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Τροπολογία 1
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
προσέδωσε σημαντικά θετικά στοιχεία 
στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, αλλά αποδοκιμάζει ορισμένες 
αδυναμίες όσον αφορά την εφαρμογή της· 
δεν είναι πλέον διατεθειμένο να αποδεχθεί 
ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή 
εξακολουθούν, σε πολλές περιπτώσεις, να 
ενεργούν ως εάν η Συνθήκη της Λισαβόνας 
να μην είχε τεθεί σε ισχύ· απαιτεί την 
εκπλήρωση της υποχρέωσής τους να 
ενημερώνουν το Κοινοβούλιο «αμέσως και 
πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας» 
για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών· 
αποδοκιμάζει τις απαράδεκτες 
καθυστερήσεις όσον αφορά την 
ευθυγράμμιση των πράξεων του πρώην 
τρίτου πυλώνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας· ζητεί τη διενέργεια 
αξιολόγησης, κατά περίπτωση, των 
πράξεων του πρώην τρίτου πυλώνα σε 
σχέση με την επίδρασή τους στα 
θεμελιώδη δικαιώματα, με σκοπό την 
ευθυγράμμιση αυτών με τη νέα ιεραρχία 
των κανόνων που θεσπίζουν οι βασικές, 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές 
πράξεις·

1. θεωρεί ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
προσέδωσε σημαντικά θετικά στοιχεία 
στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, αλλά αποδοκιμάζει ορισμένες 
αδυναμίες όσον αφορά την εφαρμογή της· 
δεν είναι πλέον διατεθειμένο να αποδεχθεί 
ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή 
εξακολουθούν, σε πολλές περιπτώσεις, να 
ενεργούν ως εάν η Συνθήκη της Λισαβόνας 
να μην είχε τεθεί σε ισχύ· απαιτεί την 
εκπλήρωση της υποχρέωσής τους να 
ενημερώνουν το Κοινοβούλιο «αμέσως και 
πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας» 
για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών· 
αποδοκιμάζει τις απαράδεκτες 
καθυστερήσεις όσον αφορά την 
ευθυγράμμιση των πράξεων του πρώην 
τρίτου πυλώνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας· ζητεί τη διενέργεια 
αξιολόγησης, κατά περίπτωση, των 
πράξεων του πρώην τρίτου πυλώνα σε 
σχέση με την επίδρασή τους στα 
θεμελιώδη δικαιώματα, με σκοπό την 
ευθυγράμμιση αυτών με τη νέα ιεραρχία 
των κανόνων που θεσπίζουν οι βασικές, 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές 
πράξεις· και με τη νέα θεσμική τάξη/δομή 
μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης 
της Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία 2
Renate Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
προσέδωσε σημαντικά θετικά στοιχεία 
στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, αλλά αποδοκιμάζει ορισμένες 
αδυναμίες όσον αφορά την εφαρμογή της· 
δεν είναι πλέον διατεθειμένο να αποδεχθεί 
ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή 
εξακολουθούν, σε πολλές περιπτώσεις, να 
ενεργούν ως εάν η Συνθήκη της Λισαβόνας 
να μην είχε τεθεί σε ισχύ· απαιτεί την 
εκπλήρωση της υποχρέωσής τους να 
ενημερώνουν το Κοινοβούλιο «αμέσως και 
πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας» 
για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών· 
αποδοκιμάζει τις απαράδεκτες 
καθυστερήσεις όσον αφορά την 
ευθυγράμμιση των πράξεων του πρώην 
τρίτου πυλώνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας· ζητεί τη διενέργεια 
αξιολόγησης, κατά περίπτωση, των 
πράξεων του πρώην τρίτου πυλώνα σε 
σχέση με την επίδρασή τους στα 
θεμελιώδη δικαιώματα, με σκοπό την 
ευθυγράμμιση αυτών με τη νέα ιεραρχία 
των κανόνων που θεσπίζουν οι βασικές, 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές 
πράξεις·

1. θεωρεί ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
και ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων έχουν ενισχύσει τη 
συνταγματική βάση των θεσμικών 
οργάνων και των κρατών μελών της ΕΕ 
για την επίτευξη του κοινού στόχου να 
μετατραπεί η ΕΕ σε χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης, αλλά 
αποδοκιμάζει ορισμένες αδυναμίες όσον 
αφορά την εφαρμογή της· θεωρεί ότι ο εν 
λόγω στόχος απαιτεί την ισότιμη 
εφαρμογή των Συνθηκών και της 
νομοθεσίας της ΕΕ, και, ως εκ τούτου, 
την κατάργηση των ρητρών εξαίρεσης ή 
των ειδικών καθεστώτων· δεν είναι πλέον 
διατεθειμένο να αποδεχθεί ότι το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή εξακολουθούν, 
σε πολλές περιπτώσεις, να ενεργούν ως 
εάν η Συνθήκη της Λισαβόνας και ο 
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
να μην είχαν τεθεί σε ισχύ, μεταξύ άλλων 
επειδή αγνοούν τον ρόλο και τη 
νομιμότητα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των εθνικών 
κοινοβουλίων· απαιτεί την εκπλήρωση της 
υποχρέωσής τους να ενημερώνουν το 
Κοινοβούλιο «αμέσως και πλήρως σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας» για τη σύναψη 
διεθνών συμφωνιών· αποδοκιμάζει τις 
απαράδεκτες καθυστερήσεις όσον αφορά 
την ευθυγράμμιση των πράξεων του πρώην 
τρίτου πυλώνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας· ζητεί τη διενέργεια 
αξιολόγησης, κατά περίπτωση, των 
πράξεων του πρώην τρίτου πυλώνα σε 
σχέση με την επίδρασή τους στα 
θεμελιώδη δικαιώματα, με σκοπό την 
ευθυγράμμιση αυτών με τη νέα ιεραρχία 
των κανόνων που θεσπίζουν οι βασικές, 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές 
πράξεις·

Or. en
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Τροπολογία 3
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
προσέδωσε σημαντικά θετικά στοιχεία 
στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, αλλά αποδοκιμάζει
ορισμένες αδυναμίες όσον αφορά την 
εφαρμογή της· δεν είναι πλέον 
διατεθειμένο να αποδεχθεί ότι το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή εξακολουθούν, 
σε πολλές περιπτώσεις, να ενεργούν ως 
εάν η Συνθήκη της Λισαβόνας να μην είχε 
τεθεί σε ισχύ· απαιτεί την εκπλήρωση της 
υποχρέωσής τους να ενημερώνουν το 
Κοινοβούλιο «αμέσως και πλήρως σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας» για τη σύναψη 
διεθνών συμφωνιών· αποδοκιμάζει τις 
απαράδεκτες καθυστερήσεις όσον αφορά 
την ευθυγράμμιση των πράξεων του πρώην 
τρίτου πυλώνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας· ζητεί τη διενέργεια 
αξιολόγησης, κατά περίπτωση, των 
πράξεων του πρώην τρίτου πυλώνα σε 
σχέση με την επίδρασή τους στα 
θεμελιώδη δικαιώματα, με σκοπό την 
ευθυγράμμιση αυτών με τη νέα ιεραρχία 
των κανόνων που θεσπίζουν οι βασικές, 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές 
πράξεις·

1. θεωρεί ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
προσέδωσε σημαντικά θετικά στοιχεία 
στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, αλλά επισημαίνει ορισμένες 
αδυναμίες όσον αφορά την εφαρμογή της· 
υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας συνεπάγεται αυξημένες 
εξουσίες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
απαιτεί την εκπλήρωση της υποχρέωσής 
τους να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο 
«αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας» για τη σύναψη διεθνών 
συμφωνιών· αποδοκιμάζει τις 
καθυστερήσεις όσον αφορά την 
ευθυγράμμιση των πράξεων του πρώην 
τρίτου πυλώνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας· ζητεί τη διενέργεια 
αξιολόγησης, κατά περίπτωση, των 
πράξεων του πρώην τρίτου πυλώνα σε 
σχέση με την επίδρασή τους με σκοπό την 
ευθυγράμμιση αυτών με τη νέα ιεραρχία 
των κανόνων που θεσπίζουν οι βασικές, 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές 
πράξεις·

Or. fr

Τροπολογία 4
Juan Fernando López Aguilar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι, όταν διακυβεύονται 
θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιώματα 
σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, 
αποστολή της ΕΕ πρέπει να είναι να 
προάγει το υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας (όπως αναφέρεται στο άρθρο 
53 του Χάρτη της ΕΕ και στη νομολογία 
του ΕΔΑΔ)·

Or. en

Τροπολογία 5
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκτιμά ότι η προσφυγή στη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία κατέστησε τη 
νομοθεσία πιο προσιτή στους πολίτες και 
αύξησε την επιρροή του Κοινοβουλίου, 
του μόνου δημοκρατικά εκλεγμένου 
θεσμικού οργάνου της ΕΕ·

2. εκτιμά ότι η προσφυγή στη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία έχει ως στόχο να 
καταστήσει τη νομοθεσία πιο προσιτή 
στους πολίτες, απονέμοντας μεγαλύτερη 
επιρροή στο Κοινοβούλιο, το μόνο
δημοκρατικά εκλεγμένο θεσμικό όργανο
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 6
Roberta Angelilli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκτιμά ότι η προσφυγή στη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία κατέστησε τη 
νομοθεσία πιο προσιτή στους πολίτες και 
αύξησε την επιρροή του Κοινοβουλίου, 

2. εκτιμά ότι η προσφυγή στη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία κατέστησε τη 
νομοθεσία πιο προσιτή στους πολίτες και 
αύξησε την επιρροή του Κοινοβουλίου, 
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του μόνου δημοκρατικά εκλεγμένου
θεσμικού οργάνου της ΕΕ·

του μόνου θεσμικού οργάνου της ΕΕ που 
εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες, 
καθιστώντας τη δράση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης περισσότερο νόμιμη, 
αποτελεσματική, διαφανή και 
δημοκρατική·

Or. it

Τροπολογία 7
Renate Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκτιμά ότι η προσφυγή στη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία κατέστησε τη 
νομοθεσία πιο προσιτή στους πολίτες και 
αύξησε την επιρροή του Κοινοβουλίου, 
του μόνου δημοκρατικά εκλεγμένου 
θεσμικού οργάνου της ΕΕ·

2. εκτιμά ότι η προσφυγή στη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία κατέστησε τη 
νομοθεσία πιο προσιτή στους πολίτες και 
αύξησε την επιρροή του Κοινοβουλίου, 
του μόνου δημοκρατικά εκλεγμένου 
θεσμικού οργάνου της ΕΕ, υπογραμμίζει 
ότι η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να 
επεκταθεί περαιτέρω στις μελλοντικές 
αναθεωρήσεις των Συνθηκών και ότι θα 
πρέπει να επέλθει μεγαλύτερη διαφάνεια 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως 
σε σχέση με τις συμφωνίες πρώτης 
ανάγνωσης και τους τριμερείς διαλόγους, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί το 
δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα και 
πληροφορίες όπως προβλέπεται από τις 
Συνθήκες· 

Or. en

Τροπολογία 8
Roberta Angelilli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. παρατηρεί ότι η Επιτροπή στην 
ανακοίνωσή της 20ής Απριλίου 2010 με 
τίτλο «Για έναν χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία 
των πολιτών της Ευρώπης — Σχέδιο 
δράσης για την εφαρμογή του 
προγράμματος της Στοκχόλμης»3, τάχθηκε 
υπέρ της επίδειξης μεγαλύτερης 
φιλοδοξίας εκ μέρους της Ένωσης όσον 
αφορά την ανταπόκρισή της στους 
καθημερινούς προβληματισμούς και τις 
προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών και, 
επίσης, τόνισε ότι η Ένωση πρέπει να είναι 
ικανή να αντιδρά σε απροσδόκητα 
γεγονότα, να εκμεταλλεύεται αμέσως τις 
ευκαιρίες που εμφανίζονται και να 
προβλέπει μελλοντικές τάσεις στις οποίες 
ακολούθως να προσαρμόζεται·

3. παρατηρεί ότι η Επιτροπή στην 
ανακοίνωσή της 20ής Απριλίου 2010 με 
τίτλο «Για έναν χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία 
των πολιτών της Ευρώπης — Σχέδιο 
δράσης για την εφαρμογή του 
προγράμματος της Στοκχόλμης»3, τάχθηκε 
υπέρ της επίδειξης μεγαλύτερης 
φιλοδοξίας εκ μέρους της Ένωσης όσον 
αφορά την ανταπόκρισή της στους 
καθημερινούς προβληματισμούς, τα 
ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες των 
ευρωπαίων πολιτών και, επίσης, τόνισε ότι 
η Ένωση πρέπει να είναι ικανή να αντιδρά 
σε απροσδόκητα γεγονότα, να 
εκμεταλλεύεται αμέσως τις ευκαιρίες που 
εμφανίζονται και να προβλέπει 
μελλοντικές τάσεις στις οποίες ακολούθως 
να προσαρμόζεται·

Or. it

Τροπολογία 9
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. παρατηρεί ότι η Επιτροπή στην 
ανακοίνωσή της 20ής Απριλίου 2010 με 
τίτλο «Για έναν χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία 
των πολιτών της Ευρώπης — Σχέδιο 
δράσης για την εφαρμογή του 
προγράμματος της Στοκχόλμης»3, τάχθηκε 
υπέρ της επίδειξης μεγαλύτερης 
φιλοδοξίας εκ μέρους της Ένωσης όσον 
αφορά την ανταπόκρισή της στους 
καθημερινούς προβληματισμούς και τις 
προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών και, 
επίσης, τόνισε ότι η Ένωση πρέπει να είναι 

3. παρατηρεί ότι η Επιτροπή στην 
ανακοίνωσή της 20ής Απριλίου 2010 με 
τίτλο «Για έναν χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία 
των πολιτών της Ευρώπης — Σχέδιο 
δράσης για την εφαρμογή του 
προγράμματος της Στοκχόλμης»3, τάχθηκε 
υπέρ της επίδειξης μεγαλύτερης 
φιλοδοξίας εκ μέρους της Ένωσης όσον 
αφορά την ανταπόκρισή της στους 
καθημερινούς προβληματισμούς και τις 
προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών, 
μόνιμων κατοίκων και μεταναστών, και, 
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ικανή να αντιδρά σε απροσδόκητα 
γεγονότα, να εκμεταλλεύεται αμέσως τις 
ευκαιρίες που εμφανίζονται και να 
προβλέπει μελλοντικές τάσεις στις οποίες 
ακολούθως να προσαρμόζεται·

επίσης, τόνισε ότι η Ένωση πρέπει να είναι 
ικανή να αντιδρά σε απροσδόκητα 
γεγονότα, να εκμεταλλεύεται αμέσως τις 
ευκαιρίες που εμφανίζονται και να 
προβλέπει μελλοντικές τάσεις στις οποίες 
ακολούθως να προσαρμόζεται·

Or. en

Τροπολογία 10
Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. παρατηρεί ότι η Επιτροπή στην 
ανακοίνωσή της 20ής Απριλίου 2010 με 
τίτλο «Για έναν χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία 
των πολιτών της Ευρώπης — Σχέδιο 
δράσης για την εφαρμογή του 
προγράμματος της Στοκχόλμης»3, τάχθηκε 
υπέρ της επίδειξης μεγαλύτερης 
φιλοδοξίας εκ μέρους της Ένωσης όσον 
αφορά την ανταπόκρισή της στους 
καθημερινούς προβληματισμούς και τις 
προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών και, 
επίσης, τόνισε ότι η Ένωση πρέπει να είναι 
ικανή να αντιδρά σε απροσδόκητα 
γεγονότα, να εκμεταλλεύεται αμέσως τις 
ευκαιρίες που εμφανίζονται και να 
προβλέπει μελλοντικές τάσεις στις οποίες 
ακολούθως να προσαρμόζεται·

3. παρατηρεί ότι η Επιτροπή στην 
ανακοίνωσή της 20ής Απριλίου 2010 με 
τίτλο «Για έναν χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπηρεσία 
των πολιτών της Ευρώπης — Σχέδιο 
δράσης για την εφαρμογή του 
προγράμματος της Στοκχόλμης»3, τάχθηκε 
υπέρ της επίδειξης μεγαλύτερης 
φιλοδοξίας εκ μέρους της Ένωσης όσον 
αφορά την ανταπόκρισή της στους 
καθημερινούς προβληματισμούς και τις 
προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών, 
μόνιμων κατοίκων και μεταναστών, και, 
επίσης, τόνισε ότι η Ένωση πρέπει να είναι 
ικανή να αντιδρά σε απροσδόκητα 
γεγονότα, να εκμεταλλεύεται αμέσως τις 
ευκαιρίες που εμφανίζονται και να 
προβλέπει μελλοντικές τάσεις στις οποίες 
ακολούθως να προσαρμόζεται·

Or. en

Τροπολογία 11
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή έχει ασκήσει επανειλημμένα το 
δικαίωμα πρωτοβουλίας της, σύμφωνα με 
το άρθρο 76 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 12
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η εποχή των μεγάλων 
πολυετών προγραμμάτων που 
θεσπίζονται στο πλαίσιο μιας 
διακυβερνητικής λογικής φαίνεται να έχει 
παρέλθει, αν ληφθούν υπόψη τόσο ο 
πλούτος των νομικών βάσεων που 
προβλέπονται από τις Συνθήκες στους 
τομείς του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης, όσο και η δυνατότητα 
και η επιβεβαιωμένη φιλοδοξία της 
Επιτροπής να κάνει χρήση του 
δικαιώματος πρωτοβουλίας που διαθέτει·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 13
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η εποχή των μεγάλων 
πολυετών προγραμμάτων που θεσπίζονται 

5. θεωρεί ότι η εποχή των μεγάλων 
πολυετών προγραμμάτων που θεσπίζονται 
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στο πλαίσιο μιας διακυβερνητικής λογικής 
φαίνεται να έχει παρέλθει, αν ληφθούν 
υπόψη τόσο ο πλούτος των νομικών 
βάσεων που προβλέπονται από τις 
Συνθήκες στους τομείς του χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, 
όσο και η δυνατότητα και η επιβεβαιωμένη 
φιλοδοξία της Επιτροπής να κάνει χρήση 
του δικαιώματος πρωτοβουλίας που 
διαθέτει·

στο πλαίσιο μιας διακυβερνητικής λογικής 
φαίνεται να έχει παρέλθει, αν ληφθούν 
υπόψη τόσο η σημασία της διασφάλισης 
της δημοκρατικής εποπτείας στον εν 
λόγω τομέα μέσω της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας και ο πλούτος 
των νομικών βάσεων που προβλέπονται 
από τις Συνθήκες στους τομείς του χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, 
όσο και η δυνατότητα και η επιβεβαιωμένη 
φιλοδοξία της Επιτροπής να κάνει χρήση 
του δικαιώματος πρωτοβουλίας που 
διαθέτει·

Or. en

Τροπολογία 14
Renate Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η εποχή των μεγάλων 
πολυετών προγραμμάτων που θεσπίζονται 
στο πλαίσιο μιας διακυβερνητικής λογικής 
φαίνεται να έχει παρέλθει, αν ληφθούν 
υπόψη τόσο ο πλούτος των νομικών 
βάσεων που προβλέπονται από τις 
Συνθήκες στους τομείς του χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, 
όσο και η δυνατότητα και η επιβεβαιωμένη 
φιλοδοξία της Επιτροπής να κάνει χρήση 
του δικαιώματος πρωτοβουλίας που 
διαθέτει·

5. θεωρεί ότι η εποχή των μεγάλων 
πολυετών προγραμμάτων που θεσπίζονται 
στο πλαίσιο μιας διακυβερνητικής λογικής 
μπορεί να επανεξεταστεί, δίνοντας 
μεγαλύτερη έμφαση στην ευελιξία σε 
σχέση κυρίως με την αντίδραση απέναντι 
σε επείγοντα ζητήματα ή με αιτήματα του 
ΕΚ για την ανάληψη πρωτοβουλιών ή την 
εκπόνηση προτάσεων, αν ληφθούν υπόψη 
τόσο ο πλούτος των νομικών βάσεων που 
προβλέπονται από τις Συνθήκες στους 
τομείς του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης, όσο και η δυνατότητα και 
η επιβεβαιωμένη φιλοδοξία της Επιτροπής 
να κάνει χρήση του δικαιώματος 
πρωτοβουλίας που διαθέτει· πιστεύει ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση 
να αναπτύσσει και να παρουσιάζει στην 
αρχή της θητείας της το πρόγραμμα 
δράσης της, το οποίο αφού αναθεωρείται 
και οριστικοποιείται στη βάση των 
αιτημάτων του ΕΚ και του Συμβουλίου, 
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εφαρμόζεται με σαφείς προθεσμίες·

Or. en

Τροπολογία 15
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. θεωρεί ότι η εποχή των μεγάλων 
πολυετών προγραμμάτων που 
θεσπίζονται στο πλαίσιο μιας 
διακυβερνητικής λογικής φαίνεται να έχει 
παρέλθει, αν ληφθούν υπόψη τόσο ο 
πλούτος των νομικών βάσεων που 
προβλέπονται από τις Συνθήκες στους 
τομείς του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης, όσο και η δυνατότητα 
και η επιβεβαιωμένη φιλοδοξία της 
Επιτροπής να κάνει χρήση του 
δικαιώματος πρωτοβουλίας που διαθέτει·

5. ενθαρρύνει την απόφαση του 
Συμβουλίου στο πλαίσιο της άτυπης 
συνεδρίασής του τον Ιούλιο του 2013 για 
την έγκριση διάδοχου προγράμματος για 
το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και 
σημειώνει ότι απομένει ακόμα να 
καθοριστεί το πεδίο εφαρμογής και το 
μέγεθος αυτού του προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 16
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παροτρύνει επομένως την Επιτροπή να 
εκπληρώσει τον ρόλο της όσον αφορά τη 
χάραξη πολιτικών και τον καθορισμό 
νομοθετικών προτεραιοτήτων και να 
κάνει χρήση του δικαιώματος 
πρωτοβουλίας, όταν κρίνεται αναγκαίο, 
αντιτιθέμενη παράλληλα σε κάθε 
απόπειρα επανόδου στον 
διακυβερνητισμό που επικρατούσε την 

διαγράφεται
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εποχή πριν από την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία 17
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παροτρύνει επομένως την Επιτροπή να 
εκπληρώσει τον ρόλο της όσον αφορά τη 
χάραξη πολιτικών και τον καθορισμό 
νομοθετικών προτεραιοτήτων και να κάνει 
χρήση του δικαιώματος πρωτοβουλίας, 
όταν κρίνεται αναγκαίο, αντιτιθέμενη
παράλληλα σε κάθε απόπειρα επανόδου 
στον διακυβερνητισμό που επικρατούσε 
την εποχή πριν από την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας·

6. παροτρύνει επομένως την Επιτροπή να 
εκπληρώσει τον ρόλο της όσον αφορά τη 
χάραξη πολιτικών και τον καθορισμό 
νομοθετικών προτεραιοτήτων και να κάνει 
χρήση του δικαιώματος πρωτοβουλίας, 
όταν κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να 
διασφαλιστεί μια συνολική και συνεκτική 
προσέγγιση για τον χώρο ελευθερίας, 
δικαιοσύνης και ασφάλειας, αντιτιθέμενο
παράλληλα σε κάθε απόπειρα επανόδου 
στον διακυβερνητισμό που επικρατούσε 
την εποχή πριν από την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία 18
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. παροτρύνει επομένως την Επιτροπή να 
εκπληρώσει τον ρόλο της όσον αφορά τη 
χάραξη πολιτικών και τον καθορισμό 
νομοθετικών προτεραιοτήτων και να 
κάνει χρήση του δικαιώματος 
πρωτοβουλίας, όταν κρίνεται αναγκαίο, 
αντιτιθέμενη παράλληλα σε κάθε απόπειρα 

6. επισημαίνει ότι η Επιτροπή μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το δικαίωμά της να 
προτείνει νομοθεσία, σεβόμενη πλήρως 
τις αρμοδιότητες της όπως αυτές 
θεσπίζονται από τις Συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχής της 
επικουρικότητας, καθώς και σε στενή 



PE516.857v01-00 14/185 AM\1001332EL.doc

EL

επανόδου στον διακυβερνητισμό που 
επικρατούσε την εποχή πριν από την 
έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας·

συνεργασία με τους συννομοθέτες,
αντιτιθέμενο παράλληλα σε κάθε απόπειρα 
επανόδου στον διακυβερνητισμό που 
επικρατούσε την εποχή πριν από την 
έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία 19
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι η δυνατότητα πρότασης 
μικρού αριθμού νομοθετικών πράξεων 
ετησίως θα πρέπει να αποτελέσει 
μεσοπρόθεσμο στόχο για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 20
Juan Fernando López Aguilar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκτιμά ότι η αυξημένη συμμετοχή των 
εθνικών κοινοβουλίων στις 
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως προβλέπεται στα πρωτόκολλα αριθ. 1 
(σχετικά με τον ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση) 
και αριθ. 2 (σχετικά με την εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας), τα οποία προσαρτώνται 
στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 

