων το Φάλουν Γκονγκ, συχνά 
υφίστανται διώξεις· προτρέπει την Κίνα 
να κυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα 
(ICCPR) όπως έχει υποσχεθεί· προτρέπει 
τις κινεζικές αρχές να αναστείλουν και 
ακολούθως να τροποποιήσουν, μέσω 
ουσιαστικών διαδικασιών διαβούλευσης 
με τους Θιβετιανούς, τις πολιτικές που 
έχουν μείζονα αρνητικό αντίκτυπο στο 
Βουδισμό, τον πολιτισμό και την 
παράδοση του Θιβέτ·

81. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα που 
συνεχίζουν να υπάρχουν και έχουν 
αυξηθεί οι διακρίσεις λόγω θρησκείας ή 
πίστης σε όλες τις περιοχές του κόσμου, 
και που τα άτομα που ανήκουν σε 
συγκεκριμένες θρησκευτικές κοινότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών 
μειονοτήτων, εξακολουθούν να υφίστανται 
στέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 357
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα που 
συνεχίζουν να υπάρχουν διακρίσεις λόγω 
θρησκείας ή πίστης σε όλες τις περιοχές 
του κόσμου, και που τα άτομα που 
ανήκουν σε συγκεκριμένες θρησκευτικές 
κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
θρησκευτικών μειονοτήτων, εξακολουθούν 
να υφίστανται στέρηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους· ανησυχεί ιδιαίτερα για 
την κατάσταση στην Κίνα όπου άτομα 
που ασκούν τη θρησκεία τους εκτός 
επισήμως εγκεκριμένων καναλιών, 
συμπεριλαμβανομένων Χριστιανών, 
Μουσουλμάνων, Βουδιστών και 
ασκούντων το Φάλουν Γκονγκ, συχνά 
υφίστανται διώξεις· προτρέπει την Κίνα 
να κυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα 
(ICCPR) όπως έχει υποσχεθεί· προτρέπει 
τις κινεζικές αρχές να αναστείλουν και 
ακολούθως να τροποποιήσουν, μέσω 
ουσιαστικών διαδικασιών διαβούλευσης 
με τους Θιβετιανούς, τις πολιτικές που 
έχουν μείζονα αρνητικό αντίκτυπο στο 
Βουδισμό, τον πολιτισμό και την 
παράδοση του Θιβέτ·

81. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα που 
συνεχίζουν να υπάρχουν διακρίσεις λόγω 
θρησκείας ή πίστης σε όλες τις περιοχές 
του κόσμου, και που τα άτομα που 
ανήκουν σε συγκεκριμένες θρησκευτικές 
κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
θρησκευτικών μειονοτήτων, εξακολουθούν 
να υφίστανται στέρηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 358
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα που 81. καταδικάζει κάθε μορφή 
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συνεχίζουν να υπάρχουν διακρίσεις λόγω 
θρησκείας ή πίστης σε όλες τις περιοχές 
του κόσμου, και που τα άτομα που 
ανήκουν σε συγκεκριμένες θρησκευτικές 
κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
θρησκευτικών μειονοτήτων, 
εξακολουθούν να υφίστανται στέρηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους·
ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατάσταση 
στην Κίνα όπου άτομα που ασκούν τη 
θρησκεία τους εκτός επισήμως 
εγκεκριμένων καναλιών, 
συμπεριλαμβανομένων Χριστιανών, 
Μουσουλμάνων, Βουδιστών και 
ασκούντων το Φάλουν Γκονγκ, συχνά 
υφίστανται διώξεις· προτρέπει την Κίνα 
να κυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα 
(ICCPR) όπως έχει υποσχεθεί· προτρέπει 
τις κινεζικές αρχές να αναστείλουν και 
ακολούθως να τροποποιήσουν, μέσω 
ουσιαστικών διαδικασιών διαβούλευσης 
με τους Θιβετιανούς, τις πολιτικές που 
έχουν μείζονα αρνητικό αντίκτυπο στο 
Βουδισμό, τον πολιτισμό και την 
παράδοση του Θιβέτ·

μισαλλοδοξίας, διακρίσεων ή βίας λόγω 
θρησκείας ή πίστης όπου και σε βάρος 
όποιου σημειώνεται· εκφράζει ανησυχία 
σχετικά με επιθέσεις σε βάρος 
εκπροσώπων θρησκευτικών μειονοτήτων 
και όσων πρεσβεύουν μετριοπαθείς 
απόψεις στο πλαίσιο κυρίαρχων 
θρησκευτικών παραδόσεων που 
προωθούν τις πλουραλιστικές και 
πολύμορφες κοινωνίες, οι οποίες 
βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό 
μεταξύ των ατόμων· εκφράζει ανησυχία 
σχετικά με την ατιμωρησία των 
επιθέσεων αυτών, την προκατάληψη των 
αστυνομικών και δικαστικών 
συστημάτων κατά τον χειρισμό τέτοιων 
υποθέσεων και την έλλειψη κατάλληλων 
καθεστώτων αποζημίωσης των θυμάτων 
σε πολλές χώρες του κόσμου·

Or. en

Τροπολογία 359
Ryszard Czarnecki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα που 
συνεχίζουν να υπάρχουν διακρίσεις λόγω 
θρησκείας ή πίστης σε όλες τις περιοχές 
του κόσμου, και που τα άτομα που 
ανήκουν σε συγκεκριμένες θρησκευτικές 
κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
θρησκευτικών μειονοτήτων, εξακολουθούν 
να υφίστανται στέρηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους· ανησυχεί ιδιαίτερα για 

81. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα που 
συνεχίζουν να υπάρχουν διακρίσεις λόγω 
θρησκείας ή πίστης σε όλες τις περιοχές 
του κόσμου, και που τα άτομα που 
ανήκουν σε συγκεκριμένες θρησκευτικές 
κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
θρησκευτικών μειονοτήτων, εξακολουθούν 
να υφίστανται στέρηση των ανθρωπίνων 
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την κατάσταση στην Κίνα όπου άτομα που 
ασκούν τη θρησκεία τους εκτός επισήμως 
εγκεκριμένων καναλιών, 
συμπεριλαμβανομένων Χριστιανών, 
Μουσουλμάνων, Βουδιστών και 
ασκούντων το Φάλουν Γκονγκ, συχνά 
υφίστανται διώξεις· προτρέπει την Κίνα να 
κυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα 
(ICCPR) όπως έχει υποσχεθεί· προτρέπει 
τις κινεζικές αρχές να αναστείλουν και 
ακολούθως να τροποποιήσουν, μέσω 
ουσιαστικών διαδικασιών διαβούλευσης με 
τους Θιβετιανούς, τις πολιτικές που έχουν 
μείζονα αρνητικό αντίκτυπο στο 
Βουδισμό, τον πολιτισμό και την 
παράδοση του Θιβέτ·

δικαιωμάτων τους· ανησυχεί ιδιαίτερα για 
την κατάσταση στο Πακιστάν, όπου η 
μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης, ώστε να 
περιλαμβάνει ζητήματα θρησκευτικής 
ανοχής έχει ζωτική σημασία για την 
ανάπτυξη μιας ανεκτικής πακιστανικής 
κοινωνίας που θα εκτιμά την αξία της 
θρησκευτικής ελευθερίας και της 
θρησκευτικής πολυμορφίας για όλους 
τους πολίτες της· ανησυχεί ιδιαίτερα για 
την κατάσταση στην Κίνα όπου άτομα 
που ασκούν τη θρησκεία τους εκτός 
επισήμως εγκεκριμένων καναλιών, 
συμπεριλαμβανομένων Χριστιανών, 
Μουσουλμάνων, Βουδιστών και 
ασκούντων το Φάλουν Γκονγκ, συχνά 
υφίστανται διώξεις· προτρέπει την Κίνα να 
κυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα 
(ICCPR) όπως έχει υποσχεθεί· προτρέπει 
τις κινεζικές αρχές να αναστείλουν και 
ακολούθως να τροποποιήσουν, μέσω 
ουσιαστικών διαδικασιών διαβούλευσης με 
τους Θιβετιανούς, τις πολιτικές που έχουν 
μείζονα αρνητικό αντίκτυπο στο 
Βουδισμό, τον πολιτισμό και την 
παράδοση του Θιβέτ·