7. εκτιμά ότι η αυξημένη συμμετοχή των 
εθνικών κοινοβουλίων στις 
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως προβλέπεται στα πρωτόκολλα αριθ. 1 
(σχετικά με τον ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση) 
και αριθ. 2 (σχετικά με την εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας), τα οποία προσαρτώνται 
στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, επέφερε ιδιαίτερα 
θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και τη 
λειτουργία του χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης, όχι μόνο 
επειδή η αρχή της επικουρικότητας 
διασφαλίζεται καλύτερα, αλλά και επειδή 
η ευρύτερη και αυξημένη δημοκρατική 
σύμπραξη των ευρωπαϊκών λαών 
συνετέλεσε σημαντικά στην ευρωπαϊκή 
νομοθεσία και πολιτική·

Ευρωπαϊκής Ένωσης, επέφερε ιδιαίτερα 
θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και τη 
λειτουργία του χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης, όχι μόνο 
επειδή η αρχή της επικουρικότητας 
διασφαλίζεται καλύτερα, αλλά και επειδή 
η ευρύτερη και αυξημένη δημοκρατική 
σύμπραξη των ευρωπαϊκών λαών 
συνετέλεσε σημαντικά στην ευρωπαϊκή 
νομοθεσία και πολιτική· θεωρεί ότι πρέπει 
να ενισχυθεί περαιτέρω η συμμετοχή των 
εθνικών κοινοβουλίων, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων με 
κοινά χρονοδιαγράμματα· υποστηρίζει ότι 
η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων 
είναι απαραίτητη στον τομέα της 
ασφάλειας, και ότι ο «κύκλος πολιτικής» 
που εφαρμόζεται από το Συμβούλιο, τα 
κράτη μέλη και τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς χωρίς οποιονδήποτε 
κοινοβουλευτικό έλεγχο πρέπει να 
ενταχθεί σε έναν «κοινοβουλευτικό 
κύκλο»·

Or. fr

Τροπολογία 21
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκτιμά ότι η αυξημένη συμμετοχή των 
εθνικών κοινοβουλίων στις 
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως προβλέπεται στα πρωτόκολλα αριθ. 1 
(σχετικά με τον ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση) 
και αριθ. 2 (σχετικά με την εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας), τα οποία προσαρτώνται 
στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 

7. εκτιμά ότι η αυξημένη συμμετοχή των 
εθνικών κοινοβουλίων στις 
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως προβλέπεται στα πρωτόκολλα αριθ. 1 
(σχετικά με τον ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση) 
και αριθ. 2 (σχετικά με την εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας), τα οποία προσαρτώνται 
στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, επέφερε ιδιαίτερα 
θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και τη 
λειτουργία του χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης, όχι μόνο 
επειδή η αρχή της επικουρικότητας 
διασφαλίζεται καλύτερα, αλλά και επειδή 
η ευρύτερη και αυξημένη δημοκρατική 
σύμπραξη των ευρωπαϊκών λαών 
συνετέλεσε σημαντικά στην ευρωπαϊκή 
νομοθεσία και πολιτική·

Ευρωπαϊκής Ένωσης, επέφερε ιδιαίτερα 
θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και τη 
λειτουργία του χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης, όχι μόνο 
επειδή η αρχή της επικουρικότητας 
διασφαλίζεται καλύτερα, αλλά και επειδή 
η ευρύτερη και αυξημένη δημοκρατική 
σύμπραξη των ευρωπαϊκών λαών 
συνετέλεσε σημαντικά στην ευρωπαϊκή 
νομοθεσία και πολιτική· πιστεύει ότι η 
επικουρικότητα θα πρέπει επίσης να 
εφαρμόζεται από τις περιφερειακές 
κυβερνήσεις που διαθέτουν νομικές 
αρμοδιότητες στον εν λόγω τομέα·

Or. en

Τροπολογία 22
Renate Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. απευθύνει έκκληση για ενίσχυση της 
συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των 
εθνικών κοινοβουλίων και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς επίσης 
και γενικότερα μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων και οργανισμών της ΕΕ και των 
εθνικών κοινοβουλίων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες για τις 
πρωτοβουλίες της ΕΕ διατίθενται όσο το 
δυνατόν πιο άμεσα και έγκαιρα από τα 
θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς 
της ΕΕ στα εθνικά κοινοβούλια, π.χ. 
μέσω της συμμετοχής στην ολομέλεια 
των εθνικών κοινοβουλίων και στις 
ακροάσεις των επιτροπών·

Or. en
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Τροπολογία 23
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Ενιαία εκλογική νομοθεσία Ενιαία εκλογική νομοθεσία για τις εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Or. en

Τροπολογία 24
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ακόμη και εν απουσία 
συμφωνίας για μια ενιαία εκλογική 
διαδικασία, παρατηρείται μια σταδιακή 
σύγκλιση των εκλογικών συστημάτων, 
ιδίως μέσω της δημιουργίας πολιτικών 
κομμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης4, μέσω εργασιών για τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού καθεστώτος 
με βάση την πρόταση της Επιτροπής για 
τη μεταρρύθμιση των κανόνων που 
αφορούν τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα5 και μέσω της απαγόρευσης 
άσκησης διπλής εντολής5, δεδομένου ότι 
η ιδιότητα του μέλους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου δεν είναι συμβατή με την 
ιδιότητα του μέλους εθνικού 
κοινοβουλίου·

διαγράφεται

__________________
4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, 
σχετικά με το καθεστώς και τη 
χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ L 
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297 της 15.11.2003, σ. 1), όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1524/2007.
5 COM(2012)0499.
6Απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του 
Συμβουλίου, άρθρο 1 παράγραφος 7 
στοιχείο β).

Or. en

Τροπολογία 25
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ακόμη και εν απουσία 
συμφωνίας για μια ενιαία εκλογική 
διαδικασία, παρατηρείται μια σταδιακή 
σύγκλιση των εκλογικών συστημάτων, 
ιδίως μέσω της δημιουργίας πολιτικών 
κομμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης4, μέσω εργασιών για τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού καθεστώτος 
με βάση την πρόταση της Επιτροπής για τη 
μεταρρύθμιση των κανόνων που αφορούν 
τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα5 και μέσω 
της απαγόρευσης άσκησης διπλής 
εντολής5, δεδομένου ότι η ιδιότητα του 
μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν 
είναι συμβατή με την ιδιότητα του μέλους 
εθνικού κοινοβουλίου·

8. επισημαίνει ότι, ακόμη και εν απουσία 
συμφωνίας για μια ενιαία εκλογική 
διαδικασία, παρατηρείται μια σταδιακή 
σύγκλιση των εκλογικών συστημάτων, 
ιδίως μέσω της δημιουργίας πολιτικών 
κομμάτων και πολιτικών ιδρυμάτων σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης4, μέσω 
εργασιών για τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού καθεστώτος με βάση την 
πρόταση της Επιτροπής για τη 
μεταρρύθμιση των κανόνων που αφορούν 
τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα5 και μέσω 
της απαγόρευσης άσκησης διπλής 
εντολής5, δεδομένου ότι η ιδιότητα του 
μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν 
είναι συμβατή με την ιδιότητα του μέλους 
εθνικού κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 26
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι, ακόμη και εν απουσία 
συμφωνίας για μια ενιαία εκλογική 
διαδικασία, παρατηρείται μια σταδιακή 
σύγκλιση των εκλογικών συστημάτων, 
ιδίως μέσω της δημιουργίας πολιτικών 
κομμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης4, μέσω εργασιών για τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού καθεστώτος 
με βάση την πρόταση της Επιτροπής για τη 
μεταρρύθμιση των κανόνων που αφορούν 
τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα5 και μέσω 
της απαγόρευσης άσκησης διπλής 
εντολής5, δεδομένου ότι η ιδιότητα του 
μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν 
είναι συμβατή με την ιδιότητα του μέλους 
εθνικού κοινοβουλίου·

8. επισημαίνει ότι, ακόμη και εν απουσία 
συμφωνίας για μια ενιαία εκλογική 
διαδικασία για τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρατηρείται 
μια σταδιακή σύγκλιση των εκλογικών 
συστημάτων, ιδίως μέσω της δημιουργίας 
πολιτικών κομμάτων σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης4, μέσω εργασιών για 
τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
καθεστώτος με βάση την πρόταση της 
Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση των 
κανόνων που αφορούν τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα5 και μέσω της 
απαγόρευσης άσκησης διπλής εντολής5, 
δεδομένου ότι η ιδιότητα του μέλους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι 
συμβατή με την ιδιότητα του μέλους 
εθνικού κοινοβουλίου· ενθαρρύνει αφενός 
την αύξηση της διαφάνειας των 
διαδικασιών για τον ορισμό των 
υποψηφίων οι οποίες θα διασφαλίζουν 
την ανεξαρτησία τους, και αφετέρου, τη 
δυνατότητα καθιέρωσης άμεσων 
εκλογικών περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 27
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι ο δημοκρατικός ρόλος του 
Κοινοβουλίου θα έπρεπε να είχε 
αναδειχθεί περισσότερο στην κοινή 
γνώμη και ότι οι προεκλογικές 
εκστρατείες για την ανανέωσή του πρέπει 
να επικεντρώνονται στις πραγματικές 
ευρωπαϊκές προκλήσεις·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 28
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι ο δημοκρατικός ρόλος του 
Κοινοβουλίου θα έπρεπε να είχε 
αναδειχθεί περισσότερο στην κοινή γνώμη
και ότι οι προεκλογικές εκστρατείες για 
την ανανέωσή του πρέπει να 
επικεντρώνονται στις πραγματικές 
ευρωπαϊκές προκλήσεις·

9. πιστεύει ότι ο δημοκρατικός ρόλος του 
Κοινοβουλίου θα έπρεπε να είχε 
αναδειχθεί περισσότερο στην κοινή γνώμη 
και ότι οι προεκλογικές εκστρατείες για 
την ανανέωσή του πρέπει να 
επικεντρώνονται σε όλα τα ζητήματα που 
αφορούν του Ευρωπαίους·

Or. en

Τροπολογία 29
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας 
θα είναι απαραίτητη στο μέλλον για την 
ενίσχυση της νομιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας του Κοινοβουλίου 
μέσω της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
δημοκρατικής διάστασης αλλά και μέσω 
της διασφάλισης μιας πιο αναλογικής 
κατανομής των εδρών μεταξύ των μελών, 
σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται 
στις Συνθήκες· πιστεύει ότι μια τέτοια 
μεταρρύθμιση θα είναι σε θέση να 
ενθαρρύνει τους ευρωπαίους πολίτες να 
συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές 
στο κράτος μέλος κατοικίας τους του 
οποίου δεν έχουν την ιθαγένεια·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 30
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας 
θα είναι απαραίτητη στο μέλλον για την 
ενίσχυση της νομιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας του Κοινοβουλίου 
μέσω της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
δημοκρατικής διάστασης αλλά και μέσω 
της διασφάλισης μιας πιο αναλογικής 
κατανομής των εδρών μεταξύ των μελών, 
σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται 
στις Συνθήκες· πιστεύει ότι μια τέτοια 
μεταρρύθμιση θα είναι σε θέση να 
ενθαρρύνει τους ευρωπαίους πολίτες να 
συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές στο 
κράτος μέλος κατοικίας τους του οποίου 
δεν έχουν την ιθαγένεια·

10. ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η ριζική
μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού 
συστήματος θα είναι απαραίτητη στο 
μέλλον, βάσει της οποίας οι πολίτες όχι 
μόνο θα εκλέγουν τους βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και θα 
επιλέγουν άμεσα τους κατόχους των 
ανώτερων αξιωμάτων της ΕΕ 
(Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Επίτροποι)· 
κατά τον τρόπο αυτόν θα περιοριστεί 
σημαντικά το δημοκρατικό χάσμα μεταξύ 
της ΕΕ και των ευρωπαίων πολιτών και 
θα ενισχυθεί η νομιμότητα και η 
αποτελεσματικότητα του Κοινοβουλίου 
μέσω της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
δημοκρατικής διάστασης αλλά και μέσω 
της διασφάλισης μιας πιο αναλογικής 
κατανομής των εδρών μεταξύ των μελών, 
σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται 
στις Συνθήκες· πιστεύει ότι μια τέτοια 
μεταρρύθμιση θα είναι σε θέση να 
ενθαρρύνει τους ευρωπαίους πολίτες να 
συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές στο 
κράτος μέλος κατοικίας τους του οποίου 
δεν έχουν την ιθαγένεια·

Or. it

Τροπολογία 31
Hubert Pirker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας 
θα είναι απαραίτητη στο μέλλον για την 
ενίσχυση της νομιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας του Κοινοβουλίου 
μέσω της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
δημοκρατικής διάστασης αλλά και μέσω 
της διασφάλισης μιας πιο αναλογικής 
κατανομής των εδρών μεταξύ των μελών, 
σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται 
στις Συνθήκες· πιστεύει ότι μια τέτοια 
μεταρρύθμιση θα είναι σε θέση να 
ενθαρρύνει τους ευρωπαίους πολίτες να 
συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές στο 
κράτος μέλος κατοικίας τους του οποίου 
δεν έχουν την ιθαγένεια·

10. ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας 
θα είναι απαραίτητη στο μέλλον για την 
ενίσχυση της νομιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας του Κοινοβουλίου 
μέσω της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
δημοκρατικής διάστασης, σύμφωνα με τις 
αρχές που καθορίζονται στις Συνθήκες· 
πιστεύει ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση θα 
είναι σε θέση να ενθαρρύνει τους 
ευρωπαίους πολίτες να συμμετέχουν στις 
ευρωπαϊκές εκλογές στο κράτος μέλος 
κατοικίας τους του οποίου δεν έχουν την 
ιθαγένεια·

Or. de

Τροπολογία 32
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας 
θα είναι απαραίτητη στο μέλλον για την 
ενίσχυση της νομιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας του Κοινοβουλίου 
μέσω της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
δημοκρατικής διάστασης αλλά και μέσω 
της διασφάλισης μιας πιο αναλογικής 
κατανομής των εδρών μεταξύ των μελών, 
σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται 
στις Συνθήκες· πιστεύει ότι μια τέτοια 
μεταρρύθμιση θα είναι σε θέση να 
ενθαρρύνει τους ευρωπαίους πολίτες να 
συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές στο 
κράτος μέλος κατοικίας τους του οποίου 
δεν έχουν την ιθαγένεια·

10. ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας 
πρέπει να είναι ευρωπαϊκή, αυτόνομη, 
ομοιογενής και θα είναι απαραίτητη στο 
μέλλον για την ενίσχυση της νομιμότητας 
και της αποτελεσματικότητας του 
Κοινοβουλίου μέσω της ενίσχυσης της 
ευρωπαϊκής δημοκρατικής διάστασης αλλά 
και μέσω της διασφάλισης μιας πιο 
αναλογικής κατανομής των εδρών μεταξύ 
των μελών, σύμφωνα με τις αρχές που 
καθορίζονται στις Συνθήκες· πιστεύει ότι 
μια τέτοια μεταρρύθμιση θα είναι σε θέση 
να ενθαρρύνει τους ευρωπαίους πολίτες να 
συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές στο 
κράτος μέλος κατοικίας τους του οποίου 
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δεν έχουν την ιθαγένεια· για αυτόν τον 
σκοπό, πρέπει να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες στους τομείς 
της επικοινωνίας και της δημοσιότητας 
των εκλογών·

Or. en

Τροπολογία 33
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας 
θα είναι απαραίτητη στο μέλλον για την 
ενίσχυση της νομιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας του Κοινοβουλίου 
μέσω της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
δημοκρατικής διάστασης αλλά και μέσω 
της διασφάλισης μιας πιο αναλογικής 
κατανομής των εδρών μεταξύ των μελών, 
σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται 
στις Συνθήκες· πιστεύει ότι μια τέτοια 
μεταρρύθμιση θα είναι σε θέση να 
ενθαρρύνει τους ευρωπαίους πολίτες να 
συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές στο 
κράτος μέλος κατοικίας τους του οποίου 
δεν έχουν την ιθαγένεια·

10. ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας 
θα είναι απαραίτητη στο μέλλον για την 
ενίσχυση της νομιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας του Κοινοβουλίου 
μέσω της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
δημοκρατικής διάστασης, σύμφωνα με τις 
αρχές που καθορίζονται στις Συνθήκες· 
πιστεύει ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση θα 
είναι σε θέση να ενθαρρύνει τους 
ευρωπαίους πολίτες να συμμετέχουν στις 
ευρωπαϊκές εκλογές στο κράτος μέλος 
κατοικίας τους του οποίου δεν έχουν την 
ιθαγένεια·

Or. pt

Τροπολογία 34
Gerald Häfner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας 

10. ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας 
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θα είναι απαραίτητη στο μέλλον για την 
ενίσχυση της νομιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας του Κοινοβουλίου 
μέσω της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
δημοκρατικής διάστασης αλλά και μέσω 
της διασφάλισης μιας πιο αναλογικής 
κατανομής των εδρών μεταξύ των μελών, 
σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται 
στις Συνθήκες· πιστεύει ότι μια τέτοια 
μεταρρύθμιση θα είναι σε θέση να 
ενθαρρύνει τους ευρωπαίους πολίτες να 
συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές στο 
κράτος μέλος κατοικίας τους του οποίου 
δεν έχουν την ιθαγένεια·

θα είναι απαραίτητη στο μέλλον για την 
ενίσχυση της νομιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας του Κοινοβουλίου 
μέσω της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
δημοκρατικής διάστασης, της διασφάλισης 
μιας πιο αναλογικής κατανομής των εδρών 
μεταξύ των μελών, η οποία θα βασίζεται 
σε έναν σαφή και κατανοητό μαθηματικό 
ορισμό της φθίνουσας αναλογικότητας, 
σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται 
στις Συνθήκες, και μέσω της καθιέρωσης 
διεθνικών καταλόγων υποψηφίων· 
πιστεύει ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση θα 
είναι σε θέση να ενθαρρύνει τους 
ευρωπαίους πολίτες να συμμετέχουν στις 
ευρωπαϊκές εκλογές στο κράτος μέλος 
κατοικίας τους του οποίου δεν έχουν την 
ιθαγένεια·

Or. en

Τροπολογία 35
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας 
θα είναι απαραίτητη στο μέλλον για την 
ενίσχυση της νομιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας του Κοινοβουλίου 
μέσω της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
δημοκρατικής διάστασης αλλά και μέσω 
της διασφάλισης μιας πιο αναλογικής 
κατανομής των εδρών μεταξύ των μελών, 
σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται 
στις Συνθήκες· πιστεύει ότι μια τέτοια 
μεταρρύθμιση θα είναι σε θέση να 
ενθαρρύνει τους ευρωπαίους πολίτες να 
συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές στο 
κράτος μέλος κατοικίας τους του οποίου 
δεν έχουν την ιθαγένεια·

10. ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας 
θα είναι απαραίτητη στο μέλλον για την 
ενίσχυση της νομιμότητας και της 
αποτελεσματικότητας του Κοινοβουλίου 
μέσω της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
δημοκρατικής διάστασης αλλά και μέσω 
της διασφάλισης μιας πιο αναλογικής 
κατανομής των εδρών μεταξύ των μελών, 
σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται 
στις Συνθήκες, προκειμένου να υπάρξει 
καλύτερη εκπροσώπηση των μικρών 
κομμάτων και των μικρών κρατών 
μελών· πιστεύει ότι μια τέτοια 
μεταρρύθμιση θα είναι σε θέση να 
ενθαρρύνει τους ευρωπαίους πολίτες να 
συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές στο 
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κράτος μέλος κατοικίας τους του οποίου 
δεν έχουν την ιθαγένεια·

Or. en

Τροπολογία 36
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι σε ορισμένα κράτη μέλη ο εκλογικός 
νόμος για τις ευρωπαϊκές εκλογές 
βασίζεται σε έναν ενιαίο και 
«κλειδωμένο» εθνικό κατάλογο 
υποψηφίων· υπενθυμίζει ότι το γεγονός 
αυτό δημιουργεί μεγάλο χάσμα μεταξύ 
των εκλεγμένων εκπροσώπων και των 
πολιτών που ενισχύει την πολιτική 
δυσαρέσκεια εναντίον της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 37
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. καλεί όλα τα κράτη μέλη με 
πληθυσμό μεγαλύτερο των 20 
εκατομμυρίων να διασφαλίσουν ότι ο 
εκλογικός τους νόμος για τις ευρωπαϊκές 
εκλογές θα συμπεριλαμβάνει εκλογικές 
περιφέρειες ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
στρεβλώσεις·

Or. en
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Τροπολογία 38
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει, ωστόσο, ήδη την 
ικανοποίησή του για την έκδοση της 
οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου, της 
20ής Δεκεμβρίου 2012, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/109/ΕΚ 
σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του 
δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
από τους πολίτες της Ένωσης που 
κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του 
οποίου δεν είναι υπήκοοι7, καθόσον
περιστέλλει τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται στους πολίτες της Ένωσης 
οι οποίοι κατοικούν σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης του οποίου δεν 
είναι υπήκοοι σχετικά με τη θέση 
υποψηφιότητας για τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

διαγράφεται

__________________
7 ΕΕ L 26, 26.01.13, σ. 27.

Or. en

Τροπολογία 39
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει, ωστόσο, ήδη την 
ικανοποίησή του για την έκδοση της 
οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου, της 
20ής Δεκεμβρίου 2012, για την 

11. εκφράζει, ωστόσο, ήδη την 
ικανοποίησή του για την έκδοση της 
οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου, της 
20ής Δεκεμβρίου 2012, για την 
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τροποποίηση της οδηγίας 93/109/ΕΚ 
σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του 
δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
από τους πολίτες της Ένωσης που 
κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου 
δεν είναι υπήκοοι7, καθόσον περιστέλλει 
τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους 
πολίτες της Ένωσης οι οποίοι κατοικούν σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 
οποίου δεν είναι υπήκοοι σχετικά με τη 
θέση υποψηφιότητας για τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

τροποποίηση της οδηγίας 93/109/ΕΚ 
σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του 
δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
από τους πολίτες της Ένωσης που 
κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου 
δεν είναι υπήκοοι7, καθόσον περιστέλλει 
τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους 
πολίτες της Ένωσης οι οποίοι κατοικούν σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 
οποίου δεν είναι υπήκοοι σχετικά με τη 
θέση υποψηφιότητας για τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· απευθύνει 
έκκληση για την άρση των 
γραφειοκρατικών εμποδίων των εκλογών 
του ΕΚ, τα οποία εξακολουθούν να 
παρεμποδίζουν τη συμμετοχή των 
πολιτών της ΕΕ που κατοικούν σε κάποιο 
κράτος μέλος αλλά δεν είναι υπήκοοί του, 
και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών με στόχο την εξάλειψη 
αυτής της πληγής για τα δημοκρατικά 
πρότυπα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 40
Gerald Häfner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει, ωστόσο, ήδη την 
ικανοποίησή του για την έκδοση της 
οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου, της 
20ής Δεκεμβρίου 2012, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/109/ΕΚ 
σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του 
δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
από τους πολίτες της Ένωσης που 
κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου 
δεν είναι υπήκοοι7, καθόσον περιστέλλει 

11. εκφράζει, ωστόσο, ήδη την 
ικανοποίησή του για την έκδοση της 
οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου, της 
20ής Δεκεμβρίου 2012, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/109/ΕΚ 
σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του 
δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
από τους πολίτες της Ένωσης που 
κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου 
δεν είναι υπήκοοι7, καθόσον περιστέλλει 
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τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους 
πολίτες της Ένωσης οι οποίοι κατοικούν σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 
οποίου δεν είναι υπήκοοι σχετικά με τη 
θέση υποψηφιότητας για τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους 
πολίτες της Ένωσης οι οποίοι κατοικούν σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 
οποίου δεν είναι υπήκοοι σχετικά με τη 
θέση υποψηφιότητας για τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 
επαναλαμβάνει ότι πρέπει να 
πραγματοποιηθούν περισσότερες 
ενέργειες για να διασφαλιστεί το 
δικαίωμα του εκλέγειν κάθε ευρωπαίου 
πολίτη, ανεξάρτητα από τον πραγματικό 
τόπο διαμονής του· 

Or. en

Τροπολογία 41
Renate Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει ότι ο μόνος τρόπος για 
να προσεγγίσουν οι πολίτες την ΕΕ είναι 
να προχωρήσει η μεταρρύθμιση των 
Συνθηκών προκειμένου να ενισχυθεί η 
δημοκρατική και θεσμική της δομή, στη 
βάση του ομοσπονδιακού μοντέλου, και 
να αναβαθμιστεί η συμμετοχή των 
πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 42
Roberta Angelilli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. πιστεύει ότι η πρωτοβουλία έχει την 13. πιστεύει ότι αυτή η μορφή λαϊκής 
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προοπτική να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο για 
τον καθορισμό των θεμάτων που θα 
αποτελέσουν μέρος της ατζέντας πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

συμμετοχής στη λήψη πολιτικών 
αποφάσεων έχει την προοπτική να γίνει 
ένα ισχυρό εργαλείο για τον καθορισμό 
των θεμάτων που θα αποτελέσουν μέρος 
της ατζέντας πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. it

Τροπολογία 43
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. πιστεύει ότι η πρωτοβουλία έχει την 
προοπτική να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο για 
τον καθορισμό των θεμάτων που θα 
αποτελέσουν μέρος της ατζέντας πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

13. πιστεύει ότι η πρωτοβουλία έχει την 
προοπτική να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο για 
τον καθορισμό των θεμάτων που θα 
αποτελέσουν μέρος της ατζέντας πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυξάνει τη 
νομιμοποίηση της διαδικασίας που 
αφορά τις πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 44
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. πιστεύει ότι η πρωτοβουλία έχει την 
προοπτική να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο για 
τον καθορισμό των θεμάτων που θα 
αποτελέσουν μέρος της ατζέντας πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

13. πιστεύει ότι η πρωτοβουλία έχει την 
προοπτική να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο για 
τον καθορισμό των θεμάτων που θα 
αποτελέσουν μέρος της ατζέντας πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει μια 
ανοικτή και χωρίς αποκλεισμούς 
προσέγγιση σε σχέση με τις πρωτοβουλίες 
των ευρωπαίων πολιτών ώστε να 
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διασφαλίσει ότι, όταν πράγματι 
πληρούνται τα κριτήρια, οι εν λόγω 
πρωτοβουλίες οδηγούν σε μελλοντικές 
νομοθετικές προτάσεις και, ως εκ τούτου, 
ενθαρρύνουν πράγματι τη συμμετοχή στη 
νομοθετική διαδικασία των ατόμων που 
ζουν στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 45
Gerald Häfner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. αποδοκιμάζει, ωστόσο, τα τεχνικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
διοργανωτές κατά την υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας και καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει μια λύση για τα προβλήματα 
αυτά·

14. αποδοκιμάζει, ωστόσο, τα τεχνικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
διοργανωτές κατά την υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας, ιδίως με το λογισμικό 
ανοικτού κώδικα για την ηλεκτρονική 
συλλογή υπογραφών, καθώς επίσης και 
το γεγονός ότι κράτη μέλη δεν 
αναγνωρίζουν το δικαίωμα σε 11 περίπου 
εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ που 
κατοικούν εκτός της χώρας προέλευσής 
τους να στηρίξουν πρωτοβουλίες 
ευρωπαίων πολιτών· καλεί την Επιτροπή 
να εξασφαλίσει μια λύση για τα 
προβλήματα αυτά και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την επικύρωση όλων των 
υπογραφών των πολιτών της ΕΕ καθώς 
και να μειώσουν σε λογικά επίπεδα τον 
όγκο των προσωπικών δεδομένων που 
οφείλουν να παράσχουν οι πολίτες όταν 
υπογράφουν μια πρωτοβουλία·

Or. en

Τροπολογία 46
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. αποδοκιμάζει, ωστόσο, τα τεχνικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
διοργανωτές κατά την υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας και καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει μια λύση για τα προβλήματα 
αυτά·

14. καλεί την Επιτροπή να συσφίξει τη 
συνεργασία της με τα κράτη μέλη 
προκειμένου να καταστήσει την 
πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών πιο 
αποτελεσματική και προσιτή σε όλους· 
καλεί την Επιτροπή να προβεί στην 
πρώτη έκθεση αξιολόγησης για τις 
πρωτοβουλίες ευρωπαίων πολιτών· 
αποδοκιμάζει, ωστόσο, τα τεχνικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
διοργανωτές κατά την υλοποίηση της 
πρωτοβουλίας και καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει μια λύση για τα προβλήματα 
αυτά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση·

Or. en

Τροπολογία 47
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. (νέα παράγραφος)
υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική 
εφαρμογή της πρωτοβουλίας πολιτών 
παρεμποδίζεται όχι μόνο από τεχνικά 
προβλήματα, αλλά και από οικονομικά 
προβλήματα που οφείλονται στην έλλειψη 
δημοσιονομικών πόρων·

Or. en
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Τροπολογία 48
Marco Scurria

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. πιστεύει ότι, γενικά, η εφαρμογή του 
προγράμματος της Στοκχόλμης δεν 
ανταποκρίνεται στη φιλοδοξία του για 
την προώθηση των δικαιωμάτων των 
πολιτών·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 49
Roberta Angelilli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. πιστεύει ότι, γενικά, η εφαρμογή του 
προγράμματος της Στοκχόλμης δεν
ανταποκρίνεται στη φιλοδοξία του για την 
προώθηση των δικαιωμάτων των πολιτών·

15. υπενθυμίζει ότι έχει σημειωθεί μεγάλη 
πρόοδος ως προς τη διασφάλιση της 
προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τα 
δικαιώματα των ανηλίκων και των 
ευάλωτων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων και 
τρομοκρατίας· ωστόσο, πιστεύει ότι, 
γενικά, η εφαρμογή του προγράμματος της 
Στοκχόλμης πρέπει να αναπτυχθεί 
περαιτέρω ώστε να ανταποκρίνεται στη 
φιλοδοξία των στόχων του για την 
προώθηση των δικαιωμάτων των πολιτών·

Or. it

Τροπολογία 50
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. πιστεύει ότι, γενικά, η εφαρμογή του 
προγράμματος της Στοκχόλμης δεν 
ανταποκρίνεται στη φιλοδοξία του για την 
προώθηση των δικαιωμάτων των πολιτών·

15. πιστεύει ότι, γενικά, η εφαρμογή του 
προγράμματος της Στοκχόλμης δεν 
ανταποκρίνεται στη φιλοδοξία του για την 
προώθηση των δικαιωμάτων των πολιτών 
καθώς και των δικαιωμάτων άλλων 
ατόμων για τα οποία φέρει ευθύνη η 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 51
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. πιστεύει ότι, γενικά, η εφαρμογή του 
προγράμματος της Στοκχόλμης δεν 
ανταποκρίνεται στη φιλοδοξία του για 
την προώθηση των δικαιωμάτων των 
πολιτών·

15. πιστεύει ότι, γενικά, το πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης ήταν πολύ φιλόδοξο και ότι, 
καθώς η εφαρμογή του δεν έχει ακόμα 
ολοκληρωθεί, θα πρέπει να ενισχυθεί με 
σκοπό την προώθηση της δικαιοσύνης, 
της ασφάλειας και των πολιτικών 
ελευθεριών·

Or. fr

Τροπολογία 52
Timothy Kirkhope

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ενθαρρύνει ένθερμα την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να προσπαθήσει να εκπονεί 
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λιγότερες νομοθετικές πράξεις 
υψηλότερης ποιότητας με στόχο να 
προσφέρει σαφήνεια, προστασία καθώς 
και εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό δίκαιο· 

Or. en

Τροπολογία 53
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί επειγόντως τη λήψη μέτρων για 
την αντιμετώπιση του επονομαζόμενου 
διλήμματος της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με 
το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες υψηλά 
πρότυπα στα οποία καλούνται να 
ανταποκριθούν, αλλά δεν διαθέτει 
αντίστοιχα εργαλεία για τα κράτη μέλη· 
ανακοινώνει την πρόθεσή του να 
δημιουργήσει μια επιτροπή για τα 
κριτήρια της Κοπεγχάγης στο πλαίσιο της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 54
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί επειγόντως τη λήψη μέτρων για 
την αντιμετώπιση του επονομαζόμενου
διλήμματος της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με 
το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στις 

16. ζητεί να ξεκινήσει ένας 
προβληματισμός σε όλα τα επίπεδα με 
σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση του
διλήμματος της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με 
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υποψήφιες προς ένταξη χώρες υψηλά 
πρότυπα στα οποία καλούνται να 
ανταποκριθούν, αλλά δεν διαθέτει 
αντίστοιχα εργαλεία για τα κράτη μέλη· 
ανακοινώνει την πρόθεσή του να 
δημιουργήσει μια επιτροπή για τα 
κριτήρια της Κοπεγχάγης στο πλαίσιο της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων·

το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες υψηλά 
πρότυπα στα οποία καλούνται να 
ανταποκριθούν, αλλά δεν διαθέτει 
αντίστοιχα εργαλεία για τα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 55
Tadeusz Zwiefka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί επειγόντως τη λήψη μέτρων για 
την αντιμετώπιση του επονομαζόμενου 
διλήμματος της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με 
το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες υψηλά 
πρότυπα στα οποία καλούνται να 
ανταποκριθούν, αλλά δεν διαθέτει
αντίστοιχα εργαλεία για τα κράτη μέλη· 
ανακοινώνει την πρόθεσή του να 
δημιουργήσει μια επιτροπή για τα 
κριτήρια της Κοπεγχάγης στο πλαίσιο της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων·

16. ζητεί την ανάπτυξη προβληματισμού 
για το μέλλον για την αντιμετώπιση του 
επονομαζόμενου διλήμματος της 
Κοπεγχάγης, σύμφωνα με το οποίο η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στις υποψήφιες 
προς ένταξη χώρες υψηλά πρότυπα στα 
οποία καλούνται να ανταποκριθούν, αλλά 
δεν διαθέτει αντίστοιχα εργαλεία για τα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 56
Renate Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί επειγόντως τη λήψη μέτρων για 
την αντιμετώπιση του επονομαζόμενου 
διλήμματος της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με 
το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες υψηλά 
πρότυπα στα οποία καλούνται να 
ανταποκριθούν, αλλά δεν διαθέτει 
αντίστοιχα εργαλεία για τα κράτη μέλη· 
ανακοινώνει την πρόθεσή του να 
δημιουργήσει μια επιτροπή για τα κριτήρια 
της Κοπεγχάγης στο πλαίσιο της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων·

16. ζητεί επειγόντως τη λήψη μέτρων για 
την αντιμετώπιση του επονομαζόμενου 
διλήμματος της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με 
το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες υψηλά 
πρότυπα στα οποία καλούνται να 
ανταποκριθούν, αλλά δεν διαθέτει 
αντίστοιχα εργαλεία για τα κράτη μέλη· 
καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει απόφαση 
για τη δημιουργία νέου μηχανισμού 
εφαρμογής του άρθρου 2 της ΣΕΕ 
σχετικά με τις ευρωπαϊκές θεμελιώδεις 
αρχές, μεταξύ άλλων και ενόψει της 
εφαρμογής του άρθρου 7 της ΣΕΕ στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί επίσης τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ να
επεξεργαστούν τροπολογίες επί των 
Συνθηκών για να ενισχυθεί ακόμα 
περισσότερο η προστασία και η 
προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 57
Hubert Pirker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί επειγόντως τη λήψη μέτρων για 
την αντιμετώπιση του επονομαζόμενου 
διλήμματος της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με 
το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες υψηλά 
πρότυπα στα οποία καλούνται να 
ανταποκριθούν, αλλά δεν διαθέτει 
αντίστοιχα εργαλεία για τα κράτη μέλη· 
ανακοινώνει την πρόθεσή του να 
δημιουργήσει μια επιτροπή για τα 
κριτήρια της Κοπεγχάγης στο πλαίσιο της 

16. διαγράφεται
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Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων·

Or. de

Τροπολογία 58
Marco Scurria

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί επειγόντως τη λήψη μέτρων για 
την αντιμετώπιση του επονομαζόμενου 
διλήμματος της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με 
το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες υψηλά 
πρότυπα στα οποία καλούνται να 
ανταποκριθούν, αλλά δεν διαθέτει 
αντίστοιχα εργαλεία για τα κράτη μέλη· 
ανακοινώνει την πρόθεσή του να 
δημιουργήσει μια επιτροπή για τα 
κριτήρια της Κοπεγχάγης στο πλαίσιο της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων·

16. ζητεί τη λήψη μέτρων για την 
αντιμετώπιση του επονομαζόμενου 
διλήμματος της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με 
το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες υψηλά 
πρότυπα στα οποία καλούνται να 
ανταποκριθούν, αλλά δεν διαθέτει 
αντίστοιχα εργαλεία για τα κράτη μέλη·

Or. it

Τροπολογία 59
Jacek Protasiewicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί επειγόντως τη λήψη μέτρων για 
την αντιμετώπιση του επονομαζόμενου 
διλήμματος της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με 
το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες υψηλά 

16. ζητεί την ανάπτυξη ενδελεχούς 
προβληματισμού για την αντιμετώπιση 
του επονομαζόμενου διλήμματος της 
Κοπεγχάγης, σύμφωνα με το οποίο η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στις υποψήφιες 
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πρότυπα στα οποία καλούνται να 
ανταποκριθούν, αλλά δεν διαθέτει 
αντίστοιχα εργαλεία για τα κράτη μέλη· 
ανακοινώνει την πρόθεσή του να 
δημιουργήσει μια επιτροπή για τα 
κριτήρια της Κοπεγχάγης στο πλαίσιο της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων·

προς ένταξη χώρες υψηλά πρότυπα στα 
οποία καλούνται να ανταποκριθούν, αλλά 
δεν διαθέτει αντίστοιχα εργαλεία για τα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 60
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί επειγόντως τη λήψη μέτρων για 
την αντιμετώπιση του επονομαζόμενου 
διλήμματος της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με 
το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες υψηλά 
πρότυπα στα οποία καλούνται να 
ανταποκριθούν, αλλά δεν διαθέτει 
αντίστοιχα εργαλεία για τα κράτη μέλη· 
ανακοινώνει την πρόθεσή του να 
δημιουργήσει μια επιτροπή για τα κριτήρια 
της Κοπεγχάγης στο πλαίσιο της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων·

16. ζητεί επειγόντως τη λήψη μέτρων για 
την αντιμετώπιση του επονομαζόμενου 
διλήμματος της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με 
το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες υψηλά 
πρότυπα στα οποία καλούνται να 
ανταποκριθούν, αλλά δεν διαθέτει 
αντίστοιχα εργαλεία για τα κράτη μέλη· 
ανακοινώνει την πρόθεσή του να 
δημιουργήσει μια επιτροπή για τα κριτήρια 
της Κοπεγχάγης στο πλαίσιο της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων· 
παροτρύνει την Επιτροπή να εγκρίνει μια 
προσέγγιση ανά χώρα με σκοπό την 
παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 
για την κατάσταση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ· 
καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει την 
πρωτοβουλία της για τη δημιουργία
πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της 
δικαιοσύνης ώστε να συμπεριλάβει εκτός 
της δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου· 

Or. en
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Τροπολογία 61
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί επειγόντως τη λήψη μέτρων για 
την αντιμετώπιση του επονομαζόμενου 
διλήμματος της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με 
το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες υψηλά 
πρότυπα στα οποία καλούνται να 
ανταποκριθούν, αλλά δεν διαθέτει 
αντίστοιχα εργαλεία για τα κράτη μέλη· 
ανακοινώνει την πρόθεσή του να 
δημιουργήσει μια επιτροπή για τα κριτήρια 
της Κοπεγχάγης στο πλαίσιο της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων·

16. ζητεί επειγόντως τη λήψη μέτρων για 
την αντιμετώπιση του επονομαζόμενου 
διλήμματος της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με 
το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες υψηλά 
πρότυπα στα οποία καλούνται να 
ανταποκριθούν, αλλά δεν διαθέτει 
αντίστοιχα εργαλεία για τα κράτη μέλη· 
ανακοινώνει την πρόθεσή του να 
δημιουργήσει μια επιτροπή για τα κριτήρια 
της Κοπεγχάγης στο πλαίσιο της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων·
πιστεύει ότι η παρούσα κατάσταση 
υπονομεύει τους πολιτικούς στόχους που 
βρίσκονται πίσω από την ενταξιακή 
διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 62
Juan Fernando López Aguilar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί επειγόντως τη λήψη μέτρων για 
την αντιμετώπιση του επονομαζόμενου 
διλήμματος της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με 
το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες υψηλά 
πρότυπα στα οποία καλούνται να 
ανταποκριθούν, αλλά δεν διαθέτει 
αντίστοιχα εργαλεία για τα κράτη μέλη· 

16. ζητεί επειγόντως τη λήψη μέτρων για 
την αντιμετώπιση του επονομαζόμενου 
διλήμματος της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με 
το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες υψηλά 
πρότυπα στα οποία καλούνται να 
ανταποκριθούν, αλλά δεν διαθέτει 
αντίστοιχα εργαλεία για τα κράτη μέλη·
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ανακοινώνει την πρόθεσή του να 
δημιουργήσει μια επιτροπή για τα 
κριτήρια της Κοπεγχάγης στο πλαίσιο της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων·

ζητεί την έναρξη λειτουργίας, το 
ταχύτερο δυνατό, μιας επιτροπής για τα 
κριτήρια της Κοπεγχάγης στο πλαίσιο της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, 
κατ’ εφαρμογή του ψηφίσματος σχετικά 
με την κατάσταση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές 
στην Ουγγαρία·

Or. es

Τροπολογία 63
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. πιστεύει ότι η παρούσα κατάσταση 
όπου τα κράτη μέλη μπορούν να 
παραβιάζουν ή να επιτρέπουν την 
παραβίαση των ευρωπαϊκών αξιών και 
προϋποθέσεων ένταξης, όπως για 
παράδειγμα η δικαστική ανεξαρτησία ή η 
ισοτιμία μεταξύ των πολιτών, χωρίς να 
υφίστανται πολιτικές συνέπειες, είναι 
απαράδεκτη και δεν θα πρέπει να 
συνεχιστεί·

Or. en

Τροπολογία 64
Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επαναλαμβάνει την έκκληση που είχε 
απευθύνει στο ψήφισμά του της 12ης 
Δεκεμβρίου 2012 για την κατάσταση των 
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θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (2010- 2011), σχετικά 
με τη θέσπιση νέου μηχανισμού που θα 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση όλων των 
κρατών μελών με τις κοινές αξίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, και 
τη συνέχιση των «κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης»· ο μηχανισμός αυτός θα 
μπορούσε να προσλάβει τη μορφή μιας 
«Επιτροπής της Κοπεγχάγης» ή ομάδας 
υψηλού επιπέδου ή αξιολόγησης βάσει 
του άρθρου 70 της ΣΛΕΕ και να έχει ως 
βάση, αφενός την αναμόρφωση και την 
ενίσχυση της εντολής του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, και αφετέρου, 
το πλαίσιο ενός ενισχυμένου διαλόγου 
Επιτροπής-Συμβουλίου-Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου-κρατών μελών σχετικά με 
τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν·

Or. en

Τροπολογία 65
Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. επαναλαμβάνει ότι η δημιουργία 
ενός τέτοιου μηχανισμού θα μπορούσε να 
συμπεριλάβει την επανεξέταση της 
εντολής του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
η οποία θα πρέπει να αναβαθμιστεί ώστε 
να προβλέπει τακτική παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης των κρατών μελών 
προς το άρθρο 2 ΣΕΕ· θεωρεί ότι η εν 
λόγω «ομάδα υψηλού επιπέδου της 
Κοπεγχάγης» ή όποιος παρεμφερής 
μηχανισμός, πρέπει να στηριχθεί και να 
συνεργαστεί με τους μηχανισμούς και τις 
δομές που υπάρχουν· υπενθυμίζει τον 
ρόλο του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
ο οποίος θα μπορούσε να συγκεντρώσει 
το εξαιρετικά πολύτιμο έργο των 
διάφορων οργάνων παρακολούθησης που 
υπάρχουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης, 
όπως επίσης και στοιχεία ή αναλύσεις του 
προκειμένου να διενεργεί ανεξάρτητες, 
συγκριτικές και τακτικές αξιολογήσεις σε 
σχέση με τη συμμόρφωση των κρατών 
μελών προς το άρθρο 2 της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 66
Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16γ. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να δημιουργήσει –
μόλις εντοπίζονται κίνδυνοι παραβίασης 
του άρθρου 2 της ΣΕΕ– μια «Ατζέντα 
Έγκαιρης Ειδοποίησης για παραβίαση 
του άρθρου 2 της ΣΕΕ», δηλαδή έναν 
μηχανισμό παρακολούθησης των αξιών 
της Ένωσης που θα ενεργοποιείται από 
την Επιτροπή κατ’ αποκλειστική 
προτεραιότητα και εκτάκτως, θα 
συντονίζεται στο ανώτατο πολιτικό 
επίπεδο και θα συνεκτιμάται πλήρως στις 
διάφορες τομεακές πολιτικές της ΕΕ έως 
ότου διαπιστωθεί πλήρης αποκατάσταση 
της συμμόρφωσης προς το άρθρο 2 της 
ΣΕΕ και εκλείψει κάθε κίνδυνος 
παραβίασής του, όπως άλλωστε έχουν 
ζητήσει με επιστολή τους οι υπουργοί 
Εξωτερικών τεσσάρων κρατών μελών, οι 
οποίοι θέτουν στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής το θέμα της ανάγκης να 
δημιουργηθεί μια νέα και 
αποτελεσματικότερη μέθοδος διαφύλαξης 
των θεμελιωδών αξιών προκειμένου να 
δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην 
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υποστήριξη μιας νοοτροπίας σεβασμού 
του κράτους δικαίου, την οποία έλαβε 
υπόψη το Συμβούλιο στα συμπεράσματά 
του της 6ης και 7ης Ιουνίου 2013 σχετικά 
με τα θεμελιώδη δικαιώματα και το 
κράτος δικαίου και σχετικά με την 
έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή 
του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το 2012·

Or. en

Τροπολογία 67
Luigi Berlinguer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκφράζει τον φόβο ότι η οικονομική 
κρίση μπορεί να εξελιχθεί σε κρίση της 
δημοκρατίας και πιστεύει ότι μια ισχυρή 
πολιτική ηγεσία είναι απαραίτητη για την 
προστασία των δημοκρατικών 
επιτευγμάτων·

17. εκφράζει τον φόβο ότι η οικονομική 
κρίση μπορεί να εξελιχθεί σε κρίση της 
δημοκρατίας και πιστεύει ότι μια ισχυρή 
πολιτική ηγεσία και μια περαιτέρω 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας είναι 
απαραίτητες για την προστασία των 
δημοκρατικών επιτευγμάτων·

Or. en

Τροπολογία 68
Juan Fernando López Aguilar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκφράζει τον φόβο ότι η οικονομική 
κρίση μπορεί να εξελιχθεί σε κρίση της 
δημοκρατίας και πιστεύει ότι μια ισχυρή 
πολιτική ηγεσία είναι απαραίτητη για την 
προστασία των δημοκρατικών 

17. εκφράζει τον φόβο ότι η οικονομική 
κρίση μπορεί να εξελιχθεί σε κρίση της 
δημοκρατίας και πιστεύει ότι μια ισχυρή 
πολιτική ηγεσία είναι απαραίτητη για την 
προστασία των δημοκρατικών 
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επιτευγμάτων· επιτευγμάτων και την αντιμετώπιση της 
ανόδου του λαϊκισμού στην Ευρώπη·

Or. es

Τροπολογία 69
Renate Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκφράζει τον φόβο ότι η οικονομική 
κρίση μπορεί να εξελιχθεί σε κρίση της 
δημοκρατίας και πιστεύει ότι μια ισχυρή 
πολιτική ηγεσία είναι απαραίτητη για την 
προστασία των δημοκρατικών 
επιτευγμάτων·

17. προειδοποιεί για το γεγονός ότι η 
οικονομική κρίση που βιώνει η Ευρώπη 
και άλλες χώρες στο εξωτερικό 
συνοδεύεται από κρίση της δημοκρατίας 
σε ορισμένα κράτη μέλη και πιστεύει ότι 
μια ισχυρή πολιτική ηγεσία σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη για 
την προστασία των δημοκρατικών 
επιτευγμάτων, του κράτους δικαίου, των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ισότητας 
και της προστασίας των μειονοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 70
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκφράζει τον φόβο ότι η οικονομική 
κρίση μπορεί να εξελιχθεί σε κρίση της 
δημοκρατίας και πιστεύει ότι μια ισχυρή 
πολιτική ηγεσία είναι απαραίτητη για την 
προστασία των δημοκρατικών 
επιτευγμάτων·

17. εκφράζει τον φόβο ότι η οικονομική 
κρίση μπορεί να εξελιχθεί σε κρίση της 
δημοκρατίας και πιστεύει ότι μια ισχυρή 
πολιτική ηγεσία είναι απαραίτητη για την 
προστασία των δημοκρατικών 
επιτευγμάτων· εκφράζει την ανησυχία του 
για τη στάση ορισμένων κρατών μελών 
που εξέφρασαν απροκάλυπτα τη 
δυσανεξία τους απέναντι στην 
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κινητικότητα των εργαζομένων της ΕΕ, 
με στόχο να θίξουν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων από ορισμένα νέα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 71
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκφράζει τον φόβο ότι η οικονομική 
κρίση μπορεί να εξελιχθεί σε κρίση της 
δημοκρατίας και πιστεύει ότι μια ισχυρή 
πολιτική ηγεσία είναι απαραίτητη για την 
προστασία των δημοκρατικών 
επιτευγμάτων·

17. εκφράζει τον φόβο ότι η οικονομική 
κρίση μπορεί να εξελιχθεί σε κρίση της 
δημοκρατίας και πιστεύει ότι τόσο μια 
ισχυρή πολιτική ηγεσία όσο και μια καλά 
εδραιωμένη θεσμική δομή είναι 
απαραίτητες και κρίσιμες για την 
προστασία των δημοκρατικών 
επιτευγμάτων και για να ελέγχεται ο 
περιορισμός της δημοκρατίας και η 
πιθανή απαξίωσή της· ενθαρρύνει την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επωμιστεί στο 
ακέραιο τον ενεργό ρόλο που της αναλογεί 
όσον αφορά την ένθερμη προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία 
αναφέρεται στις Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 72
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκφράζει τον φόβο ότι η οικονομική 
κρίση μπορεί να εξελιχθεί σε κρίση της 
δημοκρατίας και πιστεύει ότι μια ισχυρή 