Or. en

Τροπολογία 360
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα που 
συνεχίζουν να υπάρχουν διακρίσεις λόγω 
θρησκείας ή πίστης σε όλες τις περιοχές 
του κόσμου, και που τα άτομα που 

81. υπογραμμίζει ότι η ελευθερία της 
συνείδησης αποτελεί θεμελιώδη αξία για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι 
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ανήκουν σε συγκεκριμένες θρησκευτικές 
κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
θρησκευτικών μειονοτήτων, εξακολουθούν 
να υφίστανται στέρηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους· ανησυχεί ιδιαίτερα για 
την κατάσταση στην Κίνα όπου άτομα που 
ασκούν τη θρησκεία τους εκτός επισήμως 
εγκεκριμένων καναλιών, 
συμπεριλαμβανομένων Χριστιανών, 
Μουσουλμάνων, Βουδιστών και 
ασκούντων το Φάλουν Γκονγκ, συχνά 
υφίστανται διώξεις· προτρέπει την Κίνα να 
κυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα 
(ICCPR) όπως έχει υποσχεθεί· προτρέπει 
τις κινεζικές αρχές να αναστείλουν και 
ακολούθως να τροποποιήσουν, μέσω 
ουσιαστικών διαδικασιών διαβούλευσης με 
τους Θιβετιανούς, τις πολιτικές που έχουν 
μείζονα αρνητικό αντίκτυπο στο 
Βουδισμό, τον πολιτισμό και την 
παράδοση του Θιβέτ·

ενσωματώνει την ελευθερία της πίστης ή 
μη πίστης καθώς και της άσκησης 
θρησκευτικών καθηκόντων κατ’ επιλογή 
του ατόμου· εξακολουθεί να ανησυχεί 
έντονα που συνεχίζουν να υπάρχουν 
διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πίστης σε 
όλες τις περιοχές του κόσμου, και που τα 
άτομα που ανήκουν σε συγκεκριμένες 
θρησκευτικές κοινότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών 
μειονοτήτων, εξακολουθούν να υφίστανται 
στέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
τους· ανησυχεί ιδιαίτερα για την 
κατάσταση στην Κίνα όπου άτομα που 
ασκούν τη θρησκεία τους εκτός επισήμως 
εγκεκριμένων καναλιών, 
συμπεριλαμβανομένων Χριστιανών, 
Μουσουλμάνων, Βουδιστών και 
ασκούντων το Φάλουν Γκονγκ, συχνά 
υφίστανται διώξεις· προτρέπει την Κίνα να 
κυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα 
(ICCPR) όπως έχει υποσχεθεί· προτρέπει 
τις κινεζικές αρχές να αναστείλουν και 
ακολούθως να τροποποιήσουν, μέσω 
ουσιαστικών διαδικασιών διαβούλευσης με 
τους Θιβετιανούς, τις πολιτικές που έχουν 
μείζονα αρνητικό αντίκτυπο στο 
Βουδισμό, τον πολιτισμό και την 
παράδοση του Θιβέτ·

Or. fr

Τροπολογία 361
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα που 
συνεχίζουν να υπάρχουν διακρίσεις λόγω 
θρησκείας ή πίστης σε όλες τις περιοχές 
του κόσμου, και που τα άτομα που 
ανήκουν σε συγκεκριμένες θρησκευτικές 
κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
θρησκευτικών μειονοτήτων, εξακολουθούν 
να υφίστανται στέρηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους· ανησυχεί ιδιαίτερα για 
την κατάσταση στην Κίνα όπου άτομα που 
ασκούν τη θρησκεία τους εκτός επισήμως 
εγκεκριμένων καναλιών, 
συμπεριλαμβανομένων Χριστιανών, 
Μουσουλμάνων, Βουδιστών και 
ασκούντων το Φάλουν Γκονγκ, συχνά 
υφίστανται διώξεις· προτρέπει την Κίνα να 
κυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα 
(ICCPR) όπως έχει υποσχεθεί· προτρέπει 
τις κινεζικές αρχές να αναστείλουν και 
ακολούθως να τροποποιήσουν, μέσω 
ουσιαστικών διαδικασιών διαβούλευσης με 
τους Θιβετιανούς, τις πολιτικές που έχουν 
μείζονα αρνητικό αντίκτυπο στο 
Βουδισμό, τον πολιτισμό και την 
παράδοση του Θιβέτ·

81. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα που 
συνεχίζουν να υπάρχουν διακρίσεις λόγω 
θρησκείας ή πίστης σε όλες τις περιοχές 
του κόσμου, και που τα άτομα που 
ανήκουν σε συγκεκριμένες θρησκευτικές 
κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
θρησκευτικών μειονοτήτων, εξακολουθούν 
να υφίστανται στέρηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους· ανησυχεί ιδιαίτερα για 
την κατάσταση στο Βιετνάμ και στην Κίνα 
όπου άτομα που ασκούν τη θρησκεία τους 
εκτός επισήμως εγκεκριμένων καναλιών, 
συμπεριλαμβανομένων Χριστιανών, 
Μουσουλμάνων, Βουδιστών και 
ασκούντων το Φάλουν Γκονγκ, συχνά 
υφίστανται διώξεις· προτρέπει την Κίνα να 
κυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα 
(ICCPR) όπως έχει υποσχεθεί· προτρέπει 
τις κινεζικές αρχές να αναστείλουν και 
ακολούθως να τροποποιήσουν, μέσω 
ουσιαστικών διαδικασιών διαβούλευσης με 
τους Θιβετιανούς, τις πολιτικές που έχουν 
μείζονα αρνητικό αντίκτυπο στο 
Βουδισμό, τον πολιτισμό και την 
παράδοση του Θιβέτ·

Or. en

Τροπολογία 362
Mario Mauro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα που
συνεχίζουν να υπάρχουν διακρίσεις λόγω 

81. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα που 
συνεχίζουν να υπάρχουν παραβιάσεις της 
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θρησκείας ή πίστης σε όλες τις περιοχές 
του κόσμου, και που τα άτομα που 
ανήκουν σε συγκεκριμένες θρησκευτικές 
κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
θρησκευτικών μειονοτήτων, εξακολουθούν 
να υφίστανται στέρηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους· ανησυχεί ιδιαίτερα για 
την κατάσταση στην Κίνα όπου άτομα που 
ασκούν τη θρησκεία τους εκτός επισήμως 
εγκεκριμένων καναλιών, 
συμπεριλαμβανομένων Χριστιανών, 
Μουσουλμάνων, Βουδιστών και 
ασκούντων το Φάλουν Γκονγκ, συχνά 
υφίστανται διώξεις· προτρέπει την Κίνα να 
κυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα 
(ICCPR) όπως έχει υποσχεθεί· προτρέπει 
τις κινεζικές αρχές να αναστείλουν και 
ακολούθως να τροποποιήσουν, μέσω 
ουσιαστικών διαδικασιών διαβούλευσης με 
τους Θιβετιανούς, τις πολιτικές που έχουν 
μείζονα αρνητικό αντίκτυπο στο 
Βουδισμό, τον πολιτισμό και την 
παράδοση του Θιβέτ·

ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης
σε όλες τις περιοχές του κόσμου, και που 
τα άτομα που ανήκουν σε συγκεκριμένες 
θρησκευτικές κοινότητες, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 
θρησκευτικών μειονοτήτων, εξακολουθούν 
να υφίστανται στέρηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους· ανησυχεί ιδιαίτερα για 
την κατάσταση στην Κίνα όπου άτομα που 
ασκούν τη θρησκεία τους εκτός επισήμως 
εγκεκριμένων καναλιών, 
συμπεριλαμβανομένων Χριστιανών, 
Μουσουλμάνων, Βουδιστών και 
ασκούντων το Φάλουν Γκονγκ, συχνά 
υφίστανται διώξεις· προτρέπει την Κίνα να 
κυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα 
(ICCPR) όπως έχει υποσχεθεί· προτρέπει 
τις κινεζικές αρχές να αναστείλουν και 
ακολούθως να τροποποιήσουν, μέσω 
ουσιαστικών διαδικασιών διαβούλευσης με 
τους Θιβετιανούς, τις πολιτικές που έχουν 
μείζονα αρνητικό αντίκτυπο στο 
Βουδισμό, τον πολιτισμό και την 
παράδοση του Θιβέτ·

Or. it

Τροπολογία 363
Jörg Leichtfried, Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81a. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
σχετικά με τον αυξανόμενο αριθμό 
πράξεων θρησκευτικής αδιαλλαξίας και 
διακρίσεων σε διάφορες χώρες· 
καταδικάζει απερίφραστα κάθε είδος 
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βίας κατά Χριστιανών, Εβραίων, 
Μουσουλμάνων και άλλων θρησκευτικών 
κοινοτήτων, καθώς και κάθε είδος 
διακρίσεων και αδιαλλαξίας που 
βασίζεται στη θρησκεία και την πίστη, 
εναντίον πιστών, ατόμων που έχουν 
αλλάξει θρήσκευμα και μη πιστών· 
τονίζει και πάλι ότι το δικαίωμα της 
ελευθερίας της σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας αποτελεί θεμελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωμα· (εγκρίθηκε από το 
ΕΚ στις 20 Φεβρουαρίου 2011)· 
αναγνωρίζει την αυξανόμενη ανάγκη σε 
αρκετές χώρες για επίλυση των 
συγκρούσεων και προσπάθειες 
συμφιλίωσης, συμπεριλαμβανομένου του 
διαθρησκευτικού διαλόγου σε διάφορα 
επίπεδα, και προτρέπει την ΕΕ και την 
ΥΕ/ΑΠ, τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εξετάσουν το 
περιεχόμενο που προκαλεί διακρίσεις και 
πυροδοτεί το μίσος, π.χ. στα μέσα 
ενημέρωσης, καθώς και το ζήτημα των 
εμποδίων στην ελεύθερη άσκηση της 
πίστης μέσω του διαλόγου τους με τρίτες 
χώρες στο πλαίσιο πρωτοβουλιών της ΕΕ 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
θεωρεί ότι σε τρίτες χώρες όπου οι 
θρησκευτικές μειονότητες 
αντιμετωπίζουν καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους, τέτοια προβλήματα 
δεν μπορούν να λυθούν με την προστασία 
και απομόνωση τους «έξω από» τις 
κοινωνίες που τις περιβάλλουν 
δημιουργώντας, ως εκ τούτου, 
«παράλληλες κοινωνίες»·

Or. en
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Τροπολογία 364
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81a. παρατηρεί ότι, παραδόξως, τα 
γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης που 
αναμενόταν να επιφέρουν 
φιλοδημοκρατική μεταμόρφωση 
οδήγησαν ταυτόχρονα σε πολλές 
περιπτώσεις σε υποβάθμιση των 
ελευθεριών και των δικαιωμάτων των 
θρησκευτικών μειονοτήτων και, ως εκ 
τούτου, καταδικάζει απερίφραστα κάθε 
πράξη βίας σε βάρος Χριστιανών, 
Εβραίων, Μουσουλμάνων και άλλων 
θρησκευτικών κοινοτήτων, καθώς και 
κάθε είδος διάκρισης και μισαλλοδοξίας 
λόγω θρησκείας και πίστης εναντίον 
πιστών, ατόμων που έχουν αλλάξει 
θρήσκευμα και μη πιστών· τονίζει για μία 
ακόμα φορά στο πλαίσιο που εξέφρασε 
στο ψήφισμά του της 20ής Ιανουαρίου 
2011 σχετικά με την κατάσταση των 
Χριστιανών στο πλαίσιο της ελευθερίας 
της θρησκείας και στο ψήφισμά του της 
18ης Απριλίου 2012 σχετικά με την 
ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στον κόσμο και την πολιτική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του 
θέματος, συμπεριλαμβανομένων των 
επιπτώσεων για τη στρατηγική πολιτική 
της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ότι το δικαίωμα της 
ελευθερίας της σκέψης, συνείδησης και
θρησκείας αποτελεί θεμελιώδες 
ανθρώπινο δικαίωμα·

Or. en
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Τροπολογία 365
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81a. διαπιστώνει ότι η ελευθερία της 
θρησκείας ή της πίστης είναι 
αλληλοσυνδεδεμένη με ζητήματα που 
αφορούν την αναγνώριση, την ισότητα 
των πολιτών και την ισότιμη απόλαυση 
των δικαιωμάτων σε μια δεδομένη 
κοινωνία· ενθαρρύνει την ΕΕ να εργαστεί 
κατά προτεραιότητα με στόχο την 
ισότητα και ειδικότερα την ισότητα των 
πολιτών για εκπροσώπους 
περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων 
και ομάδων που υπόκεινται σε διακρίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
των μουσουλμάνων Ροχίνγκια στη 
Βιρμανία και τις γειτονικές χώρες, των 
μουσουλμάνων Αχμαντί στην Ινδονησία 
και το Πακιστάν, των Κοπτών στην 
Αίγυπτο, των Χριστιανών, Εβραίων και 
Μπαχάι στο Ιράν, των χριστιανικών 
δογμάτων σε εθνικό επίπεδο και των 
μελών της Ενοποιημένης Βουδιστικής 
Εκκλησίας στο Βιετνάμ, κτλ.·

Or. en

Τροπολογία 366
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81α. ανησυχεί ιδιαίτερα για την 
κατάσταση στην Κίνα όπου άτομα που 
ασκούν τη θρησκεία τους εκτός επισήμως 
εγκεκριμένων καναλιών, 
συμπεριλαμβανομένων Χριστιανών, 
Μουσουλμάνων, Βουδιστών και 
ασκούντων το Φάλουν Γκονγκ, συχνά 
υφίστανται διώξεις· προτρέπει την Κίνα 
να κυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα 
(ICCPR) όπως έχει υποσχεθεί· προτρέπει 
τις κινεζικές αρχές να αναστείλουν και 
ακολούθως να τροποποιήσουν, μέσω 
ουσιαστικών διαδικασιών διαβούλευσης 
με τους Θιβετιανούς, τις πολιτικές που 
έχουν μείζονα αρνητικό αντίκτυπο στο 
Βουδισμό, τον πολιτισμό και την 
παράδοση του Θιβέτ· εκφράζει έντονη 
ανησυχία σχετικά με την κατάσταση της 
θρησκευτικής ελευθερίας στην Κούβα, 
ιδίως των αυξανόμενων διώξεων των 
ηγετών και πιστών της Καθολικής και 
της Προτεσταντικής Εκκλησίας·

Or. en

Τροπολογία 367
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81α. υπογραμμίζει ότι η ελευθερία της 
θρησκείας ή των πεποιθήσεων αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο καλύπτει 
το δικαίωμα πίστης ή μη πίστης και την 
ελεύθερη εξάσκηση αυτής της 
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πεποίθησης, είτε σε δημόσιο ή σε 
ιδιωτικό επίπεδο, μεμονωμένα ή μαζί με 
άλλους·

Or. es

Τροπολογία 368
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81β. ανησυχεί ιδιαίτερα για την 
κατάσταση στην Κίνα όπου άτομα που 
ασκούν τη θρησκεία τους εκτός επισήμως 
εγκεκριμένων καναλιών, 
συμπεριλαμβανομένων Χριστιανών, 
Μουσουλμάνων και Βουδιστών, συχνά 
υφίστανται διώξεις, παρά τη 
συνταγματική εγγύηση της θρησκευτικής 
ελευθερίας στην Κίνα· καλεί ακόμα τις 
κινεζικές κυβερνήσεις να θέσουν τέλος 
στην εκστρατεία της κακομεταχείρισης 
και παρενόχλησης σε βάρος των 
ασκούντων το Φάλουν Γκονγκ που 
αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες ποινές 
φυλάκισης και υποχρεωτική 
επανεκπαίδευση μέσω εργασίας επειδή 
άσκησαν το δικαίωμά τους στη θρησκεία 
και την πίστη, που έχουν ως στόχο να 
τους υποχρεώσουν να απαρνηθούν τις 
πνευματικές τους πεποιθήσεις, παρά το 
γεγονός ότι η Κίνα έχει κυρώσει τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά 
των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων 
σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 
μεταχείρισης ή τιμωρίας· 