17. θεωρεί ότι σε περίοδο οικονομικής 
κρίσης απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για 
τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και την 
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πολιτική ηγεσία είναι απαραίτητη για την 
προστασία των δημοκρατικών 
επιτευγμάτων·

πρόληψη της μισαλλοδοξίας·

Or. fr

Τροπολογία 73
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκφράζει τον φόβο ότι η οικονομική
κρίση μπορεί να εξελιχθεί σε κρίση της 
δημοκρατίας και πιστεύει ότι μια ισχυρή 
πολιτική ηγεσία είναι απαραίτητη για την 
προστασία των δημοκρατικών 
επιτευγμάτων·

17. πιστεύει ότι η συνεχιζόμενη κρίση δεν 
είναι απλώς οικονομική, αλλά και 
κοινωνική, περιβαλλοντική και 
δημοκρατική· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η κρίση και τα μέτρα 
λιτότητας που λαμβάνονται για την
αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης έχουν οδηγήσει στην αύξηση του 
αριθμού των ατόμων που ζουν κάτω από 
το όριο της φτώχειας και έχουν 
χρησιμοποιηθεί ως πολιτικό μέσο 
παραβίασης των ατομικών και 
συλλογικών δικαιωμάτων, και πιστεύει ότι 
μια ισχυρή πολιτική ηγεσία είναι 
απαραίτητη για την προστασία των 
δημοκρατικών επιτευγμάτων και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· καταδικάζει 
όσους εκμεταλλεύονται την κρίση για να 
αυξήσουν τον φόβο των ανθρώπων 
απέναντι στο διαφορετικό προάγοντας 
τον ρατσισμό και την ξενοφοβία· 

Or. en

Τροπολογία 74
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. εφιστά την προσοχή στη σημασία 
της επικείμενης έκθεσης της Επιτροπής 
για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ για την 
καταπολέμηση ορισμένων μορφών και 
εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας 
μέσω του ποινικού δικαίου (η οποία 
αναμένεται να εκδοθεί έως την 28η 
Νοεμβρίου 2013)· ενθαρρύνει τις 
ενισχυμένες προσπάθειες για την 
καταπολέμηση της ατιμωρισίας και την 
αποκατάσταση των αποκλίσεων που 
παρατηρούνται μεταξύ των νομοθεσιών 
και των πρακτικών των κρατών μελών, 
καθώς σε ορισμένα κράτη μέλη δεν 
υπάρχουν ακόμα νομικές διατάξεις που 
να προβλέπουν την επιβολή περιορισμών, 
ή ακόμα και απαγόρευσης, σε πολιτικά 
κόμματα που ενθαρρύνουν τον ρατσισμό 
και την ξενοφοβία και αρνούνται ακόμα 
και το Ολοκαύτωμα· καλεί την Επιτροπή 
να εντείνει τις προσπάθειες για να 
καταδικαστεί η ρητορική του μίσους και 
η άρνηση του Ολοκαυτώματος από 
δημόσιες και πολιτικές προσωπικότητες, 
και να δρομολογήσει τις σχετικές 
διαδικασίες επί παραβάσει ήδη από το 
2014·

Or. en

Τροπολογία 75
Γεώργιος Παπανικολάου, Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. έχει την άποψη ότι είναι ύψιστης 
σημασίας η έγκριση και η 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας για να αντιμετωπιστούν τα 
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εγκλήματα μίσους και όσοι ενθαρρύνουν, 
στηρίζουν και διαπράττουν εγκλήματα 
μίσους·

Or. en

Τροπολογία 76
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. θεωρεί ότι χρειάζεται να αποδοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή ώστε να ληφθεί 
υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση ευάλωτων 
ομάδων, όπως αναφέρεται στο σημείο 
2.3.3. του προγράμματος της 
Στοκχόλμης, και να ενισχυθεί ο αγώνας 
κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του 
αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας, της 
αφρικανοφοβίας, του αντι-αθιγγανισμού 
και της ομοφοβίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση· 

Or. en

Τροπολογία 77
Timothy Kirkhope

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι η προσχώρηση της 
Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
την Προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ενισχύσει 
περαιτέρω την προστασία των 

διαγράφεται
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θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση, 
όπως αυτή κατοχυρώνεται στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στη 
νομολογία του Δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 78
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι η προσχώρηση της Ένωσης 
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 
Προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ενισχύσει 
περαιτέρω την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στην Ένωση, όπως αυτή 
κατοχυρώνεται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στη 
νομολογία του Δικαστηρίου·

18. τονίζει ότι η προσχώρηση της Ένωσης 
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 
Προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ενισχύσει 
περαιτέρω την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στην Ένωση, όπως αυτή 
κατοχυρώνεται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στη 
νομολογία του Δικαστηρίου· ωστόσο, 
εκφράζει επίσης τη λύπη του για την 
καθυστέρηση που σημειώθηκε σε σχέση 
με την ολοκλήρωση της προσχώρησης 
της ΕΕ στη Σύμβαση·

Or. en

Τροπολογία 79
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. εφιστά την προσοχή στη σημασία 
της επικείμενης έκθεσης της Επιτροπής 
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για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ για την 
καταπολέμηση ορισμένων μορφών και 
εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας 
μέσω του ποινικού δικαίου (η οποία 
αναμένεται να εκδοθεί έως την 28η 
Νοεμβρίου 2013)· ενθαρρύνει τις 
ενισχυμένες προσπάθειες για την 
καταπολέμηση της ατιμωρισίας και την 
αποκατάσταση των αποκλίσεων που 
παρατηρούνται μεταξύ των νομοθεσιών 
και των πρακτικών των κρατών μελών, 
καθώς σε ορισμένα κράτη μέλη δεν 
υπάρχουν ακόμα νομικές διατάξεις που 
να προβλέπουν την επιβολή περιορισμών, 
ή ακόμα και απαγόρευσης, σε πολιτικά 
κόμματα που ενθαρρύνουν τον ρατσισμό 
και την ξενοφοβία και αρνούνται ακόμα 
και το Ολοκαύτωμα· καλεί την Επιτροπή 
να εντείνει τις προσπάθειες για να 
καταδικαστεί η ρητορική του μίσους και 
η άρνηση του Ολοκαυτώματος από 
δημόσιες και πολιτικές προσωπικότητες, 
και να δρομολογήσει τις σχετικές 
διαδικασίες επί παραβάσει ήδη από το 
2014· 

Or. en

Τροπολογία 80
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Hélène Flautre, Rui Tavares, Jean Lambert

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. θεωρεί ότι μια ορθή διαδικασία 
λογοδοσίας είναι κρίσιμης σημασίας 
προκειμένου οι εσωτερικές και 
εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ να 
προστατεύουν και να προάγουν 
αποτελεσματικά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και να εφαρμόζονται σε 
θέματα ασφαλείας νόμιμες και 
αποτελεσματικές πολιτικές θεμελιωμένες 
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στο κράτος δικαίου· καλεί την Επιτροπή 
να προτείνει μηχανισμό λογοδοσίας με 
στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της 
ΕΕ και των κρατών μελών να 
προλαμβάνουν, να διερευνούν και να 
αποκαθιστούν παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο 
ΕΕ, ιδίως τις παραβιάσεις που 
διαπράττονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος της CIA·

Or. en

Τροπολογία 81
Timothy Kirkhope

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. διαπιστώνει ότι η προσχώρηση στη 
Σύμβαση θα διασφαλίσει στους πολίτες, 
σε ό,τι αφορά τη δράση της Ένωσης, 
προστασία ανάλογη με αυτή που ήδη 
απολαμβάνουν στο πλαίσιο της δράσης 
κάθε κράτους μέλους· υπενθυμίζει ότι 
τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου 
ότι τα κράτη μέλη έχουν εκχωρήσει στην 
Ένωση σημαντικές αρμοδιότητες, ιδίως 
στους τομείς του χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 82
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. διαπιστώνει ότι η προσχώρηση στη 19. διαπιστώνει ότι η προσχώρηση στη 
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Σύμβαση θα διασφαλίσει στους πολίτες, σε 
ό,τι αφορά τη δράση της Ένωσης, 
προστασία ανάλογη με αυτή που ήδη 
απολαμβάνουν στο πλαίσιο της δράσης 
κάθε κράτους μέλους· υπενθυμίζει ότι 
τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου 
ότι τα κράτη μέλη έχουν εκχωρήσει στην 
Ένωση σημαντικές αρμοδιότητες, ιδίως 
στους τομείς του χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης·

Σύμβαση θα διασφαλίσει στους πολίτες 
καθώς και σε άλλα άτομα για τα οποία 
φέρει ευθύνη η Ένωση, σε ό,τι αφορά τη 
δράση της Ένωσης, προστασία ανάλογη με 
αυτή που ήδη απολαμβάνουν στο πλαίσιο 
της δράσης κάθε κράτους μέλους· 
υπενθυμίζει ότι τούτο έχει ιδιαίτερη 
σημασία, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη 
έχουν εκχωρήσει στην Ένωση σημαντικές 
αρμοδιότητες, ιδίως στους τομείς του 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 83
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. θεωρεί ότι χρειάζεται να αποδοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή ώστε να ληφθεί 
υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση ευάλωτων 
ομάδων, όπως αναφέρεται στο σημείο 
2.3.3. του προγράμματος της
Στοκχόλμης, και να ενισχυθεί ο αγώνας 
κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του 
αντισημιτισμού, της ισλαμοφοβίας, της 
αφρικανοφοβίας, του αντι-αθιγγανισμού 
και της ομοφοβίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση· 

Or. en

Τροπολογία 84
Timothy Kirkhope

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επικροτεί το γεγονός ότι η 
προσχώρηση στη Σύμβαση θα αποτελέσει 
σημαντικό στοιχείο πρόσθετης 
προστασίας, ιδίως στο πλαίσιο του χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 85
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επικροτεί το γεγονός ότι η 
προσχώρηση στη Σύμβαση θα αποτελέσει 
σημαντικό στοιχείο πρόσθετης 
προστασίας, ιδίως στο πλαίσιο του χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·

20. επικροτεί το γεγονός ότι η 
προσχώρηση στη Σύμβαση θα αποτελέσει 
σημαντικό στοιχείο πρόσθετης προστασίας 
των πολιτών καθώς και άλλων ατόμων 
για τα οποία φέρει ευθύνη η Ένωση, ιδίως 
στο πλαίσιο του χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης· υπογραμμίζει 
την υπερβολικά μεγάλη προθεσμία για 
την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων 
προσχώρησης, και εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν έχει ακόμη 
προσχωρήσει ουσιαστικά στη Σύμβαση· 
υπενθυμίζει ότι η προσχώρηση της ΕΕ 
και η επικύρωσή της εξαρτάται όχι μόνο 
από τα κράτη μέλη αλλά και από όλα τα 
κράτη που είναι μέλη της Σύμβασης· 
απευθύνει έκκληση σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να προβούν στην 
επικύρωση το συντομότερο δυνατό·

Or. en

Τροπολογία 86
Renate Weber
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καταδικάζει απερίφραστα την 
εμπλοκή και τις καθυστερήσεις που 
παρατηρήθηκαν κατά τις 
διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση 
στην ΕΣΔΑ, και καλεί τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
επισπεύσουν τις διαδικασίες της 
προσχώρησης της ΕΕ στην ΕΣΔΑ και να 
αποκρούσουν τυχόν μελλοντικές 
προσπάθειες για την υποτίμηση του 
ρόλου, των αρμοδιοτήτων και εξουσιών 
του ΕΔΑΔ σε σχέση με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες των πολιτών και των μόνιμων 
κατοίκων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 87
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. πιστεύει ότι ένας από τους βασικούς 
πυλώνες της ελευθερίας, της ασφάλειας 
και της δικαιοσύνης βρίσκεται στο άρθρο 
2 της Χάρτας των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, στο 
οποίο απαριθμείται πρώτη η φυλή μεταξύ 
των πιθανών λόγων διάκρισης·

Or. en

Τροπολογία 88
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το 
γεγονός ότι στην ΕΕ το άτομο δεν 
προστατεύεται εκτός χώρου εργασίας από 
τις διακρίσεις λόγω θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού· 
υπενθυμίζει ότι έχει ζητήσει από το 
Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση 
οδηγίας σχετικά με την εφαρμογή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης των 
προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού 11 φορές τα 
τελευταία 4 χρόνια, και ότι το Συμβούλιο 
δεν έχει ανταποκριθεί· αποδοκιμάζει, σε 
αυτό το πλαίσιο, την έλλειψη πολιτικής 
βούλησης των κρατών μελών, την 
έλλειψη διαφάνειας στη 
διαπραγματευτική διαδικασία του 
Συμβουλίου και την κατάχρηση της 
αρχής της ομοφωνίας από διαφωνούντα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 89
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. αποδοκιμάζει την ανεπάρκεια των 
πολιτικών ένταξης των ατόμων με 
αναπηρία καθώς και την έλλειψη 
σεβασμού προς τα δικαιώματά τους·

Or. fr
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Τροπολογία 90
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. σημειώνει ότι το πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης δικαίως στοχεύει στην 
καταπολέμηση της ξενοφοβίας, καλώντας 
την Επιτροπή να καταθέτει εκθέσεις για 
τις μορφές και εκφράσεις της, και ότι τα 
προγράμματα χρηματοδότησης θα πρέπει 
να στοχεύουν στην πρόληψη και όχι μόνο 
στην παρέμβαση και να λάβουν υπόψη 
τους τομείς στους οποίους υπάρχουν 
αυξημένες πιθανότητες να σημειωθούν 
διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 91
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. αποδοκιμάζει την έλλειψη προόδου 
των εθνικών στρατηγικών ένταξης των 
Ρομά και τον συνεχιζόμενο ρατσισμό και 
τις διακρίσεις κατά των Ρομά στην ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού 
των παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση· 
καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις 
προσπάθειές τους για την εφαρμογή των 
δικαιωμάτων των Ρομά και την 
κοινωνική ένταξη· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν οικονομικά και να 
συμπεριλάβουν τις οργανώσεις των Ρομά 
σε όλες τις πολιτικές που τους αφορούν·

Or. en
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Τροπολογία 92
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20γ. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής COM 2013 (454) σχετικά με 
τα «Βήματα προόδου στην υλοποίηση 
των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη 
των Ρομά» και τις συστάσεις της· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη μέλη 
δεν χρησιμοποίησαν την εθνική 
στρατηγική ένταξης των Ρομά για την 
έγκριση και εφαρμογή μιας πιο 
προορατικής πολιτικής για τους Ρομά· 
αποδοκιμάζει το μεγάλο χρονικό 
περιθώριο των 24 μηνών που προτάθηκε 
από την Επιτροπή για την εφαρμογή των 
συστάσεων από τα κράτη μέλη, καθώς 
και τη μη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, δεδομένου του ρόλου που 
έχει διαδραματίσει μέχρι τώρα το 
Κοινοβούλιο σε σχέση με τις καταγγελίες 
των παραβιάσεων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 93
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20δ. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προτείνει μια στρατηγική για την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών, όπως είχε αναγγελθεί στην 
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ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών, της 20ής Απριλίου 
2010 – Για έναν χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης στην 
υπηρεσία των πολιτών της Ευρώπης –
Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του 
προγράμματος της Στοκχόλμης 
(COM(2010) 171 τελικό)·

Or. en

Τροπολογία 94
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20ε. υπενθυμίζει ότι οι ραγδαίες εξελίξεις 
στον ψηφιακό κόσμο 
(συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης 
χρήσης του διαδικτύου, των εφαρμογών 
και μέσων κοινωνικής δικτύωσης) 
καθιστούν επιτακτική τη θέσπιση 
προστασίας υψηλότατου επιπέδου για τα 
προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτική 
ζωή· καταδικάζει την επικύρωση 
συμφωνιών από την ΕΕ σε σχέση με τη 
μεταφορά και την ανταλλαγή 
προσωπικών δεδομένων με τρίτες χώρες, 
όπως π.χ. οι συμφωνίες με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες για τις καταστάσεις με τα 
ονόματα των επιβατών (PNR) και το 
πρόγραμμα παρακολούθησης της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 
(TFTP), οι οποίες δεν συμμορφώνονται 
με τα πρότυπα για την προστασία των 
δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής που 
έχει καθορίσει η ΕΕ ή το Συμβούλιο της 
Ευρώπης·

Or. en
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Τροπολογία 95
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20στ. καταδικάζει τις πρακτικές 
κατασκοπίας του διαδικτύου και των 
τηλεπικοινωνιών που αποκαλύφτηκαν 
στην υπόθεση NSA- Prism καθώς και την 
αδυναμία της ΕΕ να εφαρμόσει τα 
πρότυπά της όσον αφορά την προστασία 
των πολιτών της ή των υπηκόων τρίτων 
χωρών ή των καταγγελόντων στην 
επικράτειά της· καταγγέλλει την μη 
σθεναρή απάντηση της Ευρώπης 
απέναντι σε ένα τόσο μεγάλο σκάνδαλο 
κατασκοπείας των Ευρωπαίων από τον 
Εθνικό Οργανισμό Ασφάλειας των ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 96
Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί απαράδεκτη τη συνεχιζόμενη 
παρεμπόδιση της αναθεώρησης του 
κανονισμού για την πρόσβαση σε 
έγγραφα·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 97
Renate Weber
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί απαράδεκτη τη συνεχιζόμενη 
παρεμπόδιση της αναθεώρησης του 
κανονισμού για την πρόσβαση σε έγγραφα·

21. θεωρεί απαράδεκτη τη συνεχιζόμενη 
παρεμπόδιση της αναθεώρησης του 
κανονισμού για την πρόσβαση σε έγγραφα, 
και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να διασφαλίσουν ότι το δικαίωμα της 
πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες 
το οποίο προβλέπεται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και 
στις Συνθήκες γίνεται σεβαστό, βρίσκεται 
σε ισχύ, αναπτύσσεται και προάγεται·

Or. en

Τροπολογία 98
Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί απαράδεκτη τη συνεχιζόμενη 
παρεμπόδιση της αναθεώρησης του 
κανονισμού για την πρόσβαση σε έγγραφα·

21. θεωρεί απαράδεκτη τη συνεχιζόμενη 
παρεμπόδιση της αναθεώρησης του 
κανονισμού για την πρόσβαση σε έγγραφα, 
και ζητεί την άμεση απεμπλοκή των 
διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 99
Carmen Romero López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. διαπιστώνει ότι η οδηγία και ο 
κανονισμός περί της ευρωπαϊκής εντολής 
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προστασίας συνιστά βήμα προόδου όσον 
αφορά την καταπολέμηση της βίας λόγω 
φύλου· επισημαίνει, ωστόσο, την έλλειψη 
συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων όσον 
αφορά την κατάσταση των θυμάτων της 
βίας λόγω φύλου και των θυμάτων της 
εμπορίας ανθρώπων στα κράτη μέλη·

Or. es

Τροπολογία 100
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει ότι στόχος του 
προγράμματος της Στοκχόλμης είναι να 
διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των 
ευρωπαίων πολιτών με την προάσπιση και 
τον σεβασμό όλων των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από έναν ευρωπαϊκό χώρο 
δικαιοσύνης, και ότι η δικαστική 
συνεργασία αποτελεί το βασικό εργαλείο 
για την επίτευξη του στόχου αυτού·

22. επισημαίνει ότι στόχος του 
προγράμματος της Στοκχόλμης είναι να 
διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των 
ευρωπαίων πολιτών, και, γενικότερα, 
όσων ζουν στην ΕΕ, με την προάσπιση και 
τον σεβασμό όλων των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από έναν ευρωπαϊκό χώρο 
δικαιοσύνης, και ότι η δικαστική 
συνεργασία αποτελεί το βασικό εργαλείο 
για την επίτευξη του στόχου αυτού·

Or. en

Τροπολογία 101
Monika Hohlmeier, Γεώργιος Παπανικολάου, Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει ότι στόχος του 
προγράμματος της Στοκχόλμης είναι να 
διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των 
ευρωπαίων πολιτών με την προάσπιση και 
τον σεβασμό όλων των δικαιωμάτων που 

22. επισημαίνει ότι στόχος του 
προγράμματος της Στοκχόλμης είναι να 
διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των 
ευρωπαίων πολιτών και να βελτιώσει 
περαιτέρω την ασφάλεια στην Ένωση 
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απορρέουν από έναν ευρωπαϊκό χώρο 
δικαιοσύνης, και ότι η δικαστική 
συνεργασία αποτελεί το βασικό εργαλείο 
για την επίτευξη του στόχου αυτού·

προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό τις 
ζωές και την ασφάλεια των πολιτών της 
Ένωσης και αντιμετωπίζοντας το 
οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία 
και άλλες απειλές με την προάσπιση και 
τον σεβασμό όλων των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων που απορρέουν από έναν 
ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης, και ότι η 
δικαστική συνεργασία αποτελεί ένα
εργαλείο για την επίτευξη του στόχου 
αυτού·

Or. en

Τροπολογία 102
Juan Fernando López Aguilar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 
ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η 
μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου της 
ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, 
διασφαλίζοντας τον πλήρη σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. es

Τροπολογία 103
Tadeusz Zwiefka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. αναγνωρίζει ότι οι πρωτοβουλίες στον 
τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης νομικών 
καταστάσεων, αποφάσεων και εγγράφων 
διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο 
θέμα αυτό, καθώς η αμοιβαία αναγνώριση 

23. αναγνωρίζει ότι οι πρωτοβουλίες στον 
τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης νομικών 
καταστάσεων, αποφάσεων και εγγράφων 
διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο 
θέμα αυτό, καθώς η αμοιβαία αναγνώριση 
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δεν επιφέρει αλλαγές στα νομικά 
συστήματα των κρατών μελών, αλλά 
μειώνει την ταλαιπωρία που προκαλούν 
στους πολίτες οι διαφορές στις 
κανονιστικές ρυθμίσεις·

δεν επιφέρει αλλαγές στα νομικά 
συστήματα των κρατών μελών, αλλά 
μειώνει τις πρόσθετες οικονομικές 
επιβαρύνσεις και τα νομικά εμπόδια· και 
παράλληλα ενισχύει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών και των επιχειρήσεων κατά την 
άσκηση της ελεύθερης κυκλοφορίας·

Or. en

Τροπολογία 104
Renate Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. αναγνωρίζει ότι οι πρωτοβουλίες στον
τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης νομικών 
καταστάσεων, αποφάσεων και εγγράφων 
διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο 
θέμα αυτό, καθώς η αμοιβαία αναγνώριση 
δεν επιφέρει αλλαγές στα νομικά 
συστήματα των κρατών μελών, αλλά 
μειώνει την ταλαιπωρία που προκαλούν
στους πολίτες οι διαφορές στις 
κανονιστικές ρυθμίσεις·

23. υπογραμμίζει ότι οι πρωτοβουλίες 
στον τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης 
νομικών καταστάσεων, αποφάσεων και 
εγγράφων καθώς επίσης και της 
εγκυρότητάς τους και των 
αποτελεσμάτων τους διαδραματίζουν 
κομβικό ρόλο διασφαλίζοντας ότι οι 
πολίτες μπορούν να ασκήσουν στο 
έπακρο τα δικαιώματά τους στην ΕΕ, 
πέρα των εθνικών συνόρων, καθώς η 
αμοιβαία αναγνώριση, μην επιφέροντας 
αλλαγές στα νομικά συστήματα των 
κρατών μελών, μειώνει σε μεγάλο βαθμό 
την παράλογη και αφόρητη 
γραφειοκρατική ταλαιπωρία που 
προκαλούν στους πολίτες και στις 
οικογένειές τους στην ΕΕ οι διαφορές στις 
εθνικές νομοθεσίες, κυρίως όταν αυτοί 
ασκούν το θεμελιώδες δικαίωμά τους 
στην ελεύθερη κυκλοφορία·

Or. en

Τροπολογία 105
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. αναγνωρίζει ότι οι πρωτοβουλίες στον 
τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης νομικών 
καταστάσεων, αποφάσεων και εγγράφων 
διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο 
θέμα αυτό, καθώς η αμοιβαία αναγνώριση 
δεν επιφέρει αλλαγές στα νομικά 
συστήματα των κρατών μελών, αλλά 
μειώνει την ταλαιπωρία που προκαλούν 
στους πολίτες οι διαφορές στις 
κανονιστικές ρυθμίσεις·