Or. en
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Τροπολογία 369
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81γ. προτρέπει την Κίνα να κυρώσει το 
Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και τα 
πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) όπως έχει 
υποσχεθεί, καθώς και να σεβαστεί όλες 
τις διεθνείς υποχρεώσεις της που 
συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις διατάξεις του Συντάγματος που 
προβλέπουν τη θρησκευτική ελευθερία 
για όλους τους πολίτες της·

Or. en

Τροπολογία 370
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81δ. προτρέπει τις κινεζικές αρχές να 
αναστείλουν και ακολούθως να 
τροποποιήσουν, μέσω ουσιαστικών 
διαδικασιών διαβούλευσης με τους 
Θιβετιανούς, τις πολιτικές που έχουν 
μείζονα αρνητικό αντίκτυπο στο 
Βουδισμό, τον πολιτισμό και την 
παράδοση του Θιβέτ και, αντ’ αυτών, να 
επιτρέψουν στους Θιβετιανούς να 
διατηρήσουν, να ασκούν και να 
αναπτύξουν τις θρησκευτικές τους 
παραδόσεις· προτρέπει ακόμα τις αρχές 
να σταματήσουν να επιβάλλουν 
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περιορισμούς στη θρησκευτική 
εκπαίδευση, την κατάρτιση των 
κληρικών, την καθημερινή διαχείριση 
των μοναστηριών και τη διεξαγωγή 
θρησκευτικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ, 
ως μεθόδων που εντάσσονται σε επίσημες 
συστηματικές προσπάθειες για την 
εξάλειψη της θρησκευτικής πίστης·

Or. en

Τροπολογία 371
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Norica Nicolai, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82. τονίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας 
δέσμης εργαλείων για να προαχθεί το 
δικαίωμα της ελευθερίας της θρησκείας ή
της πίστης στο πλαίσιο της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ· τονίζει ότι αυτή η 
δέσμη εργαλείων θα πρέπει να 
περιλαμβάνει έναν κατάλογο ελέγχου για 
τις απαραίτητες ελευθερίες που 
συνδέονται με την ελευθερία της 
θρησκείας ή της πίστης, προκειμένου να 
αξιολογείται η κατάσταση, καθώς και μια 
μεθοδολογία που θα βοηθά στον 
εντοπισμό των παραβιάσεων της 
ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης· 
ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να εμπλέξει 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
στην κατάρτιση της δέσμης εργαλείων·

82. τονίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας 
δέσμης εργαλείων για να προαχθεί το 
δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της 
θρησκείας, της πίστης ή των πολιτικών 
πεποιθήσεων στο πλαίσιο της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 372
Leonidas Donskis
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82. τονίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας 
δέσμης εργαλείων για να προαχθεί το 
δικαίωμα της ελευθερίας της θρησκείας ή 
της πίστης στο πλαίσιο της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ· τονίζει ότι αυτή η δέσμη 
εργαλείων θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν 
κατάλογο ελέγχου για τις απαραίτητες 
ελευθερίες που συνδέονται με την 
ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης, 
προκειμένου να αξιολογείται η κατάσταση, 
καθώς και μια μεθοδολογία που θα βοηθά 
στον εντοπισμό των παραβιάσεων της 
ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης· 
ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να εμπλέξει 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
στην κατάρτιση της δέσμης εργαλείων·

82. τονίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας 
δέσμης εργαλείων για να προαχθεί το 
δικαίωμα της ελευθερίας της θρησκείας ή 
της πίστης στο πλαίσιο της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ· επικροτεί, εν 
προκειμένω, τη δέσμευση της ΕΕ για την 
ανάπτυξη δημόσιων κατευθυντήριων 
γραμμών σχετικά με την ελευθερία της 
θρησκείας ή της πίστης· τονίζει ότι αυτές 
οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τις στρατηγικές χώρας 
της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
να περιλαμβάνουν έναν κατάλογο ελέγχου 
για τις απαραίτητες ελευθερίες που 
συνδέονται με την ελευθερία της 
θρησκείας ή της πίστης, προκειμένου να 
αξιολογείται η κατάσταση, καθώς και μια 
μεθοδολογία που θα βοηθά στον εντοπισμό 
των παραβιάσεων της ελευθερίας της 
θρησκείας ή της πίστης· τονίζει την 
ανάγκη συμμετοχής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών στην κατάρτιση 
αυτών των κατευθυντήριων γραμμών·

Or. en

Τροπολογία 373
Mario Mauro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82. τονίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας 82. τονίζει την ανάγκη ύπαρξης ενός 
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δέσμης εργαλείων για να προαχθεί το 
δικαίωμα της ελευθερίας της θρησκείας ή 
της πίστης στο πλαίσιο της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ· τονίζει ότι αυτή η δέσμη 
εργαλείων θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν 
κατάλογο ελέγχου για τις απαραίτητες 
ελευθερίες που συνδέονται με την 
ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης, 
προκειμένου να αξιολογείται η κατάσταση, 
καθώς και μια μεθοδολογία που θα βοηθά 
στον εντοπισμό των παραβιάσεων της 
ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης· 
ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να εμπλέξει 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
στην κατάρτιση της δέσμης εργαλείων·

μηχανισμού για να προαχθεί το δικαίωμα 
της ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης 
στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ· τονίζει ότι αυτός ο μηχανισμός θα 
πρέπει να αποδειχθεί φιλόδοξος και να 
περιλαμβάνει έναν κατάλογο ελέγχου όλων 
των στοιχείων και των πτυχών που 
συνδέονται με την άσκηση και τον 
σεβασμό του δικαιώματος της ελευθερίας
της θρησκείας ή της πίστης, προκειμένου 
να αξιολογείται η κατάσταση, καθώς και 
μια μεθοδολογία που θα βοηθά στον 
εντοπισμό των παραβιάσεων της 
ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης και 
την αντιμετώπισή τους με 
αποτελεσματικό τρόπο· ενθαρρύνει την 
ΕΥΕΔ να εμπλέξει την Εκκλησία, τη 
θρησκευτική κοινότητα και τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
στην κατάρτιση ενός μηχανισμού, ο 
οποίος πρέπει να εγκριθεί επειγόντως·

Or. it

Τροπολογία 374
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82. τονίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας 
δέσμης εργαλείων για να προαχθεί το 
δικαίωμα της ελευθερίας της θρησκείας ή 
της πίστης στο πλαίσιο της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ· τονίζει ότι αυτή η δέσμη 
εργαλείων θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν 
κατάλογο ελέγχου για τις απαραίτητες 
ελευθερίες που συνδέονται με την 
ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης, 

82. τονίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας 
δέσμης εργαλείων για να προαχθεί το 
δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της 
συνείδησης ή της θρησκείας στο πλαίσιο 
της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· τονίζει 
ότι αυτή η δέσμη εργαλείων θα πρέπει να 
περιλαμβάνει έναν κατάλογο ελέγχου για 
τις απαραίτητες ελευθερίες που συνδέονται 
με την ελευθερία της σκέψης, της 
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προκειμένου να αξιολογείται η κατάσταση, 
καθώς και μια μεθοδολογία που θα βοηθά 
στον εντοπισμό των παραβιάσεων της 
ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης· 
ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να εμπλέξει 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
στην κατάρτιση της δέσμης εργαλείων·

συνείδησης ή της θρησκείας, προκειμένου 
να αξιολογείται η κατάσταση, καθώς και 
μια μεθοδολογία που θα βοηθά στον 
εντοπισμό των παραβιάσεων της 
ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης ή 
της θρησκείας· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να 
εμπλέξει οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών στην κατάρτιση της δέσμης 
εργαλείων·