23. αναγνωρίζει ότι οι πρωτοβουλίες στον 
τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης νομικών 
καταστάσεων, αποφάσεων και εγγράφων 
διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο 
θέμα αυτό, μειώνοντας την ταλαιπωρία 
που προκαλούν οι διαφορές της 
νομοθεσίας στους πολίτες, και κατά 
συνέπεια σημειώνει ότι πρωτοβουλίες 
όπως η αμοιβαία αναγνώριση θα πρέπει 
να βασίζονται σε σαφή και κοινά 
ελάχιστα πρότυπα τα οποία 
συμμορφώνονται με το κράτος δικαίου 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα καθώς σε 
τελευταία ανάλυση μια επιμελής 
διαδικασία θα πρέπει να υπερισχύει μιας 
γρήγορης διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 106
Luigi Berlinguer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης περιλαμβάνει πολλές 
σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα του 
αστικού δικαίου, όπως πιο εύκολη 
αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων, 
εγκυρότητα των διαθηκών σε ολόκληρη 
την ΕΕ, πιο εύκολες διαδικασίες για την 
αποδοχή δημόσιων εγγράφων, 
απλούστερη διασυνοριακή αναγκαστική 
είσπραξη οφειλών, και πρωτοβουλίες σε 
επίπεδο ΕΕ στον τομέα της νομικής 
κατάρτισης·

Or. en
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Τροπολογία 107
Luigi Berlinguer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. επισημαίνει ότι μέχρις στιγμής έχουν 
εγκριθεί μόνο τρεις νομοθετικές πράξεις 
στον εν λόγω τομέα, πιο συγκεκριμένα η 
αναδιατύπωση του κανονισμού 
«Βρυξέλλες Ι», ο κανονισμός για την 
κληρονομική διαδοχή και ο κανονισμός 
«Ρώμη ΙΙΙ», από τις οποίες μόνο η τρίτη 
ισχύει σήμερα, και ότι, λαμβάνοντας 
υπόψη πως η Επιτροπή έχει υποβάλει 
σημαντικό αριθμό προτάσεων που 
ζητούνται στο πλαίσιο του προγράμματος 
της Στοκχόλμης, πολλές σημαντικές 
προτάσεις εξακολουθούν να εκκρεμούν, 
συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των αποτελεσμάτων των 
πιστοποιητικών οικογενειακής 
κατάστασης και της 14ης οδηγίας περί 
εταιρικού δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 108
Roberta Angelilli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. φρονεί ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
προϋποθέτει την αμοιβαία εμπιστοσύνη 
των πολιτών και των επαγγελματιών του 
νομικού κλάδου απέναντι στους νομικούς 
θεσμούς· επισημαίνει ότι η ενίσχυση μιας 
πραγματικά ευρωπαϊκής νομικής παιδείας 
με την οποία θα γίνονται απολύτως 
σεβαστές οι αρχές της επικουρικότητας και 
της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η 

24. φρονεί ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
προϋποθέτει την αμοιβαία εμπιστοσύνη 
των πολιτών και των επαγγελματιών του 
νομικού κλάδου απέναντι στους νομικούς 
θεσμούς· επισημαίνει ότι η ενίσχυση μιας 
πραγματικά ευρωπαϊκής νομικής παιδείας 
με την οποία θα γίνονται απολύτως 
σεβαστές οι αρχές της επικουρικότητας και 
της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, καθώς 
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θέσπιση κοινών προτύπων και η 
κατανόηση των άλλων νομικών 
συστημάτων διαδραματίζουν πολύ 
σημαντικό ρόλο στη θεμελίωση της 
αμοιβαίας αναγνώρισης και εμπιστοσύνης· 
επισημαίνει ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
και εμπιστοσύνη μπορούν να οδηγήσουν 
σε σταδιακές αλλαγές στις εθνικές 
πρακτικές του αστικού δικαίου μέσω της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών·

και η αρχή του διαχωρισμού των 
σταδιοδρομιών των δικαστικών, η 
θέσπιση κοινών προτύπων και η αμοιβαία 
γνώση των άλλων νομικών συστημάτων 
διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη 
θεμελίωση της αμοιβαίας αναγνώρισης και 
εμπιστοσύνης· επισημαίνει ότι η αμοιβαία 
αναγνώριση και εμπιστοσύνη μπορούν να 
οδηγήσουν σε σταδιακές αλλαγές στις 
εθνικές πρακτικές του αστικού δικαίου 
μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

Or. it

Τροπολογία 109
Timothy Kirkhope

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. φρονεί ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
προϋποθέτει την αμοιβαία εμπιστοσύνη 
των πολιτών και των επαγγελματιών του 
νομικού κλάδου απέναντι στους νομικούς 
θεσμούς· επισημαίνει ότι η ενίσχυση μιας 
πραγματικά ευρωπαϊκής νομικής 
παιδείας με την οποία θα γίνονται 
απολύτως σεβαστές οι αρχές της 
επικουρικότητας και της ανεξαρτησίας της 
δικαιοσύνης, η θέσπιση κοινών προτύπων 
και η κατανόηση των άλλων νομικών 
συστημάτων διαδραματίζουν πολύ 
σημαντικό ρόλο στη θεμελίωση της 
αμοιβαίας αναγνώρισης και εμπιστοσύνης·
επισημαίνει ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
και εμπιστοσύνη μπορούν να οδηγήσουν 
σε σταδιακές αλλαγές στις εθνικές 
πρακτικές του αστικού δικαίου μέσω της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών·

24. φρονεί ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
προϋποθέτει την αμοιβαία εμπιστοσύνη 
των πολιτών και των επαγγελματιών του 
νομικού κλάδου απέναντι στους νομικούς 
θεσμούς, εξασφαλίζοντας ότι τα κράτη 
μέλη διαθέτουν ένα πλήρως λειτουργικό, 
δημοκρατικό, ανεξάρτητο και 
αποτελεσματικό νομικό σύστημα, το 
οποίο συνεργάζεται αποτελεσματικά με 
άλλα κράτη μέλη και κατανοεί τα άλλα 
νομικά συστήματα, ενώ ταυτόχρονα 
σέβεται τις αρχές της επικουρικότητας και 
της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και 
διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη 
θεμελίωση της αμοιβαίας αναγνώρισης και 
εμπιστοσύνης· 

Or. en
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Τροπολογία 110
Renate Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. φρονεί ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
προϋποθέτει την αμοιβαία εμπιστοσύνη 
των πολιτών και των επαγγελματιών του 
νομικού κλάδου απέναντι στους νομικούς 
θεσμούς· επισημαίνει ότι η ενίσχυση μιας 
πραγματικά ευρωπαϊκής νομικής παιδείας 
με την οποία θα γίνονται απολύτως 
σεβαστές οι αρχές της επικουρικότητας 
και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η 
θέσπιση κοινών προτύπων και η 
κατανόηση των άλλων νομικών 
συστημάτων διαδραματίζουν πολύ 
σημαντικό ρόλο στη θεμελίωση της 
αμοιβαίας αναγνώρισης και εμπιστοσύνης· 
επισημαίνει ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
και εμπιστοσύνη μπορούν να οδηγήσουν 
σε σταδιακές αλλαγές στις εθνικές 
πρακτικές του αστικού δικαίου μέσω της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών·

24. φρονεί ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
προϋποθέτει την αμοιβαία εμπιστοσύνη 
των πολιτών και των επαγγελματιών του 
νομικού κλάδου απέναντι στους νομικούς 
θεσμούς· επισημαίνει ότι η εμπιστοσύνη 
αυτή μπορεί να οικοδομηθεί στην 
ενίσχυση μιας πραγματικά ευρωπαϊκής 
νομικής παιδείας με την οποία θα γίνονται 
απολύτως σεβαστές οι κοινές αρχές της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης· 
υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση και η 
παρακολούθηση αυτών των κοινών 
προτύπων και η κατανόηση των άλλων 
νομικών συστημάτων διαδραματίζουν 
πολύ σημαντικό ρόλο στη θεμελίωση της 
αμοιβαίας αναγνώρισης και εμπιστοσύνης· 
επισημαίνει ότι η αμοιβαία αναγνώριση, η 
αμοιβαία γνώση και ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και η ενισχυμένη εμπιστοσύνη 
μεταξύ κρατών μελών μπορούν να
εξασφαλίσουν ότι το αστικό δίκαιο 
εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο κατά 
τρόπο που εγγυάται και ωφελεί τα 
δικαιώματα των πολιτών, αντί να 
δημιουργεί εύκολα και πολύπλοκα 
εμπόδια που δεν αποδέχονται ή 
περιορίζουν τα δικαιώματά τους·

Or. en

Τροπολογία 111
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. φρονεί ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
προϋποθέτει την αμοιβαία εμπιστοσύνη 
των πολιτών και των επαγγελματιών του 
νομικού κλάδου απέναντι στους νομικούς 
θεσμούς· επισημαίνει ότι η ενίσχυση μιας 
πραγματικά ευρωπαϊκής νομικής παιδείας 
με την οποία θα γίνονται απολύτως 
σεβαστές οι αρχές της επικουρικότητας και 
της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η 
θέσπιση κοινών προτύπων και η 
κατανόηση των άλλων νομικών 
συστημάτων διαδραματίζουν πολύ 
σημαντικό ρόλο στη θεμελίωση της 
αμοιβαίας αναγνώρισης και εμπιστοσύνης· 
επισημαίνει ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
και εμπιστοσύνη μπορούν να οδηγήσουν 
σε σταδιακές αλλαγές στις εθνικές 
πρακτικές του αστικού δικαίου μέσω της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών·

24. φρονεί ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
προϋποθέτει την αμοιβαία εμπιστοσύνη 
των πολιτών και των επαγγελματιών του 
νομικού κλάδου απέναντι στους νομικούς 
θεσμούς· επισημαίνει ότι η ενίσχυση μιας 
πραγματικά ευρωπαϊκής νομικής παιδείας 
με την οποία θα γίνονται απολύτως 
σεβαστές οι αρχές της επικουρικότητας και 
της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η 
θέσπιση κοινών προτύπων και η 
κατανόηση των άλλων νομικών 
συστημάτων, ιδίως μέσω της κατάρτισης, 
διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη 
θεμελίωση της αμοιβαίας αναγνώρισης και 
εμπιστοσύνης· επισημαίνει ότι η αμοιβαία 
αναγνώριση και εμπιστοσύνη μπορούν να 
οδηγήσουν σε σταδιακές αλλαγές στις 
εθνικές πρακτικές του αστικού δικαίου 
μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

Or. fr

Τροπολογία 112
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. φρονεί ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
προϋποθέτει την αμοιβαία εμπιστοσύνη 
των πολιτών και των επαγγελματιών του 
νομικού κλάδου απέναντι στους νομικούς 
θεσμούς· επισημαίνει ότι η ενίσχυση μιας 
πραγματικά ευρωπαϊκής νομικής παιδείας 
με την οποία θα γίνονται απολύτως 
σεβαστές οι αρχές της επικουρικότητας 
και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η 
θέσπιση κοινών προτύπων και η 

24. φρονεί ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
προϋποθέτει την αμοιβαία εμπιστοσύνη 
των πολιτών και των επαγγελματιών του 
νομικού κλάδου απέναντι στους νομικούς 
θεσμούς· επισημαίνει ότι η ενίσχυση μιας 
πραγματικά ευρωπαϊκής νομικής παιδείας 
με την οποία θα γίνονται απολύτως 
σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως 
διατυπώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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κατανόηση των άλλων νομικών 
συστημάτων διαδραματίζουν πολύ 
σημαντικό ρόλο στη θεμελίωση της 
αμοιβαίας αναγνώρισης και εμπιστοσύνης· 
επισημαίνει ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
και εμπιστοσύνη μπορούν να οδηγήσουν 
σε σταδιακές αλλαγές στις εθνικές 
πρακτικές του αστικού δικαίου μέσω της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών·

οι αρχές της επικουρικότητας και της 
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η θέσπιση 
κοινών προτύπων και η κατανόηση των 
άλλων νομικών συστημάτων 
διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη 
θεμελίωση της αμοιβαίας αναγνώρισης και 
εμπιστοσύνης· επισημαίνει ότι η αμοιβαία 
αναγνώριση και εμπιστοσύνη μπορούν να 
οδηγήσουν σε σταδιακές αλλαγές στις 
εθνικές πρακτικές του αστικού δικαίου 
μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 113
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
συνεχίσει τα υφιστάμενα σχέδια για 
υποβολή προτάσεων με σκοπό την 
υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης απέναντι στην αμοιβαία 
αναγνώριση των αποτελεσμάτων των 
πιστοποιητικών οικογενειακής 
κατάστασης προκειμένου οι ευρωπαίοι 
πολίτες και οι μόνιμοι κάτοικοι και οι 
οικογένειές τους να μεταφέρουν σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα 
υφιστάμενα δικαιώματα που συνδέονται 
με τα πιστοποιητικά οικογενειακής 
κατάστασης, τα οποία έχουν ήδη νομίμως 
αναγνωριστεί στο δίκαιο πολλών 
ευρωπαϊκών χωρών·

Or. en

Τροπολογία 114
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης



PE516.857v01-00 70/185 AM\1001332EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. ωστόσο, υπογραμμίζει ότι, 
δεδομένου ότι το εθνικό αστικό δίκαιο 
είναι βαθιά συνυφασμένο με τις ιστορικές 
ηθικές αξίες και παραδόσεις, η 
πρωτοβουλία για ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και για επίτευξη ορισμένης 
προσέγγισης μεταξύ κρατών μελών δεν 
θα πρέπει να οδηγήσει στην εξάλειψη 
αυτών των μακροχρόνιων παραδόσεων 
και ο σεβασμός απέναντι στις 
αναρίθμητες διαφορετικές νομικές 
παραδόσεις δεν θα πρέπει να σταματήσει·

Or. en

Τροπολογία 115
Renate Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
συνεχίσει τα υφιστάμενα σχέδια για 
υποβολή προτάσεων με σκοπό την 
υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης απέναντι στην αμοιβαία 
αναγνώριση των αποτελεσμάτων των 
πιστοποιητικών οικογενειακής 
κατάστασης προκειμένου οι ευρωπαίοι 
πολίτες και οι μόνιμοι κάτοικοι και οι 
οικογένειές τους να μεταφέρουν σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα 
υφιστάμενα δικαιώματα που συνδέονται 
με τα πιστοποιητικά οικογενειακής 
κατάστασης, τα οποία έχουν ήδη νομίμως 
αναγνωριστεί στο δίκαιο πολλών 
ευρωπαϊκών χωρών·
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Or. en

Τροπολογία 116
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. πιστεύει ότι πριν ή μετά από την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών θα 
πρέπει να ζητείται η συνδρομή ενός 
ειδικευμένου διαγνωστικού φορέα ο 
οποίος, εκτός των άλλων, θα παρέχει ένα 
εξατομικευμένο σχέδιο αποκατάστασης 
και δεν θα παραπέμπει μόνο σε κοινά 
πρότυπα που ενδέχεται να μην είναι 
ρεαλιστικά σε κάποια χώρα·

Or. en

Τροπολογία 117
Tadeusz Zwiefka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. διαπιστώνει ότι οι νομοθετικές 
πρωτοβουλίες στον τομέα του αστικού 
δικαίου έχουν μέχρι στιγμής επικεντρωθεί 
κατά βάση στο ουσιαστικό δίκαιο, εις 
βάρος του δικονομικού δικαίου· ζητεί 
μεγαλύτερη εστίαση στο δικονομικό δίκαιο 
στο μέλλον·

25. διαπιστώνει ότι οι νομοθετικές 
πρωτοβουλίες στον τομέα του αστικού 
δικαίου έχουν μέχρι στιγμής επικεντρωθεί 
κατά βάση στο ουσιαστικό δίκαιο· ζητεί 
μεγαλύτερη εστίαση στο δικονομικό δίκαιο 
στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 118
Carmen Romero López



PE516.857v01-00 72/185 AM\1001332EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. διαπιστώνει, επίσης, ότι η πρόοδος 
στον τομέα του ποινικού δικαίου 
επικεντρώνεται κυρίως στις δικονομικές 
διαδικασίες, και ζητεί να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο θέσπισης ισχυρότερου 
πλαισίου για τον προσδιορισμό στο δίκαιο 
της ΕΕ των εννοιών των σοβαρών 
εγκλημάτων και των ήσσονος σημασίας 
εγκλημάτων λόγω της χρήσης τους στον 
τομέα του ποινικού δικαίου και στο 
πλαίσιο της καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας·

Or. es

Τροπολογία 119
Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί με τον οδικό χάρτη για τα 
δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών, αλλά αποδοκιμάζει 
το γεγονός ότι εξακολουθούν να 
εκκρεμούν βασικές προτάσεις σχετικά με 
τη νομική συνδρομή και τους ευάλωτους 
υπόπτους, καθώς και το γεγονός ότι 
φθίνει όλο και περισσότερο το επίπεδο 
φιλοδοξίας του Συμβουλίου·

26. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί μέχρι σήμερα με τον οδικό 
χάρτη για την ενίσχυση των δικονομικών 
δικαιωμάτων υπόπτων και 
κατηγορουμένων στο πλαίσιο ποινικών 
διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της 
έγκρισης οδηγιών σχετικά με το δικαίωμα 
διερμηνείας και μετάφρασης και το 
δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών, καθώς και της 
συμφωνίας για τη θέσπιση οδηγίας 
σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε 
δικηγόρο κατά την ποινική διαδικασία, 
και επαναλαμβάνει ότι τα εν λόγω μέτρα 
είναι κρίσιμα για την εύρυθμη λειτουργία 
του ευρωπαϊκού συστήματος αμοιβαίας 
αναγνώρισης των μέτρων συνεργασίας σε 
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ποινικές υποθέσεις, όπως το ευρωπαϊκό 
ένταλμα σύλληψης, και ότι είναι 
εξαιρετικά σημαντική η συνεχής πρόοδος 
στον τομέα προστασίας των 
δικαιωμάτων υπόπτων και εναγομένων·

Or. en

Τροπολογία 120
Carmen Romero López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί με τον οδικό χάρτη για τα 
δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών, αλλά αποδοκιμάζει 
το γεγονός ότι εξακολουθούν να 
εκκρεμούν βασικές προτάσεις σχετικά με 
τη νομική συνδρομή και τους ευάλωτους 
υπόπτους, καθώς και το γεγονός ότι φθίνει 
όλο και περισσότερο το επίπεδο 
φιλοδοξίας του Συμβουλίου·

26. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί με τον οδικό χάρτη για τα 
δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών, αλλά αποδοκιμάζει 
το γεγονός ότι εξακολουθούν να 
εκκρεμούν βασικές προτάσεις σχετικά με 
τη δωρεάν νομική συνδρομή και τους 
ευάλωτους υπόπτους, καθώς και το 
γεγονός ότι φθίνει όλο και περισσότερο το 
επίπεδο φιλοδοξίας του Συμβουλίου·

Or. es

Τροπολογία 121
Timothy Kirkhope

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί με τον οδικό χάρτη για τα 
δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών, αλλά αποδοκιμάζει 
το γεγονός ότι εξακολουθούν να
εκκρεμούν βασικές προτάσεις σχετικά με 
τη νομική συνδρομή και τους ευάλωτους 

26. αναγνωρίζει και επικροτεί την πρόοδο 
που έχει επιτευχθεί με τον οδικό χάρτη για 
τα δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών, ο οποίος συμβάλλει 
καθοριστικά στην αμοιβαία εμπιστοσύνη 
και τον σεβασμό, απαραίτητα στοιχεία 
για να υπάρξει αποτελεσματική αμοιβαία 
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υπόπτους, καθώς και το γεγονός ότι 
φθίνει όλο και περισσότερο το επίπεδο 
φιλοδοξίας του Συμβουλίου·

αναγνώριση· 

Or. en

Τροπολογία 122
Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί με τον οδικό χάρτη για τα 
δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών, αλλά αποδοκιμάζει 
το γεγονός ότι εξακολουθούν να 
εκκρεμούν βασικές προτάσεις σχετικά με 
τη νομική συνδρομή και τους ευάλωτους 
υπόπτους, καθώς και το γεγονός ότι φθίνει 
όλο και περισσότερο το επίπεδο 
φιλοδοξίας του Συμβουλίου·

26. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί με τον οδικό χάρτη για τα 
δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών, σημειώνει ότι 
εξακολουθούν να εκκρεμούν προτάσεις 
σχετικά με τη νομική συνδρομή, τους 
ευάλωτους υπόπτους και την επικοινωνία 
με συγγενείς και ότι θα πρέπει να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες για την 
άμεση έγκριση όλων των προτάσεων·

Or. en

Τροπολογία 123
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί με τον οδικό χάρτη για τα 
δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών, αλλά αποδοκιμάζει 
το γεγονός ότι εξακολουθούν να 
εκκρεμούν βασικές προτάσεις σχετικά με 
τη νομική συνδρομή και τους ευάλωτους 
υπόπτους, καθώς και το γεγονός ότι φθίνει 
όλο και περισσότερο το επίπεδο 

26. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί με τον οδικό χάρτη για την 
ενίσχυση των δικονομικών δικαιωμάτων 
υπόπτων και κατηγορουμένων στο 
πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης 
οδηγιών σχετικά με το δικαίωμα 
διερμηνείας και μετάφρασης και το 
δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο 
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φιλοδοξίας του Συμβουλίου· ποινικών διαδικασιών, καθώς και της 
συμφωνίας για τη θέσπιση οδηγίας 
σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε 
δικηγόρο κατά την ποινική διαδικασία, 
καθώς τα εν λόγω μέτρα είναι κρίσιμα για 
την εύρυθμη λειτουργία του ευρωπαϊκού 
συστήματος αμοιβαίας αναγνώρισης των 
μέτρων συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις, όπως το ευρωπαϊκό ένταλμα 
σύλληψης· επαναλαμβάνει ότι είναι 
εξαιρετικά σημαντική η συνεχής πρόοδος 
στον τομέα προστασίας των 
δικαιωμάτων υπόπτων και εναγομένων 
και, ως εκ τούτου, αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι εξακολουθούν να εκκρεμούν 
βασικές προτάσεις σχετικά με τη νομική 
συνδρομή και τους ευάλωτους υπόπτους, 
καθώς και το γεγονός ότι φθίνει όλο και 
περισσότερο το επίπεδο φιλοδοξίας του 
Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 124
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί με τον οδικό χάρτη για τα 
δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών, αλλά αποδοκιμάζει 
το γεγονός ότι εξακολουθούν να 
εκκρεμούν βασικές προτάσεις σχετικά με 
τη νομική συνδρομή και τους ευάλωτους
υπόπτους, καθώς και το γεγονός ότι 
φθίνει όλο και περισσότερο το επίπεδο 
φιλοδοξίας του Συμβουλίου·

26. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί μέχρι σήμερα με τον οδικό 
χάρτη για την ενίσχυση των δικονομικών 
δικαιωμάτων υπόπτων και 
κατηγορουμένων στο πλαίσιο ποινικών 
διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της 
έγκρισης οδηγιών σχετικά με το δικαίωμα 
διερμηνείας και μετάφρασης και το 
δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών, καθώς και της 
συμφωνίας για τη θέσπιση οδηγίας 
σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε 
δικηγόρο κατά την ποινική διαδικασία (οι 
οδηγίες για τον οδικό χάρτη), και 
επαναλαμβάνει ότι τα εν λόγω μέτρα είναι 
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κρίσιμα για την εύρυθμη λειτουργία του 
ευρωπαϊκού συστήματος αμοιβαίας 
αναγνώρισης των μέτρων συνεργασίας σε 
ποινικές υποθέσεις, όπως το ευρωπαϊκό 
ένταλμα σύλληψης, και ότι είναι 
εξαιρετικά σημαντική η συνεχής πρόοδος 
στον τομέα προστασίας των 
δικαιωμάτων υπόπτων και εναγομένων·

Or. en

Τροπολογία 125
Tadeusz Zwiefka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί με τον οδικό χάρτη για τα 
δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών, αλλά αποδοκιμάζει 
το γεγονός ότι εξακολουθούν να 
εκκρεμούν βασικές προτάσεις σχετικά με 
τη νομική συνδρομή και τους ευάλωτους 
υπόπτους, καθώς και το γεγονός ότι 
φθίνει όλο και περισσότερο το επίπεδο 
φιλοδοξίας του Συμβουλίου·

26. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί με τον οδικό χάρτη για τα 
δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών· ενθαρρύνει τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να 
διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο όσον 
αφορά τις προτάσεις σχετικά με τη νομική 
συνδρομή και τους ευάλωτους υπόπτους· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν εναλλακτικές μεθόδους 
που έχουν αποδειχθεί ότι αποτελούν καλά 
παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής στον 
τομέα της δωρεάν παροχής νομικών 
συμβουλών, όπως π.χ. οι οργανισμοί που 
παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους και 
οι μη κερδοσκοπικές «κλινικές νομικής 
συνδρομής»·

Or. en

Τροπολογία 126
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί με τον οδικό χάρτη για τα 
δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών, αλλά αποδοκιμάζει 
το γεγονός ότι εξακολουθούν να 
εκκρεμούν βασικές προτάσεις σχετικά με 
τη νομική συνδρομή και τους ευάλωτους
υπόπτους, καθώς και το γεγονός ότι φθίνει 
όλο και περισσότερο το επίπεδο 
φιλοδοξίας του Συμβουλίου·

26. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί με τον οδικό χάρτη για τα 
δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών, αλλά αποδοκιμάζει 
το γεγονός ότι εξακολουθούν να 
εκκρεμούν βασικές προτάσεις σχετικά με 
τη νομική συνδρομή και τους ευάλωτους 
υπόπτους, καθώς και το γεγονός ότι δεν 
έχει καταβληθεί καμία προσπάθεια για 
την προστασία των μαρτύρων και των 
πληροφοριοδοτών·

Or. fr

Τροπολογία 127
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί με τον οδικό χάρτη για τα 
δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών, αλλά αποδοκιμάζει 
το γεγονός ότι εξακολουθούν να 
εκκρεμούν βασικές προτάσεις σχετικά με 
τη νομική συνδρομή και τους ευάλωτους 
υπόπτους, καθώς και το γεγονός ότι φθίνει 
όλο και περισσότερο το επίπεδο 
φιλοδοξίας του Συμβουλίου·

26. αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί με τον οδικό χάρτη για τα 
δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών, αλλά αποδοκιμάζει 
το γεγονός ότι εξακολουθούν να 
εκκρεμούν βασικές προτάσεις σχετικά με 
τη νομική συνδρομή και τους ευάλωτους 
υπόπτους, καθώς και το γεγονός ότι φθίνει 
όλο και περισσότερο το επίπεδο 
φιλοδοξίας του Συμβουλίου· ελπίζει ότι τα 
θεσμικά όργανα θα προβούν σύντομα σε 
αναθεώρηση του ευρωπαϊκού εντάλματος 
σύλληψης ύστερα από τη συνεχιζόμενη 
και συστηματική παραβίαση της αρχής 
της αναλογικότητας από ορισμένα κράτη 
μέλη·

Or. en
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Τροπολογία 128
Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
εξακολουθούν να εκκρεμούν βασικές 
προτάσεις που καθορίζονται στον οδικό 
χάρτη για την ενίσχυση των δικονομικών 
δικαιωμάτων υπόπτων και 
κατηγορουμένων στο πλαίσιο ποινικών 
διαδικασιών ενώ αναγνωρίζει ότι πρέπει 
να υποβληθούν προτάσεις για τα 
υπόλοιπα μέτρα σχετικά με τη νομική 
συνδρομή και τους ευάλωτους υπόπτους, 
τα οποία άλλωστε πρέπει οπωσδήποτε να 
ολοκληρωθούν· πιστεύει ακράδαντα ότι 
ιδίως η νομική συνδρομή πρέπει να 
κατοχυρωθεί αποτελεσματικά, ώστε να 
διασφαλιστεί η ουσιαστική εφαρμογή της 
οδηγίας σχετικά με το δικαίωμα 
πρόσβασης σε δικηγόρο·

Or. en

Τροπολογία 129
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
εξακολουθούν να εκκρεμούν βασικές 
προτάσεις που καθορίζονται στον οδικό 
χάρτη για την ενίσχυση των δικονομικών 
δικαιωμάτων υπόπτων και 
κατηγορουμένων στο πλαίσιο ποινικών 
διαδικασιών· αναγνωρίζει ότι πρέπει να 
υποβληθούν προτάσεις για τα υπόλοιπα 
μέτρα σχετικά με τη νομική συνδρομή και 
τους ευάλωτους υπόπτους, τα οποία 
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άλλωστε πρέπει οπωσδήποτε να 
ολοκληρωθούν· επαναλαμβάνει ότι εάν 
δεν κατοχυρωθεί αποτελεσματικά η 
νομική συνδρομή, δεν μπορεί να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εφαρμογή των οδηγιών, ιδίως της 
οδηγίας σχετικά με το δικαίωμα 
πρόσβασης σε δικηγόρο·

Or. en

Τροπολογία 130
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
εξακολουθούν να εκκρεμούν βασικές 
προτάσεις που καθορίζονται στον οδικό 
χάρτη για την ενίσχυση των δικονομικών 
δικαιωμάτων υπόπτων και 
κατηγορουμένων στο πλαίσιο ποινικών 
διαδικασιών ενώ αναγνωρίζει ότι πρέπει 
να υποβληθούν προτάσεις για τα 
υπόλοιπα μέτρα σχετικά με τη νομική 
συνδρομή και τους ευάλωτους υπόπτους, 
τα οποία άλλωστε πρέπει οπωσδήποτε να 
ολοκληρωθούν· πιστεύει ακράδαντα ότι 
ιδίως η νομική συνδρομή πρέπει να 
κατοχυρωθεί αποτελεσματικά, ώστε να 
διασφαλιστεί η ουσιαστική εφαρμογή των 
οδηγιών για τον οδικό χάρτη, και ειδικά 
της οδηγίας για το δικαίωμα πρόσβασης 
σε δικηγόρο·

Or. en

Τροπολογία 131
Elena Oana Antonescu
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. αναγνωρίζει ότι όλες οι οδηγίες που 
εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον οδικό χάρτη 
για την ενίσχυση των δικονομικών 
δικαιωμάτων υπόπτων και 
κατηγορουμένων στο πλαίσιο ποινικών 
υποθέσεων πρέπει να εφαρμοστούν 
αποτελεσματικά ώστε να βελτιωθούν τα 
πρότυπα ποινικής δικαιοσύνης σε 
ολόκληρη την ΕΕ μέσω της συνεργασίας 
με τα κράτη μέλη για την πλήρη 
μεταφορά τους στο εγχώριο δίκαιο και 
μέσω της κατάρτισης κυβερνητικών 
αξιωματούχων, δικαστών, εισαγγελέων 
και δικηγόρων υπεράσπισης·

Or. en

Τροπολογία 132
Carmen Romero López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. θεωρεί ότι η πράσινη βίβλος για τις 
συνθήκες κράτησης δεν είχε ως 
αποτέλεσμα την ανάληψη πρωτοβουλίας 
εκ μέρους της Επιτροπής·

Or. es

Τροπολογία 133
Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι πολλές 
πρωτοβουλίες για την προσωρινή 
κράτηση δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί 
καθώς τα πρότυπα που επικρατούν σε 
πολλά κράτη μέλη σε σχέση με το ζήτημα 
αυτό υπολείπονται των διεθνών 
προτύπων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και άλλων διεθνών προτύπων· 
αναγνωρίζει ότι πρέπει να αξιολογείται η 
αποτελεσματικότητα ενός μη 
νομοθετικού έργου σχετικά με τις 
υπάρχουσες αποφάσεις πλαίσιο, να 
αναγνωριστούν ευρέως τα προβλήματα 
που σχετίζονται με τον νόμο περί 
προσωρινής κράτησης και την πρακτική 
σε όλη την Ευρώπη όπως 
προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης της Επιτροπής, και ότι 
πρέπει να υπάρξει δέσμευση ώστε να 
επανεξεταστεί το θέμα της καθιέρωσης 
με νομοθετικές ενέργειες ελάχιστων και 
εκτελεστών προτύπων σε σχέση με την 
προσωρινή κράτηση·

Or. en

Τροπολογία 134
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. υπογραμμίζει ότι σε πολλά κράτη 
μέλη τα πρότυπα για την προσωρινή 
κράτηση υπολείπονται των διεθνών 
προτύπων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και άλλων διεθνών προτύπων και, ως εκ 
τούτου, αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
πολλές πρωτοβουλίες για την προσωρινή 
κράτηση δεν έχουν ολοκληρωθεί· 
υπογραμμίζει περαιτέρω ότι πρέπει να 
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αξιολογείται η αποτελεσματικότητα ενός 
μη νομοθετικού έργου σχετικά με τις 
υπάρχουσες αποφάσεις πλαίσιο και 
επισημαίνει ότι πρέπει να αναγνωριστούν 
ευρέως τα προβλήματα που σχετίζονται 
με τον νόμο περί προσωρινής κράτησης 
και την πρακτική σε όλη την Ευρώπη 
όπως προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης της Επιτροπής· ζητεί να 
υπάρξει δέσμευση ώστε να επανεξεταστεί 
το θέμα της καθιέρωσης με νομοθετικές 
ενέργειες ελάχιστων και εκτελεστών 
προτύπων σε σχέση με την προσωρινή 
κράτηση·

Or. en

Τροπολογία 135
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι πολλές 
πρωτοβουλίες για την προσωρινή 
κράτηση, τη διοικητική κράτηση και την 
κράτηση ανηλίκων δεν έχουν ακόμα 
ολοκληρωθεί καθώς τα πρότυπα που 
επικρατούν σε πολλά κράτη μέλη σε 
σχέση με τα ζητήματα αυτά υπολείπονται 
των διεθνών προτύπων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και άλλων διεθνών 
προτύπων·  αναγνωρίζει ότι πρέπει να 
αξιολογείται η αποτελεσματικότητα ενός 
μη νομοθετικού έργου σχετικά με τις 
υπάρχουσες αποφάσεις πλαίσιο, να 
αναγνωριστούν ευρέως τα προβλήματα 
που σχετίζονται με τον νόμο περί 
προσωρινής κράτησης και την πρακτική 
σε όλη την Ευρώπη όπως 
προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης της Επιτροπής, και ότι 
πρέπει να υπάρξει δέσμευση ώστε να 
επανεξεταστεί το θέμα της καθιέρωσης 
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με νομοθετικές ενέργειες ελάχιστων και 
εκτελεστών προτύπων σε σχέση με την 
προσωρινή κράτηση· καλεί την Επιτροπή 
να επανεξετάσει την καθιέρωση με 
νομοθετικές ενέργειες ελάχιστων και 
εκτελεστών προτύπων σε σχέση με την 
προσωρινή κράτηση, τη διοικητική 
κράτηση και την κράτηση ανηλίκων·

Or. en

Τροπολογία 136
Elena Oana Antonescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. θεωρεί ότι πολλές πρωτοβουλίες για 
την προσωρινή κράτηση δεν έχουν ακόμα 
ολοκληρωθεί καθώς τα πρότυπα που 
επικρατούν σε πολλά κράτη μέλη σε 
σχέση με το ζήτημα αυτό υπολείπονται 
των διεθνών προτύπων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και άλλων διεθνών 
προτύπων· αναγνωρίζει ότι πρέπει να 
αξιολογείται η αποτελεσματικότητα ενός 
μη νομοθετικού έργου σχετικά με τις 
υπάρχουσες αποφάσεις πλαίσιο, να 
αναγνωριστούν ευρέως τα προβλήματα 
που σχετίζονται με τον νόμο περί 
προσωρινής κράτησης και την πρακτική 
σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης της Επιτροπής, και ότι 
πρέπει να υπάρξει δέσμευση ώστε να 
επανεξεταστεί το θέμα της καθιέρωσης 
με νομοθετικές ενέργειες ελάχιστων και 
εκτελεστών προτύπων σε σχέση με την 
προσωρινή κράτηση·

Or. en
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Τροπολογία 137
Timothy Kirkhope

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. πιστεύει ακράδαντα ότι η συνέπεια στις 
αρχές που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη 
ενός χώρου ποινικής δικαιοσύνης της ΕΕ 
πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και ότι 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να 
συνεργάζονται στενά μεταξύ τους επί του 
θέματος αυτού, όπως αναφέρεται στο 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την 
προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό 
δίκαιο9·

27. πιστεύει ακράδαντα ότι η συνέπεια, η 
αναλογικότητα και ο σεβασμός της 
εθνικής κυριαρχίας στις αρχές που 
εφαρμόζονται για την ανάπτυξη ενός 
χώρου ποινικής δικαιοσύνης της ΕΕ πρέπει 
να αποτελεί προτεραιότητα και ότι τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να 
συνεργάζονται στενά μεταξύ τους επί του 
θέματος αυτού, όπως αναφέρεται στο 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την 
προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό 
δίκαιο9·

Or. en

Τροπολογία 138
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. πιστεύει ακράδαντα ότι η συνέπεια στις 
αρχές που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη 
ενός χώρου ποινικής δικαιοσύνης της ΕΕ 
πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και ότι 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να 
συνεργάζονται στενά μεταξύ τους επί του 
θέματος αυτού, όπως αναφέρεται στο 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την 
προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό 
δίκαιο9·

27. πιστεύει ακράδαντα ότι η συνέπεια στις 
αρχές που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη 
ενός χώρου ποινικής δικαιοσύνης της ΕΕ 
πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και ότι 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να 
συνεργάζονται στενά μεταξύ τους επί του 
θέματος αυτού, όπως αναφέρεται στο 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την 
προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό 
δίκαιο9· πιστεύει ότι η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών 
πρέπει να ενισχυθεί και ότι η αμοιβαία 
αναγνώριση και η εναρμόνιση του 
ποινικού δικαίου της ΕΕ δεν μπορούν να 
προοδεύσουν χωρίς την ύπαρξη 
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αξιόπιστης πληροφόρησης σχετικά με την 
εφαρμογή των κανόνων αυτών σε επίπεδο 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 139
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. πιστεύει ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη 
μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να 
ενισχυθεί και ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
και η εναρμόνιση του ποινικού δικαίου 
της ΕΕ δεν μπορούν να προοδεύσουν 
χωρίς την ύπαρξη αξιόπιστης 
πληροφόρησης σχετικά με την εφαρμογή 
των κανόνων αυτών σε επίπεδο κρατών 
μελών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 140
Timothy Kirkhope

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. πιστεύει ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη 
μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να 
ενισχυθεί και ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
και η εναρμόνιση του ποινικού δικαίου της 
ΕΕ δεν μπορούν να προοδεύσουν χωρίς 
την ύπαρξη αξιόπιστης πληροφόρησης 
σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων 
αυτών σε επίπεδο κρατών μελών·

28. πιστεύει ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη 
μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να 
ενισχυθεί και ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
του ποινικού δικαίου της ΕΕ δεν μπορεί να 
προοδεύσει χωρίς την ύπαρξη αξιόπιστης 
πληροφόρησης σχετικά με την εφαρμογή 
των κανόνων αυτών σε επίπεδο κρατών 
μελών·

Or. en
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Τροπολογία 141
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. πιστεύει ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη 
μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να 
ενισχυθεί και ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
και η εναρμόνιση του ποινικού δικαίου της 
ΕΕ δεν μπορούν να προοδεύσουν χωρίς 
την ύπαρξη αξιόπιστης πληροφόρησης 
σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων 
αυτών σε επίπεδο κρατών μελών·

28. πιστεύει ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη 
μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να 
ενισχυθεί και ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
και η εναρμόνιση του ποινικού δικαίου της 
ΕΕ δεν μπορούν να προοδεύσουν χωρίς 
την ύπαρξη αξιόπιστης πληροφόρησης 
σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή 
των κανόνων αυτών σε επίπεδο κρατών 
μελών ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
βελτιώνουν τα πρότυπα ποινικής 
δικαιοσύνης σε όλη την ΕΕ· πιστεύει 
επίσης ότι αυτό είναι δυνατό μόνο μέσω 
της στενής συνεργασίας με τα κράτη μέλη 
για την πλήρη μεταφορά των σχετικών 
οδηγιών στο εγχώριο δίκαιο και μέσω της 
κατάρτισης όλων των σχετικών 
ενδιαφερομένων όπως κυβερνητικοί 
αξιωματούχοι, δικαστές, εισαγγελείς και 
δικηγόροι υπεράσπισης·

Or. en

Τροπολογία 142
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. πιστεύει ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη
μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να 
ενισχυθεί και ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
και η εναρμόνιση του ποινικού δικαίου της 
ΕΕ δεν μπορούν να προοδεύσουν χωρίς 
την ύπαρξη αξιόπιστης πληροφόρησης 

28. πιστεύει ότι η προστασία των 
δικονομικών δικαιωμάτων υπόπτων και 
κατηγορουμένων είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ενίσχυση της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ κρατών 
μελών· αναγνωρίζει ότι όλες οι οδηγίες 
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σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων 
αυτών σε επίπεδο κρατών μελών·

για τον οδικό χάρτη πρέπει να 
εφαρμοστούν αποτελεσματικά ώστε να 
βελτιωθούν τα πρότυπα ποινικής 
δικαιοσύνης σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω 
της συνεργασίας με τα κράτη μέλη για 
την πλήρη μεταφορά τους στο εγχώριο 
δίκαιο και μέσω της κατάρτισης 
κυβερνητικών αξιωματούχων, δικαστών, 
εισαγγελέων και δικηγόρων υπεράσπιση· 
πιστεύει ότι η αμοιβαία αναγνώριση και η 
εναρμόνιση του ποινικού δικαίου της ΕΕ 
δεν μπορούν να προοδεύσουν χωρίς την 
ύπαρξη αξιόπιστης πληροφόρησης σχετικά 
με την εφαρμογή των κανόνων αυτών σε 
επίπεδο κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 143
Renate Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. πιστεύει ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη
μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να 
ενισχυθεί και ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
και η εναρμόνιση του ποινικού δικαίου της 
ΕΕ δεν μπορούν να προοδεύσουν χωρίς 
την ύπαρξη αξιόπιστης πληροφόρησης 
σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων 
αυτών σε επίπεδο κρατών μελών·

28. πιστεύει ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη 
μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να 
ενισχυθεί εναρμονίζοντας τον σεβασμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων με τις 
ποινικές διαδικασίες, λαμβάνοντας κοινά 
μέτρα με στόχο τη χρηστή απονομή 
δικαιοσύνης και τη χρηστή διοίκηση 
σωφρονιστικών καταστημάτων καθώς τα 
ζητήματα αυτά αποτελούν συχνά την 
αιτία για την έλλειψη εμπιστοσύνης 
μεταξύ κρατών μελών, και ότι η αμοιβαία 
αναγνώριση και η εναρμόνιση του 
ποινικού δικαίου της ΕΕ δεν μπορούν να 
προοδεύσουν χωρίς την ύπαρξη αξιόπιστης 
πληροφόρησης σχετικά με την εφαρμογή 
των κανόνων αυτών σε επίπεδο κρατών 
μελών·

Or. en
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Τροπολογία 144
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. πιστεύει ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη 
μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να 
ενισχυθεί και ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
και η εναρμόνιση του ποινικού δικαίου της 
ΕΕ δεν μπορούν να προοδεύσουν χωρίς 
την ύπαρξη αξιόπιστης πληροφόρησης 
σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων 
αυτών σε επίπεδο κρατών μελών·

28. πιστεύει ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη 
μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να 
ενισχυθεί και ότι η αμοιβαία αναγνώριση 
και η εναρμόνιση του ποινικού δικαίου της 
ΕΕ δεν μπορούν να προοδεύσουν χωρίς 
την ύπαρξη αξιόπιστης πληροφόρησης 
σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων 
αυτών σε επίπεδο κρατών μελών· 
επικροτεί τις σημαντικές ενέργειες που 
έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο αυτό, 
όπως το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης·

Or. en

Τροπολογία 145
Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. αναγνωρίζει ότι όλες οι οδηγίες που 
εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον οδικό χάρτη 
για την ενίσχυση των δικονομικών 
δικαιωμάτων υπόπτων και 
κατηγορουμένων στο πλαίσιο ποινικών 
υποθέσεων πρέπει να εφαρμοστούν 
αποτελεσματικά ώστε να βελτιωθούν τα 
πρότυπα ποινικής δικαιοσύνης σε 
ολόκληρη την ΕΕ μέσω της συνεργασίας 
με τα κράτη μέλη για την πλήρη 
μεταφορά τους στο εγχώριο δίκαιο και 
μέσω της κατάρτισης κυβερνητικών 
αξιωματούχων, δικαστών, εισαγγελέων 
και δικηγόρων υπεράσπισης·
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Or. en

Τροπολογία 146
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. πιστεύει ότι η αξιολόγηση της 
εφαρμογής της απόφασης πλαίσιο 
2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης 
Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων 
ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του 
ποινικού δικαίου δίνει την ευκαιρία να 
δρομολογηθούν και να εγκριθούν και 
άλλα νομοθετήματα σχετικά με όλες τις 
μορφές εγκλημάτων μίσους1·
__________________
1 Πρόκειται για σαφή αναφορά στην 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
του 2009 σχετικά με το πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης 

Or. en

Τροπολογία 147
Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. υπογραμμίζει ότι τόσο η εφαρμογή 
των οδηγιών που έχουν ήδη εγκριθεί, όσο 
και η πρόοδος τυχόν μη ολοκληρωμένων 
μέτρων και η εξέταση των διατάξεων 
προστασίας των δικαιωμάτων των 
υπόπτων, πέραν εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της 
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Στοκχόλμης, θα καταστήσουν αναγκαία 
την ανάληψη πρωτοβουλιών πέραν της 
χρονικής περιόδου που καλύπτει το εν 
λόγω πρόγραμμα και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να παραμείνουν στην κορυφή της 
ατζέντας της επόμενης κοινοβουλευτικής 
περιόδου· επαναλαμβάνει ότι πρόκειται 
για μια εξελισσόμενη διαδικασία που 
μπορεί μάλιστα να αποτελέσει την 
αφετηρία μιας πιο αποτελεσματικής 
προστασίας των δικαιωμάτων των 
υπόπτων και εναγόμενων στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 148
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. αναγνωρίζει ότι τόσο η εφαρμογή 
των οδηγιών για τον οδικό χάρτη που 
έχουν ήδη εγκριθεί, όσο και η πρόοδος 
τυχόν μη ολοκληρωμένων μέτρων και η 
εξέταση των διατάξεων προστασίας των 
δικαιωμάτων των υπόπτων, πέραν αυτών 
που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης, θα καταστήσουν αναγκαία 
την ανάληψη πρωτοβουλιών πέραν της 
χρονικής περιόδου που καλύπτει το εν 
λόγω πρόγραμμα και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να παραμείνουν στην κορυφή της 
ατζέντας της επόμενης κοινοβουλευτικής 
περιόδου·

Or. en

Τροπολογία 149
Renate Weber
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. πιστεύει ότι η αξιολόγηση της 
εφαρμογής της απόφασης πλαίσιο 
2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης 
Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων 
ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του 
ποινικού δικαίου δίνει την ευκαιρία να 
δρομολογηθούν και να εγκριθούν και 
άλλα νομοθετήματα σχετικά με όλες τις 
μορφές εγκλημάτων μίσους1·

Or. en

Τροπολογία 150
Marco Scurria

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. θεωρεί ότι απαιτούνται μεγαλύτερες 
προσπάθειες για την εφαρμογή της αρχής 
της αμοιβαίας αναγνώρισης των 
δικαστικών αποφάσεων στον τομέα της 
εκτέλεσης των αποφάσεων σε ποινικές 
υποθέσεις·

Or. it

Τροπολογία 151
Carmen Romero López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο
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ρόλος της Eurojust σε όλους τους τομείς 
που σχετίζονται με την εξασφάλιση 
καλύτερου συντονισμού και ενημέρωσης 
στον δικαστικό τομέα μεταξύ των 
κρατών μελών·

Or. es

Τροπολογία 152
Judith Sargentini, Jean Lambert

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. πιστεύει ότι ένα αποτελεσματικό 
σύστημα δικαιοσύνης συνιστά ισχυρό 
παράγοντα για μια ευημερούσα οικονομία·

29. πιστεύει ότι ένα αποτελεσματικό 
σύστημα δικαιοσύνης είναι σημαντικό για 
την εμπιστοσύνη και την ευημερία των 
πολιτών και συνιστά ισχυρό παράγοντα 
για μια ευημερούσα οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 153
Renate Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. πιστεύει ότι ένα αποτελεσματικό 
σύστημα δικαιοσύνης συνιστά ισχυρό 
παράγοντα για μια ευημερούσα οικονομία·

29. πιστεύει ότι ένα αποτελεσματικό, 
δίκαιο, έγκαιρο και σύμφωνο με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα σύστημα αστικής 
και ποινικής δικαιοσύνης και 
σωφρονισμού συνιστά ισχυρό παράγοντα 
για να υπάρξει αμοιβαία εμπιστοσύνη και 
αμοιβαία αναγνώριση στην ΕΕ, καθώς 
και για την εμπέδωση της δημοκρατίας, 
του κράτους δικαίου, της ισότητας και
μιας ευημερούσας οικονομίας·

Or. en
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Τροπολογία 154
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. πιστεύει ότι ένα αποτελεσματικό 
σύστημα δικαιοσύνης συνιστά ισχυρό 
παράγοντα για μια ευημερούσα οικονομία·

29. πιστεύει ότι ένα αποτελεσματικό, 
προσβάλαμε και υπόλογο σύστημα 
δικαιοσύνης συνιστά απαραίτητη 
προϋπόθεση για μια δημοκρατία και 
ισχυρό παράγοντα για μια ευημερούσα 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 155
Juan Fernando López Aguilar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 – στοιχείο α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. επικροτεί την πρόταση που 
παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 
17η Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση 
κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με 
τη σύσταση της Ευρωπαϊκής 
Εισαγγελίας· πιστεύει ακράδαντα ότι η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνιστά 
σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης του 
δικαστικού χώρου της ΕΕ· καλεί το 
Συμβούλιο να κάνει χρήση του άρθρου 86 
παράγραφος 4 της ΣΕΛΑ και να 
επεκτείνει τις αρμοδιότητες της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην 
καταπολέμηση της σοβαρής 
εγκληματικότητας με διασυνοριακή 
διάσταση·

Or. en
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Τροπολογία 156
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει με ικανοποίηση την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας και 
του κύκλου πολιτικής της ΕΕ για το 
οργανωμένο και το σοβαρό διεθνές 
έγκλημα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι πρέπει 
να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, 
παραδείγματος χάρη, στους τομείς της 
εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, 
της προστασίας των υποδομών ζωτικής 
σημασίας και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές ενέργειες, της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 
του εμπορίου παράνομων όπλων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 157
Marco Scurria

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει με ικανοποίηση την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας και 
του κύκλου πολιτικής της ΕΕ για το 
οργανωμένο και το σοβαρό διεθνές 
έγκλημα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι πρέπει 
να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, 
παραδείγματος χάρη, στους τομείς της 