Or. fr

Τροπολογία 375
Mitro Repo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82. τονίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας 
δέσμης εργαλείων για να προαχθεί το 
δικαίωμα της ελευθερίας της θρησκείας ή 
της πίστης στο πλαίσιο της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ· τονίζει ότι αυτή η δέσμη 
εργαλείων θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν 
κατάλογο ελέγχου για τις απαραίτητες 
ελευθερίες που συνδέονται με την 
ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης, 
προκειμένου να αξιολογείται η κατάσταση, 
καθώς και μια μεθοδολογία που θα βοηθά 
στον εντοπισμό των παραβιάσεων της 
ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης· 
ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να εμπλέξει 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
στην κατάρτιση της δέσμης εργαλείων·

82. τονίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας 
δέσμης εργαλείων για να προαχθεί το 
δικαίωμα της ελευθερίας της θρησκείας ή 
της πίστης στο πλαίσιο της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ· τονίζει ότι αυτή η δέσμη 
εργαλείων θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν 
κατάλογο ελέγχου για τις απαραίτητες 
ελευθερίες που συνδέονται με την 
ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης, 
προκειμένου να αξιολογείται η κατάσταση, 
καθώς και μια μεθοδολογία που θα βοηθά 
στον εντοπισμό των παραβιάσεων της 
ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης· 
ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να εμπλέξει 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
στην κατάρτιση της δέσμης εργαλείων· 
τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης της 
ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης 
στις αναπτυξιακές και τις εξωτερικές 
πολιτικές της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 376
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82. τονίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας 
δέσμης εργαλείων για να προαχθεί το 
δικαίωμα της ελευθερίας της θρησκείας ή 
της πίστης στο πλαίσιο της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ· τονίζει ότι αυτή η δέσμη 
εργαλείων θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν 
κατάλογο ελέγχου για τις απαραίτητες 
ελευθερίες που συνδέονται με την 
ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης, 
προκειμένου να αξιολογείται η κατάσταση, 
καθώς και μια μεθοδολογία που θα βοηθά 
στον εντοπισμό των παραβιάσεων της 
ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης· 
ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να εμπλέξει 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
στην κατάρτιση της δέσμης εργαλείων·

82. επικροτεί την ένταξη της ελευθερίας 
της θρησκείας ή της πίστης στην 
κατάρτιση που παρέχεται στο προσωπικό 
της ΕΕ· επαναλαμβάνει σθεναρά την 
έκκλησή του για την ανάγκη ύπαρξης μιας 
δέσμης εργαλείων για να προαχθεί το 
δικαίωμα της ελευθερίας της θρησκείας ή 
της πίστης στο πλαίσιο της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ· τονίζει ότι αυτή η δέσμη 
εργαλείων θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν 
κατάλογο ελέγχου για τις απαραίτητες 
ελευθερίες που συνδέονται με την 
ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης, 
προκειμένου να αξιολογείται η κατάσταση, 
καθώς και μια μεθοδολογία που θα βοηθά 
στον εντοπισμό των παραβιάσεων της 
ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης· 
ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να εμπλέξει 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
στην κατάρτιση της δέσμης εργαλείων·

Or. en

Τροπολογία 377
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82. τονίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας 
δέσμης εργαλείων για να προαχθεί το 

82. τονίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας 
δέσμης εργαλείων για να προαχθεί το 
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δικαίωμα της ελευθερίας της θρησκείας ή 
της πίστης στο πλαίσιο της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ· τονίζει ότι αυτή η δέσμη 
εργαλείων θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν 
κατάλογο ελέγχου για τις απαραίτητες 
ελευθερίες που συνδέονται με την 
ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης, 
προκειμένου να αξιολογείται η κατάσταση, 
καθώς και μια μεθοδολογία που θα βοηθά 
στον εντοπισμό των παραβιάσεων της 
ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης· 
ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να εμπλέξει 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
στην κατάρτιση της δέσμης εργαλείων·

δικαίωμα της ελευθερίας της θρησκείας ή 
της πίστης στο πλαίσιο της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ· τονίζει ότι αυτή η δέσμη 
εργαλείων θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν 
κατάλογο ελέγχου για τις απαραίτητες 
ελευθερίες που συνδέονται με την 
ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης, 
προκειμένου να αξιολογείται η κατάσταση, 
καθώς και μια μεθοδολογία που θα βοηθά 
στον εντοπισμό των παραβιάσεων της 
ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης· 
ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να εμπλέξει 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
στην κατάρτιση της δέσμης εργαλείων· 
επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ για την 
ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για 
την ελευθερία της θρησκείας ή της 
πίστης, σύμφωνα με τον τομέα 23 του 
σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία· 
προτρέπει το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να συνοδεύεται η δημιουργία, η 
υλοποίηση και η αξιολόγηση αυτών των 
κατευθυντήριων γραμμών από πλήρη και 
χωρίς αποκλεισμούς διαβούλευση και 
συμμετοχή του Κοινοβουλίου, 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
ακαδημαϊκών και άλλων συναφών 
εμπλεκόμενων μερών στο εν λόγω πεδίο· 
ενθαρρύνει την ΕΕ να διασφαλίσει τη 
συνεκτικότητα μεταξύ των νέων 
κατευθυντήριων γραμμών και των 
προτεραιοτήτων που αναφέρονται στις 
στρατηγικές χώρας για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, ενσωματώνοντας την 
ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης 
στις στρατηγικές που αφορούν τρίτες 
χώρες, όπου σημειώνονται τέτοιες 
παραβιάσεις, και να διασφαλίσει ότι θα 
υπάρξει διαβούλευση με τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
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δικαιωμάτων, την κοινωνία των πολιτών 
και τις θρησκευτικές κοινότητες στις 
χώρες αυτές·

Or. en

Τροπολογία 378
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82a. προσκαλεί την ΑΠ/ΥΕ Ashton και τα 
άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
καταπολεμήσουν απαράδεκτες 
πρακτικές, όπως ο αναγκαστικός 
προσηλυτισμός και η ποινικοποίηση ή η 
τιμωρία για περιπτώσεις επονομαζόμενης 
«αποστασίας», ασκώντας πίεση στις εν 
λόγω τρίτες χώρες, εστιάζοντας ιδίως σε 
εκείνες που αποτελούν εταίρους της ΕΕ 
και εξακολουθούν να ασκούν τέτοιες 
πρακτικές, ώστε να εξαλειφθούν· ζητά να 
τηρηθεί η ίδια σταθερή στάση απέναντι 
στη χρησιμοποίηση των νόμων περί 
βλασφημίας για σκοπούς δίωξης μελών 
θρησκευτικών μειονοτήτων· 
υπογραμμίζει ότι, αν και οι νόμοι περί 
βλασφημίας προωθούνται συχνά υπό το 
πρόσχημα της μείωσης των κοινωνικών 
εντάσεων, στην πραγματικότητα 
συμβάλλουν στην αύξησή τους και στην 
άνοδο της αδιαλλαξίας, ιδίως έναντι των 
θρησκευτικών μειονοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 379
Anna Záborská
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82a. αντιτίθεται στην ιδέα ύπαρξης 
νόμων ή ψηφισμάτων των Ηνωμένων 
Εθνών κατά της επονομαζόμενης 
«δυσφήμισης θρησκειών» που παρέχουν 
αιτιολόγηση στις κυβερνήσεις για τον 
περιορισμό της ελευθερίας της θρησκείας 
και της ελεύθερης έκφρασης· καλεί το 
Συμβούλιο της ΕΕ και την Ύπατη 
Εκπρόσωπο να αντιτάσσονται σε κάθε 
κίνηση στα Ηνωμένα Έθνη που επιχειρεί 
να επιβάλει την έννοια της «δυσφήμισης 
θρησκειών»·