30. επισημαίνει με ικανοποίηση την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας και 
του κύκλου πολιτικής της ΕΕ για το 
οργανωμένο και το σοβαρό διεθνές 
έγκλημα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι πρέπει 
να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, 
παραδείγματος χάρη, στους τομείς της 
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εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, της 
προστασίας των υποδομών ζωτικής 
σημασίας και της καταπολέμησης της
διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές ενέργειες, της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του 
εμπορίου παράνομων όπλων·

εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, της 
προστασίας των υποδομών ζωτικής 
σημασίας και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές ενέργειες, της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του 
εμπορίου παράνομων όπλων, της 
καταπολέμησης της παράνομης 
μετανάστευσης και της προστασίας των 
εξωτερικών συνόρων·

Or. it

Τροπολογία 158
Timothy Kirkhope

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει με ικανοποίηση την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας και 
του κύκλου πολιτικής της ΕΕ για το 
οργανωμένο και το σοβαρό διεθνές 
έγκλημα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι πρέπει 
να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, 
παραδείγματος χάρη, στους τομείς της 
εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, της 
προστασίας των υποδομών ζωτικής 
σημασίας και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές ενέργειες, της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του 
εμπορίου παράνομων όπλων·

30. επισημαίνει με ικανοποίηση την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας και 
του κύκλου πολιτικής της ΕΕ για το 
οργανωμένο και το σοβαρό διεθνές 
έγκλημα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι πρέπει 
να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, 
παραδείγματος χάρη, στους τομείς της 
εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, της 
έγκαιρης και αποτελεσματικής 
ανταλλαγής πληροφοριών, της προστασίας 
των υποδομών ζωτικής σημασίας και της 
καταπολέμησης της διαφθοράς, της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
ενέργειες, της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και του εμπορίου 
παράνομων όπλων·

Or. en

Τροπολογία 159
Renate Weber
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει με ικανοποίηση την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας και 
του κύκλου πολιτικής της ΕΕ για το 
οργανωμένο και το σοβαρό διεθνές 
έγκλημα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι πρέπει 
να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, 
παραδείγματος χάρη, στους τομείς της 
εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, της 
προστασίας των υποδομών ζωτικής 
σημασίας και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές ενέργειες, της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του 
εμπορίου παράνομων όπλων·

30. επισημαίνει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής 
εσωτερικής ασφάλειας και του κύκλου 
πολιτικής της ΕΕ για το οργανωμένο και το 
σοβαρό διεθνές έγκλημα· επισημαίνει, 
ωστόσο, ότι πρέπει να σημειωθεί 
περαιτέρω πρόοδος, παραδείγματος χάρη, 
στους τομείς της εγκληματικότητας στον 
κυβερνοχώρο, της προστασίας των 
υποδομών ζωτικής σημασίας και της 
καταπολέμησης της διαφθοράς, της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
ενέργειες, της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και του εμπορίου 
παράνομων όπλων, τόσο εσωτερικά όσο 
και εξωτερικά· εκφράζει έντονη ανησυχία 
για τη μαζική επιτήρηση πολιτών που 
πραγματοποιείται από τις ΗΠΑ και 
κράτη μέλη της ΕΕ και ζητεί τη λήψη 
ισχυρών μέτρων από την ΕΕ κατά της 
επιτήρησης από τρίτες χώρες και από 
τρίτους, η οποία απειλεί την εσωτερική 
ασφάλεια της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 160
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει με ικανοποίηση την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας και 
του κύκλου πολιτικής της ΕΕ για το 

30. επισημαίνει με ικανοποίηση την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τα κράτη
μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας και 
του κύκλου πολιτικής της ΕΕ για το 
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οργανωμένο και το σοβαρό διεθνές 
έγκλημα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι πρέπει 
να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, 
παραδείγματος χάρη, στους τομείς της 
εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, της 
προστασίας των υποδομών ζωτικής 
σημασίας και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές ενέργειες, της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του 
εμπορίου παράνομων όπλων·

οργανωμένο και το σοβαρό διεθνές 
έγκλημα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι πρέπει 
να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, 
παραδείγματος χάρη, στους τομείς της 
καταπολέμησης του διασυνοριακού 
οργανωμένου εγκλήματος, της 
εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, της 
προστασίας των υποδομών ζωτικής 
σημασίας και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές ενέργειες, της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του 
εμπορίου παράνομων όπλων·

Or. fr

Τροπολογία 161
Monika Hohlmeier, Γεώργιος Παπανικολάου, Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει με ικανοποίηση την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας και 
του κύκλου πολιτικής της ΕΕ για το 
οργανωμένο και το σοβαρό διεθνές 
έγκλημα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι πρέπει 
να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, 
παραδείγματος χάρη, στους τομείς της 
εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, της 
προστασίας των υποδομών ζωτικής 
σημασίας και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές ενέργειες, της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του 
εμπορίου παράνομων όπλων·

30. επισημαίνει με ικανοποίηση την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της 
στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας και 
του κύκλου πολιτικής της ΕΕ για το 
οργανωμένο και το σοβαρό διεθνές 
έγκλημα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι πρέπει 
να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, 
παραδείγματος χάρη, στους τομείς της 
εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, της 
εγκληματικότητας που διευκολύνεται από 
το διαδίκτυο, όπως η παιδική 
πορνογραφία, της προστασίας των 
υποδομών ζωτικής σημασίας και της 
καταπολέμησης του οργανωμένου 
εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων των 
οικονομικών εγκλημάτων, της διαφθοράς, 
της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές ενέργειες, της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του 
εμπορίου παράνομων όπλων, κυρίως μέσω 
της ενίσχυσης των αντίστοιχων 
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οργανισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 162
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το 
σχέδιο δράσης της ΕΕ της περιόδου
2010-2013 σχετικά με την ενίσχυση της 
χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και 
πυρηνικής ασφάλειας δεν εφαρμόστηκε 
πλήρως ή δεν ελήφθη υπόψη κατά τη 
χάραξη εθνικών πολιτικών από τα κράτη 
μέλη· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν την 
περιφερειακή και ευρωπαϊκή συνεργασία 
και τον συντονισμό στον τομέα της 
χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και 
πυρηνικής ασφάλειας και, ως προς αυτό, 
καλεί επίσης το Συμβούλιο να 
εξασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ 
εθνικών αρχών και του συντονιστή 
αντιτρομοκρατικής δράσης·

Or. en

Τροπολογία 163
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. προτρέπει την Επιτροπή να 
εντατικοποιήσει και να ενισχύσει τις 
προσπάθειές της για την προάσπιση των 
οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και να 
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ολοκληρώσει την καθυστερημένη 
μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, 
ενσωματώνοντας πλήρως την αρχή της 
προστασίας δεδομένων και των 
δικαιωμάτων των υπόπτων και 
βασιζόμενη στους οικείους ορισμούς του 
ποινικού δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 164
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλήρως 
προσανατολισμένη στην ασφάλεια σε 
βάρος των πολιτικών ελευθεριών, των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
υιοθέτησης προληπτικών μέτρων· 
εκφράζει τη λύπη του για το χάσμα που 
παρατηρείται ανάμεσα στα λόγια και τις 
πράξεις, μεταξύ των διακηρυγμένων 
στόχων όσον αφορά τις αξίες και τις 
αρχές από τη μία πλευρά και της 
πραγματικής εφαρμογής των πολιτικών 
από την άλλη, ιδίως σε σχέση με την 
αυξημένη ευρεία συλλογή προσωπικών 
δεδομένων για αόριστους σκοπούς 
ασφάλειας που οδηγούν σε κατάφωρη 
παραβίαση του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή και στην προστασία 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 165
Véronique Mathieu Houillon, Monika Hohlmeier
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
απόσυρσης των τραπεζογραμματίων των 
500 ευρώ με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
ενέργειες και την εξάρθρωση των 
εγκληματικών δικτύων·

Or. fr

Τροπολογία 166
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30β. πιστεύει ακράδαντα ότι στο πλαίσιο 
της αντιτρομοκρατικής πολιτικής της ΕΕ 
πρέπει να εξεταστεί η 
ριζοσπαστικοποίηση ομάδων/ατόμων σε 
ευρωπαϊκές κοινωνίες και η προφανής 
τάση προς την εξατομίκευση των 
τρομοκρατικών δραστηριοτήτων στις 
κοινωνίες μας, ενώ ζητεί καλύτερο 
συντονισμό όλων των υπηρεσιών της ΕΕ 
που έχουν αρμοδιότητες κατά την 
εφαρμογή των αντιτρομοκρατικών 
πολιτικών της ΕΕ, συγκεκριμένα του 
συντονιστή αντιτρομοκρατικής δράσης 
της ΕΕ, της Ευρωπόλ, της μόνιμης 
επιτροπής εσωτερικής ασφάλειας (COSI), 
της ομάδας εργασίας «Τρομοκρατία» 
(COTER) και της Eurojust·

Or. en
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Τροπολογία 167
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30β. εκφράζει την απογοήτευσή του για 
το γεγονός ότι η δεύτερη ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της 
στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας 
(ΣΕΑ) για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της 
10ης Απριλίου 2013, είναι ελάχιστα 
επικριτική για τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
ΣΕΑ και επιβεβαιώνει τις ίδιες 
προτεραιότητες με την αρχική της 
ανακοίνωση του Νοεμβρίου 2010, χωρίς 
κυρίως να λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες 
της ενσωμάτωσης του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, οι 
περισσότερες διατάξεις του οποίου 
ισχύουν όχι μόνο για τους ευρωπαίους 
πολίτες αλλά και για όλα τα άτομα που 
βρίσκονται σε έδαφος της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 168
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30β. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
δεύτερη ανακοίνωση της Επιτροπής, της 
10ης Απριλίου 2013, σχετικά με την 
εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής 
ασφάλειας της ΕΕ δεν είναι αρκετά 
επικριτική απέναντι στις δράσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και απλώς 
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επιβεβαιώνει τις ίδιες προτεραιότητες με 
αυτές που είχε παρουσιάσει στην αρχική 
της ανακοίνωση του Νοεμβρίου 2010, 
χωρίς να λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
που ισχύει για όλα τα άτομα που 
βρίσκονται στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 169
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30γ. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για 
την αυξανόμενη εμπορία ανθρώπων, 
μέσω της χρήσης διακρατικών δικτύων 
και δικτύων στον κυβερνοχώρο, γεγονός 
που αποτελεί σοβαρή απειλή για τις 
ευάλωτες ομάδες, όπως οι γυναίκες και 
τα παιδιά, ειδικά σε περίοδο οικονομικής 
και κοινωνικής κρίσης και που εντείνεται 
λόγω της διεθνικής φύσης των εν λόγω 
εγκληματικών δραστηριοτήτων· 
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι 
σημαντικός ο στρατηγικός συντονισμός 
μεταξύ των στόχων και της εφαρμογής 
της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας 
και της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
ασφάλειας, ο οποίος ενδέχεται να 
καταστήσει αναγκαία την επικαιροποίηση 
αμφότερων των εγγράφων· συνιστά την 
ανάπτυξη και τη θέσπιση εθνικών 
σχεδίων για την καταπολέμηση της 
δουλείας από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στη 
στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων 2012-2016 και υπό 
την καθοδήγηση του συντονιστή δράσης 
κατά της εμπορίας ανθρώπων σε επίπεδο 
ΕΕ·
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Τροπολογία 170
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο είναι 
πλέον ένας ολοκληρωμένος θεσμικός 
παράγοντας στον τομέα των πολιτικών 
ασφάλειας και, συνεπώς, δικαιούται να 
συμμετέχει ενεργά στον καθορισμό των 
χαρακτηριστικών και των προτεραιοτήτων 
της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας 
και στην αξιολόγηση αυτών των μέσων, 
και μέσω της διεξαγωγής τακτικών 
ασκήσεων παρακολούθησης για την 
εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής 
ασφάλειας, οι οποίες θα 
πραγματοποιούνται από κοινού με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά 
κοινοβούλια και το Συμβούλιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 70 και 71 της ΣΛΕΕ·

31. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο είναι 
πλέον ένας ολοκληρωμένος θεσμικός 
παράγοντας στον τομέα των πολιτικών 
ασφάλειας και, συνεπώς, δικαιούται να 
συμμετέχει ενεργά στον καθορισμό των 
χαρακτηριστικών και των προτεραιοτήτων 
της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας 
και στην αξιολόγηση αυτών των μέσων, 
και μέσω παρακολούθησης της εφαρμογής
της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας, οι 
οποίες θα πραγματοποιούνται από κοινού 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά 
κοινοβούλια και το Συμβούλιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 70 και 71 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 171
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο είναι 
πλέον ένας ολοκληρωμένος θεσμικός 
παράγοντας στον τομέα των πολιτικών 
ασφάλειας και, συνεπώς, δικαιούται να 
συμμετέχει ενεργά στον καθορισμό των 
χαρακτηριστικών και των προτεραιοτήτων 
της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας 

31. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο είναι 
πλέον ένας ολοκληρωμένος θεσμικός 
παράγοντας στον τομέα των πολιτικών 
ασφάλειας και, συνεπώς, δικαιούται να 
συμμετέχει ενεργά στον καθορισμό των 
χαρακτηριστικών και των προτεραιοτήτων 
της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας 
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και στην αξιολόγηση αυτών των μέσων, 
και μέσω της διεξαγωγής τακτικών 
ασκήσεων παρακολούθησης για την 
εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής 
ασφάλειας, οι οποίες θα 
πραγματοποιούνται από κοινού με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά 
κοινοβούλια και το Συμβούλιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 70 και 71 της ΣΛΕΕ·

και στην αξιολόγηση αυτών των μέσων, 
και μέσω της παρακολούθησης για την 
εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής 
ασφάλειας, οι οποίες θα 
πραγματοποιούνται από κοινού με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά 
κοινοβούλια και το Συμβούλιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 70 και 71 της ΣΛΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 172
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο είναι 
πλέον ένας ολοκληρωμένος θεσμικός 
παράγοντας στον τομέα των πολιτικών 
ασφάλειας και, συνεπώς, δικαιούται να 
συμμετέχει ενεργά στον καθορισμό των 
χαρακτηριστικών και των προτεραιοτήτων 
της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας 
και στην αξιολόγηση αυτών των μέσων, 
και μέσω της διεξαγωγής τακτικών 
ασκήσεων παρακολούθησης για την 
εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής 
ασφάλειας, οι οποίες θα 
πραγματοποιούνται από κοινού με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά 
κοινοβούλια και το Συμβούλιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 70 και 71 της ΣΛΕΕ·

31. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο είναι 
πλέον ένας ολοκληρωμένος θεσμικός 
παράγοντας στον τομέα των πολιτικών 
ασφάλειας και, συνεπώς, δικαιούται να 
συμμετέχει ενεργά στον καθορισμό των 
χαρακτηριστικών και των προτεραιοτήτων 
της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας 
και στην αξιολόγηση αυτών των μέσων, 
και μέσω της διεξαγωγής τακτικών 
ασκήσεων παρακολούθησης για την 
εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής 
ασφάλειας, οι οποίες θα 
πραγματοποιούνται από κοινού με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά 
κοινοβούλια και το Συμβούλιο σύμφωνα 
με τα άρθρα 70 και 71 της ΣΛΕΕ· πιστεύει 
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να 
διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην 
αξιολόγηση και στη χάραξη πολιτικών 
εσωτερικής ασφάλειας καθώς οι εν λόγω 
πολιτικές έχουν βαθύ αντίκτυπο στα 
θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ατόμων 
που ζουν στην ΕΕ· επισημαίνει, ως εκ 
τούτου, την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι 
οι πολιτικές αυτές εμπίπτουν στον τομέα 
αρμοδιότητας του μοναδικού άμεσα 
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εκλεγμένου ευρωπαϊκού θεσμικού 
οργάνου για έλεγχο και δημοκρατική 
εποπτεία·

Or. en

Τροπολογία 173
Renate Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. φρονεί ότι μια ορθή ανάλυση των 
απειλών για την ασφάλεια που χρήζουν 
αντιμετώπισης αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για μια αποτελεσματική 
στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας·

32. φρονεί ότι μια ορθή αξιολόγηση της 
εφαρμογής, των επιπτώσεων και των 
απτών αποτελεσμάτων των πολιτικών και 
της νομοθεσίας στον τομέα της 
εσωτερικής ασφάλειας, καθώς και η 
ανάλυση των απειλών για την ασφάλεια 
που χρήζουν αντιμετώπισης αποτελούν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για μια 
αποτελεσματική στρατηγική εσωτερικής 
ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 174
Juan Fernando López Aguilar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. φρονεί ότι μια ορθή ανάλυση των 
απειλών για την ασφάλεια που χρήζουν 
αντιμετώπισης αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για μια αποτελεσματική 
στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας·

32. φρονεί ότι μια ορθή ανάλυση και ένας 
δημοκρατικός διάλογος σχετικά με τις 
απειλές για την ασφάλεια σε επίπεδο ΕΕ 
που χρήζουν αντιμετώπισης αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για μια 
αποτελεσματική στρατηγική εσωτερικής 
ασφάλειας·

Or. en
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Τροπολογία 175
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Γεώργιος 
Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. φρονεί ότι μια ορθή ανάλυση των 
απειλών για την ασφάλεια που χρήζουν 
αντιμετώπισης αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για μια αποτελεσματική 
στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας·

32. φρονεί ότι μια ορθή ανάλυση των 
απειλών για την ασφάλεια που χρήζουν 
αντιμετώπισης αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για μια αποτελεσματική 
στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας· εν 
προκειμένω, επισημαίνει τη χρησιμότητα 
των αναλύσεων της Ευρωπόλ·

Or. fr

Τροπολογία 176
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. φρονεί ότι μια ορθή ανάλυση των 
απειλών για την ασφάλεια που χρήζουν 
αντιμετώπισης αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για μια αποτελεσματική 
στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας·

32. φρονεί ότι μια ανεξάρτητη και 
ενδελεχής ανάλυση των απειλών για την 
ασφάλεια που χρήζουν αντιμετώπισης 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια 
αποτελεσματική στρατηγική εσωτερικής 
ασφάλειας, προκειμένου κυρίως να 
αξιολογηθεί η αναγκαιότητα και η 
αναλογικότητα των πολιτικών 
εσωτερικής ασφάλειας και να εκτιμηθεί 
σε τελική ανάλυση η συνεχιζόμενη 
ανάγκη θέσπισης της εκάστοτε 
νομοθετικής πράξης·

Or. en
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Τροπολογία 177
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Γεώργιος 
Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. επισημαίνει ότι η τρέχουσα στρατηγική 
εσωτερικής ασφάλειας θα λήξει το 2014· 
καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει την 
προετοιμασία μιας νέας στρατηγικής 
εσωτερικής ασφάλειας για την περίοδο 
2015-2019, η οποία θα λαμβάνει υπόψη 
την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας και την ενσωμάτωση του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο 
δίκαιο της Ένωσης· καλεί το Συμβούλιο να 
λάβει δεόντως υπόψη του τη συμβολή του 
Κοινοβουλίου στη νέα στρατηγική 
εσωτερικής ασφάλειας πριν από την 
έγκριση της νέας στρατηγικής·

33. επισημαίνει ότι η τρέχουσα στρατηγική 
εσωτερικής ασφάλειας θα λήξει το 2014· 
καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει την 
προετοιμασία μιας νέας στρατηγικής 
εσωτερικής ασφάλειας για την περίοδο 
2015-2019, η οποία θα λαμβάνει υπόψη 
την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας και την ενσωμάτωση του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο 
δίκαιο της Ένωσης· καλεί το Συμβούλιο να 
λάβει δεόντως υπόψη του τη συμβολή του 
Κοινοβουλίου καθώς και τις αναλύσεις 
κινδύνου της Ευρωπόλ στη νέα 
στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας πριν 
από την έγκριση της νέας στρατηγικής·

Or. fr

Τροπολογία 178
Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Rui Tavares, Christian Engström

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. ενθαρρύνει τη σύναψη 
ολοκληρωμένης συμφωνίας σχετικά με 
μια δέσμη μέτρων για την προστασία των 
δεδομένων, η οποία διασφαλίζει 
ομοιόμορφη και υψηλού επιπέδου 
προστασία για τα άτομα στα οποία 
αναφέρονται τα δεδομένα και ίσους 
όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις· 
εμμένει στην άποψη ότι κάτι τέτοιο 
αποτελεί προϋπόθεση για το ελεύθερο 
εμπόριο και την αστυνομική και 
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δικαστική συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία 179
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. αναγνωρίζει ότι το διασυνοριακό 
έγκλημα εμφανίζει αυξητικές τάσεις στην 
ΕΕ και, ως εκ τούτου, υπογραμμίζει τη 
σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με την επιβολή του νόμου σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει ότι η 
τρέχουσα κατάσταση των διαφόρων 
μέσων, διαύλων και εργαλείων είναι 
περίπλοκη και δεν παρουσιάζει συνοχή, με 
αποτέλεσμα να οδηγεί σε 
αναποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων 
μέσων και σε ανεπαρκή δημοκρατική 
εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί την 
ανάπτυξη ενός μελλοντοστραφούς 
οράματος όσον αφορά τον τρόπο 
διαμόρφωσης και βελτιστοποίησης της 
ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με την 
επιβολή του νόμου στην ΕΕ, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα αξιόπιστο 
επίπεδο προστασίας των δεδομένων·

34. αναγνωρίζει ότι το διασυνοριακό 
έγκλημα εμφανίζει αυξητικές τάσεις στην 
ΕΕ και, ως εκ τούτου, υπογραμμίζει τη 
σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με την επιβολή του νόμου σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει ότι η 
τρέχουσα κατάσταση των διαφόρων 
μέσων, διαύλων και εργαλείων είναι 
περίπλοκη και δεν παρουσιάζει συνοχή, με 
αποτέλεσμα να οδηγεί σε 
αναποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων 
μέσων και σε ανεπαρκή δημοκρατική 
εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ και ανεπαρκή 
λογοδοσία απέναντι σε πολίτες και 
μετανάστες· ζητεί την ανάπτυξη ενός 
μελλοντοστραφούς οράματος όσον αφορά 
τον τρόπο διαμόρφωσης και 
βελτιστοποίησης της ανταλλαγής 
δεδομένων σχετικά με την επιβολή του 
νόμου στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ένα αξιόπιστο επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων, 
χρησιμοποιώντας μεθόδους συλλογής που 
σέβονται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, 
την αξιοπρέπεια και την απαγόρευση των 
διακρίσεων, και τηρώντας και δείχνοντας 
σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα των 
υπόπτων· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει άμεσα προτάσεις ούτως ώστε 
να μεταφερθούν στο νομικό πλαίσιο της 
Συνθήκης της Λισαβόνας οι μηχανισμοί 
διασυνοριακής αστυνομικής συνεργασίας 
οι οποίοι είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του 
πρώην τρίτου πυλώνα – όπως η απόφαση 
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Prüm και η σουηδική πρωτοβουλία·

Or. en

Τροπολογία 180
Renate Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. αναγνωρίζει ότι το διασυνοριακό 
έγκλημα εμφανίζει αυξητικές τάσεις στην 
ΕΕ και, ως εκ τούτου, υπογραμμίζει τη 
σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με την επιβολή του νόμου σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει ότι η 
τρέχουσα κατάσταση των διαφόρων 
μέσων, διαύλων και εργαλείων είναι 
περίπλοκη και δεν παρουσιάζει συνοχή, με 
αποτέλεσμα να οδηγεί σε 
αναποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων 
μέσων και σε ανεπαρκή δημοκρατική 
εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί την 
ανάπτυξη ενός μελλοντοστραφούς 
οράματος όσον αφορά τον τρόπο 
διαμόρφωσης και βελτιστοποίησης της 
ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με την 
επιβολή του νόμου στην ΕΕ, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα αξιόπιστο 
επίπεδο προστασίας των δεδομένων·

34. πιστεύει ότι η τρέχουσα κατάσταση 
των διαφόρων μέσων, διαύλων και 
εργαλείων που διατίθενται στις αρχές 
επιβολής του νόμου για την αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα είναι περίπλοκη και δεν 
παρουσιάζει συνοχή, με αποτέλεσμα να 
οδηγεί σε αναποτελεσματική χρήση των 
διαθέσιμων μέσων και σε ανεπαρκή 
δημοκρατική εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ· 
ζητεί την ανάπτυξη ενός 
μελλοντοστραφούς οράματος όσον αφορά 
τον τρόπο διαμόρφωσης και 
βελτιστοποίησης των δραστηριοτήτων 
των αρχών επιβολής του νόμου, και της 
δημοκρατικής και δικαστικής εποπτείας 
τους στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένου ενός αξιόπιστου 
επιπέδου προστασίας των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 181
Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. αναγνωρίζει ότι το διασυνοριακό 34. αναγνωρίζει ότι το διασυνοριακό 
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έγκλημα εμφανίζει αυξητικές τάσεις στην 
ΕΕ και, ως εκ τούτου, υπογραμμίζει τη 
σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με την επιβολή του νόμου σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει ότι η 
τρέχουσα κατάσταση των διαφόρων 
μέσων, διαύλων και εργαλείων είναι 
περίπλοκη και δεν παρουσιάζει συνοχή, με 
αποτέλεσμα να οδηγεί σε 
αναποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων 
μέσων και σε ανεπαρκή δημοκρατική 
εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί την 
ανάπτυξη ενός μελλοντοστραφούς 
οράματος όσον αφορά τον τρόπο 
διαμόρφωσης και βελτιστοποίησης της 
ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με την 
επιβολή του νόμου στην ΕΕ, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα αξιόπιστο 
επίπεδο προστασίας των δεδομένων·