Or. en

Τροπολογία 380
Μαρία Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82a. επικροτεί την κοινή δήλωση της 
Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας, του Γενικού Γραμματέα του 
Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, του 
Γενικού Γραμματέα του Αραβικού 
Συνδέσμου και του Επιτρόπου Ειρήνης 
και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης, 
της 20ής Σεπτεμβρίου 2012, που 
επαναβεβαίωσε τον σεβασμό για όλες τις 
θρησκείες και τη θεμελιώδη σημασία της 
θρησκευτικής ελευθερίας και ανοχής, 
αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα στο έπακρο 
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τη σημασία της ελευθερίας έκφρασης· 
καταδικάζει κάθε υπεράσπιση του 
θρησκευτικού μίσους και της 
θρησκευτικής βίας και εκφράζει τη βαθιά 
του λύπη για την απώλεια ανθρώπινων 
ζωών που υπήρξε αποτέλεσμα των 
πρόσφατων επιθέσεων κατά 
διπλωματικών αποστολών· εκφράζει τα 
συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες 
των θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 381
Mitro Repo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82a. επικροτεί τις χωρίς αποκλεισμούς 
προσπάθειες διεξαγωγής διαπολιτισμικού 
και διαθρησκευτικού διαλόγου και 
συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα με τη 
συμμετοχή τοπικών ηγετών, γυναικών, 
νέων και εκπροσώπων εθνοτικών 
μειονοτήτων, για την προαγωγή της 
κοινωνικής συνοχής και των ειρηνικών 
κοινωνιών·

Or. en

Τροπολογία 382
Mario Mauro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82α. επισημαίνει ότι η θρησκευτική 
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ελευθερία δεν μπορεί να εννοείται μόνο 
ως ασυλία από τον εξαναγκασμό, ή ως 
ελευθερία έκφρασης της ατομικής πίστης 
σε ιδιωτικό χώρο, αλλά και να λαμβάνει 
απαραιτήτως δημόσια διάσταση η οποία 
θα προστατεύεται πλήρως·

Or. it

Τροπολογία 383
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82a. τονίζει τη σημασία της 
ενσωμάτωσης της ελευθερίας της 
θρησκείας ή της πίστης στις 
αναπτυξιακές πολιτικές και τις πολιτικές 
για την πρόληψη των συγκρούσεων και 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· 
επικροτεί τις χωρίς αποκλεισμούς 
προσπάθειες διεξαγωγής διαπολιτισμικού 
και διαθρησκευτικού διαλόγου και 
συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα με τη 
συμμετοχή τοπικών ηγετών, γυναικών, 
νέων και εκπροσώπων εθνοτικών 
μειονοτήτων, για την προαγωγή της 
κοινωνικής συνοχής και των ειρηνικών 
κοινωνιών·

Or. en

Τροπολογία 384
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82a. προτρέπει την ΕΕ να αντιδράσει 
προορατικά στην αυξανόμενη χρήση των 
νόμων περί αποστασίας, βλασφημίας και 
απαγόρευσης της μεταβολής του 
θρησκεύματος και στον ρόλο που 
διαδραματίζουν στην αύξηση της 
θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και των 
διακρίσεων· ενθαρρύνει την ΕΕ να 
καταφερθεί εναντίον της χρήσης των 
νόμων αυτών από τις κυβερνήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Ιράν 
και του Πακιστάν, που αρνούνται το 
δικαίωμα των ατόμων να μεταβάλουν το 
θρήσκευμά τους, ιδίως όταν αυτό 
τιμωρείται με ποινή θανάτου·

Or. en

Τροπολογία 385
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82β. υπογραμμίζει ότι σε πολλά σημεία 
στον κόσμο εξακολουθούν να υπάρχουν 
εμπόδια στην πλήρη και αποτελεσματική 
άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος 
στην ελευθερία της θρησκείας, τόσο σε 
ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, 
στη δημόσια αλλά και στην ιδιωτική 
σφαίρα, και καλεί την ΑΠ/ΥΕ Ashton και 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιμείνουν 
σχετικά με την ανάγκη αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης ενός τέτοιου προβλήματος 
στο πλαίσιο των συναφών πρωτοβουλιών 
της ΕΕ που αφορούν τα ανθρώπινα 
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δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 386
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82β. προτρέπει την ΕΕ να αντιδράσει 
προορατικά στην αυξανόμενη χρήση των
νόμων περί αποστασίας, βλασφημίας και 
απαγόρευσης της μεταβολής 
θρησκεύματος και στον ρόλο που 
διαδραματίζουν στην αύξηση της 
θρησκευτικής μισαλλοδοξίας και των 
διακρίσεων· επισημαίνει ότι το διεθνές 
δίκαιο περιλαμβάνει το δικαίωμα στη 
θρησκεία ή πίστη, καθώς και στην 
υιοθέτηση ή τη μεταβολή τους· 
ενθαρρύνει την ΕΕ να καταφερθεί 
εναντίον της χρήσης των νόμων αυτών 
από τις κυβερνήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Ιράν 
και του Πακιστάν, που αρνούνται το 
δικαίωμα των ατόμων να μεταβάλουν το 
θρήσκευμά τους, ιδίως όταν αυτό 
τιμωρείται με ποινή θανάτου·

Or. en

Τροπολογία 387
Anna Záborská

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82β. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
σχετικά με τον αυξανόμενο αριθμό 
πράξεων θρησκευτικής μισαλλοδοξίας 
και διακρίσεων, με αποκορύφωμα τη 
χρήση βίας και τις τρομοκρατικές 
ενέργειες σε διάφορες χώρες σε βάρος 
Χριστιανών και των τόπων λατρείας 
τους, τις οποίες καταδικάζει 
απερίφραστα· υπογραμμίζει ότι κανένα 
μέρος του κόσμου δεν εξαιρείται από την 
πληγή της θρησκευτικής αδιαλλαξίας·

Or. en

Τροπολογία 388
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82β. διαπιστώνει ότι η ελευθερία της 
θρησκείας ή της πίστης είναι 
αλληλοσυνδεδεμένη με ζητήματα που 
αφορούν την αναγνώριση, την ισότητα 
των πολιτών και την ισότιμη απόλαυση 
των δικαιωμάτων σε μια δεδομένη 
κοινωνία· ενθαρρύνει την ΕΕ να εργαστεί 
κατά προτεραιότητα υπέρ της ισότητας 
και ειδικότερα της ισότητας των πολιτών 
για εκπροσώπους περιθωριοποιημένων 
κοινωνικών ομάδων ή ομάδων που 
υπόκεινται σε διακρίσεις· τονίζει, 
επιπλέον, τη σημασία της υποστήριξης 
πρωτοβουλιών και της διευκόλυνσης της 
χρηματοδότησης της κοινωνίας των 
πολιτών και των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τις 
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προσπάθειές τους για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων, της μισαλλοδοξίας και 
της βίας λόγω θρησκείας ή πίστης·

Or. en

Τροπολογία 389
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82γ. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
σχετικά με τον πλήρη και 
αποτελεσματικό σεβασμό του 
δικαιώματος της ελευθερίας της 
θρησκείας για τις θρησκευτικές 
μειονότητες σε πολλές τρίτες χώρες· 
επισημαίνει επ' αυτού ότι η ελευθερία της 
λατρείας αποτελεί μία πτυχή μόνο του 
δικαιώματος στην θρησκευτική 
ελευθερία, δεδομένου ότι η τελευταία 
περιλαμβάνει την ελευθερία μεταβολής 
θρησκεύματος και την ελευθερία 
εκδήλωσης του θρησκεύματος με τη 
διδασκαλία, με τις τελετές και με την 
άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων, 
σε ατομικό, συλλογικό, ιδιωτικό, δημόσιο 
και θεσμικό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι ο 
δημόσιος χαρακτήρας είναι σημαντικός 
για την θρησκευτική ελευθερία και ότι 
στις περισσότερες θρησκείες, 
συμπεριλαμβανομένου του χριστιανισμού, 
η παρεμπόδιση της δημόσιας έκφρασης 
της πίστης των πιστών, καθιστώντας την 
θρησκεία τους ιδιωτικό φαινόμενο, 
παραβιάζει κατάφωρα το δικαίωμα στην 
θρησκευτική ελευθερία·

Or. en
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Τροπολογία 390
Ivo Vajgl, Pino Arlacchi, Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83. τονίζει ότι το διεθνές δίκαιο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρίζει την 
ελευθερία θρησκείας ή πίστης 
ανεξαρτήτως του καθεστώτος 
καταχώρησης σε μητρώα, και, συνεπώς, η 
εν λόγω καταχώρηση δεν θα πρέπει να 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 
άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων·
επισημαίνει με ανησυχία, επίσης, ότι στην 
Κίνα οι καλόγεροι και οι καλόγριες 
απαιτείται να εγγράφονται σε κρατικά 
μητρώα και είναι υποχρεωμένοι να 
λειτουργούν υπό διοικητικά συμβούλια 
που ελέγχονται από το κράτος, και ότι 
αυτό προσβάλλει τη θρησκευτική τους 
αυτονομία και περιορίζει τη 
δραστηριότητά τους·

83. τονίζει ότι το διεθνές δίκαιο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρίζει την 
ελευθερία σκέψης, θρησκείας, πίστης ή 
πολιτικών πεποιθήσεων ανεξαρτήτως του 
καθεστώτος καταχώρησης σε μητρώα, και, 
συνεπώς, η εν λόγω καταχώρηση δεν θα 
πρέπει να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση 
για την άσκηση των θρησκευτικών 
καθηκόντων ή του δικαιώματος 
πολιτικών πεποιθήσεων·

Or. en

Τροπολογία 391
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83. τονίζει ότι το διεθνές δίκαιο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρίζει την 
ελευθερία θρησκείας ή πίστης 
ανεξαρτήτως του καθεστώτος 
καταχώρησης σε μητρώα, και, συνεπώς, η 
εν λόγω καταχώρηση δεν θα πρέπει να 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 
άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων· 
επισημαίνει με ανησυχία, επίσης, ότι στην 

83. τονίζει ότι το διεθνές δίκαιο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρίζει την 
ελευθερία θρησκείας ή πίστης 
ανεξαρτήτως του καθεστώτος 
καταχώρησης σε μητρώα, και, συνεπώς, η 
εν λόγω καταχώρηση δεν θα πρέπει να 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 
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Κίνα οι καλόγεροι και οι καλόγριες 
απαιτείται να εγγράφονται σε κρατικά 
μητρώα και είναι υποχρεωμένοι να 
λειτουργούν υπό διοικητικά συμβούλια 
που ελέγχονται από το κράτος, και ότι 
αυτό προσβάλλει τη θρησκευτική τους 
αυτονομία και περιορίζει τη 
δραστηριότητά τους·

άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων· 
υποστηρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ για 
την προώθηση ψηφίσματος στην 67η 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
σχετικά με την ελευθερία της θρησκείας 
και της πίστης·

Or. en

Τροπολογία 392
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83. τονίζει ότι το διεθνές δίκαιο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρίζει την 
ελευθερία θρησκείας ή πίστης 
ανεξαρτήτως του καθεστώτος 
καταχώρησης σε μητρώα, και, συνεπώς, η 
εν λόγω καταχώρηση δεν θα πρέπει να 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 
άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων· 
επισημαίνει με ανησυχία, επίσης, ότι στην 
Κίνα οι καλόγεροι και οι καλόγριες
απαιτείται να εγγράφονται σε κρατικά 
μητρώα και είναι υποχρεωμένοι να 
λειτουργούν υπό διοικητικά συμβούλια 
που ελέγχονται από το κράτος, και ότι 
αυτό προσβάλλει τη θρησκευτική τους 
αυτονομία και περιορίζει τη 
δραστηριότητά τους·

83. τονίζει ότι το διεθνές δίκαιο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρίζει την 
ελευθερία θρησκείας ή πίστης 
ανεξαρτήτως του καθεστώτος 
καταχώρησης σε μητρώα, και, συνεπώς, η 
εν λόγω καταχώρηση δεν θα πρέπει να 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 
άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων· 
επισημαίνει με ανησυχία, επίσης, ότι στην 
Κίνα όλοι όσοι επιθυμούν να ασκούν 
θρησκεία, συμπεριλαμβανομένων των 
πέντε επίσημων θρησκειών -Βουδιστές, 
Ταοιστές, Μουσουλμάνοι, 
Ρωμαιοκαθολικοί και Προτεστάντες-
απαιτείται να εγγράφονται σε κρατικά 
μητρώα και είναι υποχρεωμένοι να 
λειτουργούν υπό διοικητικά συμβούλια 
που ελέγχονται από το κράτος, και ότι 
αυτό προσβάλλει τη θρησκευτική τους 
αυτονομία και περιορίζει τη 
δραστηριότητά τους· διαπιστώνει ακόμα 
με ανησυχία ότι μη εγγεγραμμένες 
θρησκευτικές ομάδες, 
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συμπεριλαμβανομένων των εκκλησιών σε 
κατοικίες και των ασκούντων το Φάλουν 
Γκονγκ, αντιμετωπίζουν διαφορετικό 
βαθμό κακομεταχείρισης, που συνίσταται 
σε περιορισμό των δραστηριοτήτων και 
των συγκεντρώσεών τους, κατάσχεση της 
περιουσίας τους, ακόμα και κράτηση και 
φυλάκιση·

Or. en

Τροπολογία 393
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83. τονίζει ότι το διεθνές δίκαιο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρίζει την 
ελευθερία θρησκείας ή πίστης
ανεξαρτήτως του καθεστώτος 
καταχώρησης σε μητρώα, και, συνεπώς, η 
εν λόγω καταχώρηση δεν θα πρέπει να 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 
άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων· 
επισημαίνει με ανησυχία, επίσης, ότι στην 
Κίνα οι καλόγεροι και οι καλόγριες 
απαιτείται να εγγράφονται σε κρατικά 
μητρώα και είναι υποχρεωμένοι να 
λειτουργούν υπό διοικητικά συμβούλια 
που ελέγχονται από το κράτος, και ότι 
αυτό προσβάλλει τη θρησκευτική τους 
αυτονομία και περιορίζει τη 
δραστηριότητά τους·

83. τονίζει ότι το διεθνές δίκαιο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρίζει την 
ελευθερία σκέψης, συνείδησης ή 
θρησκείας ανεξαρτήτως του καθεστώτος 
καταχώρησης σε μητρώα, και, συνεπώς, η 
εν λόγω καταχώρηση δεν θα πρέπει να 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 
άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων· 
επισημαίνει με ανησυχία, επίσης, ότι στην 
Κίνα οι καλόγεροι και οι καλόγριες 
απαιτείται να εγγράφονται σε κρατικά 
μητρώα και είναι υποχρεωμένοι να 
λειτουργούν υπό διοικητικά συμβούλια 
που ελέγχονται από το κράτος, και ότι 
αυτό προσβάλλει τη θρησκευτική τους 
αυτονομία και περιορίζει τη 
δραστηριότητά τους· επιβεβαιώνει την 
παράλληλη δέσμευσή του στην ελευθερία 
της έκφρασης που δεν επιδέχεται 
περιορισμούς στο όνομα θρησκευτικών 
αρχών· καταδικάζει συνεπώς 
κατηγορηματικά το έγκλημα της 
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βλασφημίας και τις καταπατήσεις που 
επιφέρει·

Or. fr

Τροπολογία 394
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83. τονίζει ότι το διεθνές δίκαιο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρίζει την 
ελευθερία θρησκείας ή πίστης
ανεξαρτήτως του καθεστώτος 
καταχώρησης σε μητρώα, και, συνεπώς, η 
εν λόγω καταχώρηση δεν θα πρέπει να 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 
άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων· 
επισημαίνει με ανησυχία, επίσης, ότι στην 
Κίνα οι καλόγεροι και οι καλόγριες 
απαιτείται να εγγράφονται σε κρατικά 
μητρώα και είναι υποχρεωμένοι να 
λειτουργούν υπό διοικητικά συμβούλια 
που ελέγχονται από το κράτος, και ότι 
αυτό προσβάλλει τη θρησκευτική τους 
αυτονομία και περιορίζει τη 
δραστηριότητά τους·

83. τονίζει ότι το διεθνές δίκαιο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρίζει την 
ελευθερία σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας ανεξαρτήτως του καθεστώτος 
καταχώρησης σε μητρώα, και, συνεπώς, η 
εν λόγω καταχώρηση δεν θα πρέπει να 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 
άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων· 
επισημαίνει με ανησυχία, επίσης, ότι στην 
Κίνα οι καλόγεροι και οι καλόγριες 
απαιτείται να εγγράφονται σε κρατικά 
μητρώα και είναι υποχρεωμένοι να 
λειτουργούν υπό διοικητικά συμβούλια 
που ελέγχονται από το κράτος, και ότι 
αυτό προσβάλλει τη θρησκευτική τους 
αυτονομία και περιορίζει τη 
δραστηριότητά τους·

Or. es

Τροπολογία 395
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83a. διαπιστώνει ότι η ελευθερία της 
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θρησκείας ή της πίστης είναι 
αλληλοσυνδεδεμένη με ζητήματα που 
αφορούν την αναγνώριση, την ισότητα 
των πολιτών και την ισότιμη απόλαυση 
των δικαιωμάτων σε μια δεδομένη 
κοινωνία· ενθαρρύνει την ΕΕ να εργαστεί 
κατά προτεραιότητα με στόχο την 
ισότητα και ειδικότερα την ισότητα των 
πολιτών για εκπροσώπους 
περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων 
και ομάδων που υπόκεινται σε διακρίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
των μουσουλμάνων Ροχίνγκια στη 
Βιρμανία και τις γειτονικές χώρες, των 
μουσουλμάνων Αχμαντί στην Ινδονησία 
και το Πακιστάν, των Κοπτών στην 
Αίγυπτο, των Χριστιανών, Εβραίων και 
Μπαχάι στο Ιράν, κτλ.·

Or. en

Τροπολογία 396
László Tőkés, Andrzej Grzyb, Elisabeth Jeggle, Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83a. διαπιστώνει με ανησυχία το χαμηλό 
επίπεδο σεβασμού της θρησκευτικής 
ελευθερίας σε πολλές χώρες, και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, τους 
αυξανόμενους περιορισμούς της 
θρησκευτικής ελευθερίας που οδηγούν σε 
κοινωνική αδιαλλαξία σε χώρες, όπως η 
Νιγηρία, η Ερυθραία, το Ιράν, το Ιράκ, η 
Βόρειος Κορέα· προτρέπει περαιτέρω τις 
κυβερνήσεις να σταματήσουν τη χρήση 
των νόμων περί βλασφημίας για τον 
περιορισμό των δικαιωμάτων των 
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θρησκευτικών μειονοτήτων, όπως στην 
περίπτωση του Πακιστάν, της Σαουδικής 
Αραβίας, της Ινδονησίας, και να 
σταματήσουν να απαγγέλλουν κατηγορίες 
για εξτρεμιστική δράση κατά των 
μειονοτικών θρησκειών, όπως στη 
Ρωσία·

Or. en

Τροπολογία 397
Mitro Repo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83a. επισημαίνει ότι το διεθνές δίκαιο 
περιλαμβάνει το δικαίωμα στη θρησκεία 
ή την πίστη, καθώς και στην υιοθέτηση ή 
τη μεταβολή τους· ενθαρρύνει την ΕΕ να 
ανταποκριθεί σε περιπτώσεις όπου νόμοι 
αρνούνται το δικαίωμα των ατόμων να 
μεταβάλουν το θρήσκευμά τους·

Or. en

Τροπολογία 398
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83a. εκφράζει λύπη για την αυξανόμενη 
μισαλλοδοξία σε βάρος των 
θρησκευτικών μειονοτήτων στον κόσμο, 
ιδίως την αύξηση της βίας σε βάρος των 
Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, τη 
Βόρειο Αφρική, το Πακιστάν και τη 



PE496.431v01-00 276/279 AM\913203EL.doc

EL

Νιγηρία· επικροτεί τις προσπάθειες της 
ΥΕ/ΑΠ σε διεθνές επίπεδο εν προκειμένω· 
καλεί την ΕΥΕΔ και την ΥΕ/ΑΠ να 
ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την 
προστασία της ελευθερία της θρησκείας 
ή της πίστης και να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε χώρες 
που ανέχονται τη βία σε βάρος των 
θρησκευτικών μειονοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 399
Sarah Ludford, Leonidas Donskis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83a. τονίζει τη σημασία της προστασίας 
της ελευθερίας της θρησκείας και της 
πίστης, συμπεριλαμβανομένης της αθεΐας 
και άλλων μορφών έλλειψης πίστης, μέσω 
διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και επιμένει ότι αυτού του 
είδους η ελευθερία δεν θα πρέπει να 
υπονομεύεται από την εφαρμογή νόμων 
περί βλασφημίας που χρησιμοποιούνται 
για την καταπίεση και τη δίωξη όσων 
έχουν διαφορετική θρησκεία ή πίστη·

Or. en

Τροπολογία 400
Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Charles Goerens, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, 
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83a. υπενθυμίζει ότι η απαγόρευση, η 
κατάσχεση και η καταστροφή τόσο 
χώρων άσκησης θρησκευτικών 
καθηκόντων όσο και θρησκευτικών 
δημοσιευμάτων, καθώς και η 
απαγόρευση της εκπαίδευσης κληρικών, 
εξακολουθούν να αποτελούν κοινή 
πρακτική σε αρκετές χώρες· προτρέπει τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ να αντιτίθενται 
σε τέτοιες παραβιάσεις, στο πλαίσιο των 
επαφών τους με τις αντίστοιχες 
κυβερνήσεις·

Or. en

Τροπολογία 401
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83β. επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ για 
την παρουσίαση και την προώθηση του 
δικαιώματος στην ελευθερία της 
θρησκείας ή της πίστης στο πλαίσιο 
διεθνών και περιφερειακών βημάτων 
διαλόγου, συμπεριλαμβανομένων των 
Ηνωμένων Εθνών, του ΟΑΣΕ και του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και 
άλλων περιφερειακών μηχανισμών, και 
ζητεί εποικοδομητικό διάλογο με τον 
Οργανισμό Ισλαμικών Χωρών (OIC) για 
την απομάκρυνση από την ορολογία που 
συνδέεται με την καταπολέμηση της 
δυσφήμισης των θρησκειών· ενθαρρύνει 
την ΕΕ να συνεχίσει να υποβάλει το 
ετήσιο ψήφισμά της σχετικά με την 
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ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης 
στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών·

Or. en

Τροπολογία 402
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83γ. προτρέπει την ΕΥΕΔ να αναπτύξει 
μόνιμο φορέα στο πλαίσιο της 
διάρθρωσής της για την παρακολούθηση 
και ανάλυση του ρόλου της θρησκείας ή 
της πίστης στις σύγχρονες κοινωνίες και 
στις διεθνείς σχέσεις, και να 
ενσωματώσει το ζήτημα της ελευθερίας 
της θρησκείας ή της πίστης σε όλες τις 
γεωγραφικές και θεματικές διευθύνσεις 
και μονάδες· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να 
υποβάλλει εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σε 
ετήσια βάση σχετικά με την πρόοδο όσον 
αφορά την ελευθερία της θρησκείας ή της 
πίστης στον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 403
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83δ. τονίζει τη σημασία της υποστήριξης 
πρωτοβουλιών και της διευκόλυνσης της 
χρηματοδότησης της κοινωνίας των 
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πολιτών και των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τις 
προσπάθειές τους για την καταπολέμηση
των διακρίσεων, της μισαλλοδοξίας και 
της βίας λόγω θρησκείας ή πίστης· τα 
καθεστώτα στήριξης ανά χώρα θα πρέπει 
να θέτουν σε προτεραιότητα τη 
χρηματοδότηση για την προστασία και 
την προώθηση της ελευθερίας της 
θρησκείας ή της πίστης σε χώρες, όπου η 
στρατηγική χώρας της ΕΕ έχει 
χαρακτηρίσει το εν λόγω δικαίωμα 
ζήτημα προτεραιότητας·

Or. en

Τροπολογία 404
Jörg Leichtfried

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 84

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

84. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο, την Επιτροπή· την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τις 
κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των 
κρατών μελών και τις υποψήφιες χώρες, τα 
Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της 
Ευρώπης και τις κυβερνήσεις των χωρών 
και των εδαφών που αναφέρονται στο 
παρόν ψήφισμα.

84. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο, την Επιτροπή· την ΥΕ/ΑΠ, τον 
ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, 
τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των 
κρατών μελών και τις υποψήφιες χώρες, τα 
Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της 
Ευρώπης και τις κυβερνήσεις των χωρών 
και των εδαφών που αναφέρονται στο 
παρόν ψήφισμα.

Or. en