έγκλημα εμφανίζει αυξητικές τάσεις στην 
ΕΕ και, ως εκ τούτου, υπογραμμίζει τη 
σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με την επιβολή του νόμου σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει ότι η 
τρέχουσα κατάσταση των διαφόρων 
μέσων, διαύλων και εργαλείων είναι 
περίπλοκη και δεν παρουσιάζει συνοχή, με 
αποτέλεσμα να οδηγεί σε 
αναποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων 
μέσων και σε ανεπαρκή δημοκρατική 
εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί την 
ανάπτυξη ενός μελλοντοστραφούς 
οράματος όσον αφορά τον τρόπο 
διαμόρφωσης και βελτιστοποίησης της 
ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με την 
επιβολή του νόμου στην ΕΕ, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα αξιόπιστο 
επίπεδο προστασίας των δεδομένων, 
χρησιμοποιώντας μεθόδους συλλογής που 
σέβονται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, 
την αξιοπρέπεια και την απαγόρευση των 
διακρίσεων, και τηρώντας και δείχνοντας 
σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα των 
υπόπτων·

Or. en

Τροπολογία 182
Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. αναγνωρίζει ότι το διασυνοριακό 
έγκλημα εμφανίζει αυξητικές τάσεις στην 
ΕΕ και, ως εκ τούτου, υπογραμμίζει τη 
σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με την επιβολή του νόμου σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει ότι η 
τρέχουσα κατάσταση των διαφόρων 
μέσων, διαύλων και εργαλείων είναι 
περίπλοκη και δεν παρουσιάζει συνοχή, με 
αποτέλεσμα να οδηγεί σε 

34. αναγνωρίζει ότι το διασυνοριακό 
έγκλημα εμφανίζει αυξητικές τάσεις στην 
ΕΕ και, ως εκ τούτου, υπογραμμίζει τη 
σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με την επιβολή του νόμου σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, τη συνεργασία και 
την επαρκή χρηματοδότηση των 
οργανισμών της· πιστεύει ότι η τρέχουσα 
κατάσταση των διαφόρων μέσων, διαύλων 
και εργαλείων είναι περίπλοκη και δεν 
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αναποτελεσματική χρήση των 
διαθέσιμων μέσων και σε ανεπαρκή 
δημοκρατική εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ· 
ζητεί την ανάπτυξη ενός 
μελλοντοστραφούς οράματος όσον αφορά 
τον τρόπο διαμόρφωσης και 
βελτιστοποίησης της ανταλλαγής 
δεδομένων σχετικά με την επιβολή του 
νόμου στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας
ταυτόχρονα ένα αξιόπιστο επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων·

παρουσιάζει συνοχή, με αποτέλεσμα να 
οδηγεί σε πιθανές ελλείψεις διαφάνειας 
και συντονισμού μεταξύ των διαφόρων 
φορέων· ζητεί την ανάπτυξη ενός 
μελλοντοστραφούς οράματος όσον αφορά 
τον τρόπο διαμόρφωσης και 
βελτιστοποίησης της ανταλλαγής 
δεδομένων σχετικά με την επιβολή του 
νόμου στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ένα αξιόπιστο επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 183
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. αναγνωρίζει ότι το διασυνοριακό 
έγκλημα εμφανίζει αυξητικές τάσεις στην 
ΕΕ και, ως εκ τούτου, υπογραμμίζει τη 
σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με την επιβολή του νόμου σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει ότι η 
τρέχουσα κατάσταση των διαφόρων 
μέσων, διαύλων και εργαλείων είναι 
περίπλοκη και δεν παρουσιάζει συνοχή, με 
αποτέλεσμα να οδηγεί σε 
αναποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων 
μέσων και σε ανεπαρκή δημοκρατική 
εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί την 
ανάπτυξη ενός μελλοντοστραφούς 
οράματος όσον αφορά τον τρόπο 
διαμόρφωσης και βελτιστοποίησης της 
ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με την 
επιβολή του νόμου στην ΕΕ, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα αξιόπιστο 
επίπεδο προστασίας των δεδομένων·

34. αναγνωρίζει ότι το διασυνοριακό 
έγκλημα εμφανίζει αυξητικές τάσεις στην 
ΕΕ και, ως εκ τούτου, υπογραμμίζει τη 
σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με την επιβολή του νόμου σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει ότι η 
τρέχουσα κατάσταση των διαφόρων 
μέσων, διαύλων και εργαλείων είναι 
περίπλοκη και δεν παρουσιάζει συνοχή, με 
αποτέλεσμα να οδηγεί σε 
αναποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων 
μέσων· ζητεί την ανάπτυξη ενός 
μελλοντοστραφούς οράματος όσον αφορά 
τον τρόπο διαμόρφωσης και 
βελτιστοποίησης της ανταλλαγής 
δεδομένων σχετικά με την επιβολή του 
νόμου στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ένα αξιόπιστο επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων· επισημαίνει 
ότι πρέπει να ενισχυθεί η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη των αρχών επιβολής του 
νόμου προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταλλαγή πληροφοριών·
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Or. fr

Τροπολογία 184
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. αναγνωρίζει ότι το διασυνοριακό 
έγκλημα εμφανίζει αυξητικές τάσεις στην 
ΕΕ και, ως εκ τούτου, υπογραμμίζει τη 
σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με την επιβολή του νόμου σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει ότι η 
τρέχουσα κατάσταση των διαφόρων
μέσων, διαύλων και εργαλείων είναι 
περίπλοκη και δεν παρουσιάζει συνοχή, με 
αποτέλεσμα να οδηγεί σε 
αναποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων 
μέσων και σε ανεπαρκή δημοκρατική 
εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί την 
ανάπτυξη ενός μελλοντοστραφούς 
οράματος όσον αφορά τον τρόπο 
διαμόρφωσης και βελτιστοποίησης της 
ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με την 
επιβολή του νόμου στην ΕΕ, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα αξιόπιστο 
επίπεδο προστασίας των δεδομένων·

34. αναγνωρίζει ότι το διασυνοριακό 
έγκλημα εμφανίζει αυξητικές τάσεις στην 
ΕΕ και, ως εκ τούτου, υπογραμμίζει τη 
σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με την επιβολή του νόμου σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει ότι η 
τρέχουσα κατάσταση των διαφόρων 
μέσων, διαύλων και εργαλείων είναι 
περίπλοκη και δεν παρουσιάζει συνοχή, με 
αποτέλεσμα να οδηγεί σε 
αναποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων 
μέσων και σε ανεπαρκή δημοκρατική 
εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί την 
ανάπτυξη ενός μελλοντοστραφούς 
οράματος όσον αφορά τον τρόπο 
διαμόρφωσης και βελτιστοποίησης της 
ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με την 
επιβολή του νόμου στην ΕΕ, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα αξιόπιστο 
επίπεδο προστασίας των δεδομένων που 
παρέχει εμπιστευτικότητα της 
ταυτότητας·

Or. en

Τροπολογία 185
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. αναγνωρίζει ότι το διασυνοριακό 34. αναγνωρίζει ότι το διασυνοριακό 
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έγκλημα εμφανίζει αυξητικές τάσεις στην 
ΕΕ και, ως εκ τούτου, υπογραμμίζει τη 
σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με την επιβολή του νόμου σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει ότι η 
τρέχουσα κατάσταση των διαφόρων 
μέσων, διαύλων και εργαλείων είναι 
περίπλοκη και δεν παρουσιάζει συνοχή, 
με αποτέλεσμα να οδηγεί σε 
αναποτελεσματική χρήση των 
διαθέσιμων μέσων και σε ανεπαρκή 
δημοκρατική εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ·
ζητεί την ανάπτυξη ενός 
μελλοντοστραφούς οράματος όσον αφορά 
τον τρόπο διαμόρφωσης και 
βελτιστοποίησης της ανταλλαγής 
δεδομένων σχετικά με την επιβολή του 
νόμου στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ένα αξιόπιστο επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων·

έγκλημα εμφανίζει αυξητικές τάσεις στην 
ΕΕ αλλά εκφράζει την ανησυχία του για 
την έλλειψη δημοκρατικής εποπτείας, 
καθώς και για την ανεπαρκή προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη 
διασυνοριακή συνεργασία για την 
καταπολέμηση του εγκλήματος στην ΕΕ, 
ιδίως σε σχέση με την αυξημένη 
πρόσβαση σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων 
που περιέχουν προσωπικά δεδομένα από 
τις αρχές επιβολής του νόμου· ζητεί την 
ανάπτυξη ενός μελλοντοστραφούς 
οράματος όσον αφορά τον τρόπο 
διαμόρφωσης και βελτιστοποίησης της 
συνεργασίας και της ανταλλαγής 
δεδομένων σχετικά με την επιβολή του 
νόμου στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ένα αξιόπιστο επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 186
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. επικροτεί την πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την 
περιοδική ενημέρωση της Μόνιμης 
Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας 
(COSI), θεωρεί ωστόσο κρίσιμης 
σημασίας τη δημιουργία ενός διαύλου 
επικοινωνίας εύκολα προσβάσιμου και 
ασφαλούς για τους πολίτες της ΕΕ, ο 
οποίος θα διευκολύνει την αποκάλυψη 
κρουσμάτων εμπορίας ανθρώπων και 
παιδικής δουλείας·

Or. en
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Τροπολογία 187
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Christian Engström

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. απορρίπτει την έννοια της 
προληπτικής αστυνόμευσης χωρίς 
προηγουμένως να υπάρχουν υποψίες, 
ιδίως την πρόταση για τις καταστάσεις 
με τα ονόματα των επιβατών (PNR) της 
ΕΕ και την ιδέα ενός συστήματος 
παρακολούθησης της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να καταργήσει την οδηγία για 
τη διατήρηση δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 188
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. επικροτεί την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 
κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων 
εγκληματικής προέλευσης και προσδοκά 
την ταχεία έγκριση της εν λόγω 
μεταρρύθμισης· υπενθυμίζει ότι η 
κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων 
εγκληματικής προέλευσης συνιστά ένα 
από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία 
για την καταπολέμηση των εγκληματικών 
οργανώσεων·

Or. fr
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Τροπολογία 189
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34β. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν κέντρα 
παροχής βοήθειας σε κακόφημες 
περιοχές πορνείας προκειμένου να 
παρέχουν στα θύματα άμεση ψυχολογική 
και σωματική αποκατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 190
Véronique Mathieu Houillon, Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34β. αποδοκιμάζει την καθυστέρηση που 
σημειώνεται στις διαπραγματεύσεις για 
τη δημιουργία ευρωπαϊκού συστήματος 
καταστάσεων με τα ονόματα των 
επιβατών αεροπορικών μεταφορών 
(PNR)·

Or. fr

Τροπολογία 191
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
ταχέως προτάσεις ούτως ώστε να 

διαγράφεται
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μεταφερθούν στο νομικό πλαίσιο της 
Συνθήκης της Λισαβόνας οι μηχανισμοί 
διασυνοριακής συνεργασίας οι οποίοι 
είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του πρώην 
τρίτου πυλώνα –όπως η απόφαση Prüm 
και η σουηδική πρωτοβουλία·

Or. en

Τροπολογία 192
Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
ταχέως προτάσεις ούτως ώστε να 
μεταφερθούν στο νομικό πλαίσιο της 
Συνθήκης της Λισαβόνας οι μηχανισμοί 
διασυνοριακής συνεργασίας οι οποίοι 
είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο του πρώην 
τρίτου πυλώνα –όπως η απόφαση Prüm και 
η σουηδική πρωτοβουλία·

35. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει
προτάσεις ούτως ώστε να μεταφερθούν 
στο νομικό πλαίσιο της Συνθήκης της 
Λισαβόνας οι μηχανισμοί διασυνοριακής 
συνεργασίας οι οποίοι είχαν εγκριθεί στο 
πλαίσιο του πρώην τρίτου πυλώνα –όπως η 
απόφαση Prüm και η σουηδική 
πρωτοβουλία– μόνο εφόσον υπάρχει 
αιτιολογημένη ανάγκη για περαιτέρω 
ρύθμιση και η πρόταση βελτιώσει τον 
μηχανισμό·

Or. en

Τροπολογία 193
Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για τον νέο κανονισμό της Ευρωπόλ και 
προσδοκά μια γρήγορη πρόοδο του 
σημαντικού αυτού νομοθετικού φακέλου, 
προκειμένου η Ευρωπόλ να 

36. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για τον νέο κανονισμό της Ευρωπόλ και 
προσδοκά μια γρήγορη πρόοδο του 
σημαντικού αυτού νομοθετικού φακέλου, 
προκειμένου η Ευρωπόλ να είναι σε θέση 
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ευθυγραμμιστεί με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας το συντομότερο δυνατόν·

να εκπληρώσει πιο αποτελεσματικά τον 
ρόλο της για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος·

Or. en

Τροπολογία 194
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Γεώργιος 
Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής
για τον νέο κανονισμό της Ευρωπόλ και 
προσδοκά μια γρήγορη πρόοδο του 
σημαντικού αυτού νομοθετικού φακέλου, 
προκειμένου η Ευρωπόλ να 
ευθυγραμμιστεί με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας το συντομότερο δυνατόν·

36. χαιρετίζει την αλλαγή της νομικής 
βάσης και τις θετικές εξελίξεις που 
προτάθηκαν από την Επιτροπή για τον 
νέο κανονισμό της Ευρωπόλ και προσδοκά 
μια γρήγορη πρόοδο του σημαντικού 
αυτού νομοθετικού φακέλου, προκειμένου 
η Ευρωπόλ να ευθυγραμμιστεί με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας το συντομότερο 
δυνατόν·

Or. fr

Τροπολογία 195
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για τον νέο κανονισμό της Ευρωπόλ και 
προσδοκά μια γρήγορη πρόοδο του 
σημαντικού αυτού νομοθετικού φακέλου, 
προκειμένου η Ευρωπόλ να 
ευθυγραμμιστεί με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας το συντομότερο δυνατόν·

36. σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής 
για τον νέο κανονισμό της Ευρωπόλ και 
προσδοκά μια γρήγορη πρόοδο του 
σημαντικού αυτού νομοθετικού φακέλου, 
προκειμένου η Ευρωπόλ να 
ευθυγραμμιστεί με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας το συντομότερο δυνατόν· 
υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση του 
κανονισμού της Ευρωπόλ πρέπει να 
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διεξαχθεί με πλήρη σεβασμό στις 
δημοκρατικές αξίες και αρχές, στα 
θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και στις 
αρχές της αναλογικότητας και της 
αναγκαιότητας· θεωρεί εν προκειμένω ότι 
ο κατάλογος των ποινικών αδικημάτων, 
για τα οποία είναι αρμόδια η Ευρωπόλ, 
θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 
σαφής προκειμένου να αποφευχθούν 
αλληλοεπικαλύψεις με τις εθνικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 196
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την 
απόδοση ευθυνών σε επίπεδο ΕΕ και σε 
εθνικό επίπεδο σε σχέση με την 
ευρωπαϊκή συνενοχή στις παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
διαπράχθηκαν στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων κατ’ εξαίρεση 
παραδόσεων και μυστικών κρατήσεων 
της CIA· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις της 
έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012·

Or. en

Τροπολογία 197
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν 
δόθηκε συνέχεια στην αξιολόγηση της 
οδηγίας 2006/24/ΕΚ· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την 
κατάργηση του πλαισίου διατήρησης 
δεδομένων το συντομότερο δυνατό·

Or. en

Τροπολογία 198
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία 
του για την έλλειψη προόδου στον τομέα 
της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· 
τονίζει, συγκεκριμένα, ότι πρέπει να 
καταβληθούν έτι περαιτέρω προσπάθειες 
στον τομέα της πρόληψης και της 
παρακολούθησης της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας· ζητεί τη διαμόρφωση 
πολιτικών με σκοπό την πρόληψη της 
ριζοσπαστικοποίησης, ιδίως των νέων, 
και την αναγνώριση των 
προειδοποιητικών ενδείξεων·

Or. fr

Τροπολογία 199
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Γεώργιος 
Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36β. επισημαίνει ότι οι διάφορες μορφές 
παράνομης διακίνησης στο εσωτερικό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η 
διακίνηση ναρκωτικών ή η εμπορία 
ανθρώπων, εξακολουθούν να 
αναπτύσσονται, καθώς και ότι απαιτείται 
η ενίσχυση των σχετικών ευρωπαϊκών 
πολιτικών·

Or. fr

Τροπολογία 200
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36γ. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ακόμα 
επαρκώς εξοπλισμένη ώστε να 
προλαμβάνει και να αντιδρά στις φυσικές 
ή ανθρωπογενείς καταστροφές·

Or. fr

Τροπολογία 201
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36δ. ζητεί την ενίσχυση των μέσων που 
διατίθενται στις κοινές ομάδες έρευνας 
και την παράλληλη αποφυγή της 
υπερβολικής γραφειοκρατίας·

Or. fr
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Τροπολογία 202
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier, Γεώργιος 
Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36ε. ζητεί την ενίσχυση των πολιτικών για 
την προστασία των παιδιών από κάθε 
μορφή βίας, μεταξύ άλλων και στον 
ψηφιακό κόσμο·

Or. fr

Τροπολογία 203
Timothy Kirkhope

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. επικροτεί την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τη δέσμη 
μέτρων για τη διακυβέρνηση του χώρου 
Σένγκεν· καλεί την Επιτροπή να 
διαδραματίζει πλήρως τον ρόλο της ως 
συντονιστή των αξιολογήσεων Σένγκεν και 
ως θεματοφύλακα της Συνθήκης, 
προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
κατάσταση θα μπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν· 
επαναλαμβάνει τη θέση του ότι ο χώρος 
Σένγκεν πρέπει, χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, να διευρυνθεί ώστε να 
συμπεριλάβει τη Ρουμανία και τη 
Βουλγαρία·

37. επικροτεί την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τη δέσμη 
μέτρων για τη διακυβέρνηση του χώρου 
Σένγκεν· καλεί την Επιτροπή να 
διαδραματίζει πλήρως τον ρόλο της ως 
συντονιστή των αξιολογήσεων Σένγκεν και 
ως θεματοφύλακα της Συνθήκης, 
προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
κατάσταση θα μπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν· 

Or. en
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Τροπολογία 204
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. επικροτεί την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τη δέσμη 
μέτρων για τη διακυβέρνηση του χώρου 
Σένγκεν· καλεί την Επιτροπή να 
διαδραματίζει πλήρως τον ρόλο της ως 
συντονιστή των αξιολογήσεων Σένγκεν και 
ως θεματοφύλακα της Συνθήκης, 
προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
κατάσταση θα μπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν· 
επαναλαμβάνει τη θέση του ότι ο χώρος 
Σένγκεν πρέπει, χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, να διευρυνθεί ώστε να 
συμπεριλάβει τη Ρουμανία και τη 
Βουλγαρία·

37. καλεί την Επιτροπή να διαδραματίζει 
πλήρως τον ρόλο της ως συντονιστή των 
αξιολογήσεων Σένγκεν και ως 
θεματοφύλακα της Συνθήκης, προκειμένου 
να αποφευχθεί οποιαδήποτε κατάσταση θα 
μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη 
λειτουργία του χώρου Σένγκεν·
επαναλαμβάνει τη θέση του ότι ο χώρος 
Σένγκεν πρέπει, χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, να διευρυνθεί ώστε να 
συμπεριλάβει τη Ρουμανία και τη 
Βουλγαρία·

Or. en

Τροπολογία 205
Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. επικροτεί την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τη δέσμη 
μέτρων για τη διακυβέρνηση του χώρου 
Σένγκεν· καλεί την Επιτροπή να 
διαδραματίζει πλήρως τον ρόλο της ως 
συντονιστή των αξιολογήσεων Σένγκεν και 
ως θεματοφύλακα της Συνθήκης, 
προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
κατάσταση θα μπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν· 
επαναλαμβάνει τη θέση του ότι ο χώρος
Σένγκεν πρέπει, χωρίς περαιτέρω 

37. επικροτεί την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τη δέσμη 
μέτρων για τη διακυβέρνηση του χώρου 
Σένγκεν· καλεί την Επιτροπή να 
διαδραματίζει πλήρως τον ρόλο της ως 
συντονιστή των αξιολογήσεων Σένγκεν και 
ως θεματοφύλακα της Συνθήκης, 
προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
κατάσταση θα μπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν· 
εκφράζει την ανησυχία του για τα 
γεγονότα που είναι σε εξέλιξη, 
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καθυστέρηση, να διευρυνθεί ώστε να 
συμπεριλάβει τη Ρουμανία και τη 
Βουλγαρία·

συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
αστυνομικής βίας στη Βουλγαρία· 
εκφράζει την ανησυχία του για την 
ανεξαρτησία του συνταγματικού 
δικαστηρίου και για το κράτος δικαίου 
στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία· στηρίζει 
και ενθαρρύνει την Επιτροπή να στηρίξει 
όλες τις προσπάθειες της Βουλγαρίας και 
της Ρουμανίας ώστε να ενταχθούν στον 
χώρο Σένγκεν·

Or. en

Τροπολογία 206
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. επικροτεί την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τη δέσμη 
μέτρων για τη διακυβέρνηση του χώρου 
Σένγκεν· καλεί την Επιτροπή να 
διαδραματίζει πλήρως τον ρόλο της ως 
συντονιστή των αξιολογήσεων Σένγκεν 
και ως θεματοφύλακα της Συνθήκης,
προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
κατάσταση θα μπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν·
επαναλαμβάνει τη θέση του ότι ο χώρος 
Σένγκεν πρέπει, χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, να διευρυνθεί ώστε να 
συμπεριλάβει τη Ρουμανία και τη 
Βουλγαρία·

37. επικροτεί την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τη δέσμη 
μέτρων για τη διακυβέρνηση του χώρου 
Σένγκεν· καλεί την Επιτροπή να 
διαδραματίζει πλήρως τον ρόλο της με 
αμερόληπτο τρόπο, προκειμένου να 
αξιολογήσει, χωρίς ιδεολογικές πιέσεις 
την προσχώρηση της Ρουμανίας και της 
Βουλγαρίας στον χώρο·

Or. it

Τροπολογία 207
Timothy Kirkhope
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. θεωρεί την απουσία ελέγχων στα 
εσωτερικά σύνορα ένα από τα μεγαλύτερα 
επιτεύγματα της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης· ζητεί από την Επιτροπή να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην απουσία 
ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και 
απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε 
προσπάθεια για τον περιορισμό της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων·

38. θεωρεί την απουσία ελέγχων στα 
εσωτερικά σύνορα ένα από τα μεγαλύτερα 
επιτεύγματα της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης· 

Or. en

Τροπολογία 208
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. θεωρεί την απουσία ελέγχων στα 
εσωτερικά σύνορα ένα από τα μεγαλύτερα 
επιτεύγματα της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης· ζητεί από την Επιτροπή να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην απουσία 
ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και 
απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε 
προσπάθεια για τον περιορισμό της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων·

38. θεωρεί την απουσία ελέγχων στα 
εσωτερικά σύνορα ένα από τα μεγαλύτερα 
επιτεύγματα της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης·

Or. it

Τροπολογία 209
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. θεωρεί την απουσία ελέγχων στα 
εσωτερικά σύνορα ένα από τα μεγαλύτερα 
επιτεύγματα της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης· ζητεί από την Επιτροπή να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην απουσία 
ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και 
απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε 
προσπάθεια για τον περιορισμό της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων·

38. θεωρεί την απουσία ελέγχων στα 
εσωτερικά σύνορα ένα από τα μεγαλύτερα 
επιτεύγματα της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης· ζητεί από την Επιτροπή να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην απουσία 
ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και 
απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε αβάσιμη 
προσπάθεια για τον περιορισμό της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων·

Or. fr

Τροπολογία 210
Timothy Kirkhope

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. αναγνωρίζει ότι ο χώρος Σένγκεν είναι 
ένα είδος εργαστηρίου, που έχει μέχρι 
στιγμής εξελιχθεί σταδιακά· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι απαιτείται ένας 
μακροπρόθεσμος προβληματισμός για 
την περαιτέρω ανάπτυξή του· πιστεύει ότι 
τα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν πρέπει στο 
μέλλον να φυλάσσονται από ευρωπαίους 
συνοριοφύλακες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 211
Marco Scurria

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. αναγνωρίζει ότι ο χώρος Σένγκεν είναι 39. αναγνωρίζει ότι ο χώρος Σένγκεν είναι 
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ένα είδος εργαστηρίου, που έχει μέχρι 
στιγμής εξελιχθεί σταδιακά· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι απαιτείται ένας 
μακροπρόθεσμος προβληματισμός για την 
περαιτέρω ανάπτυξή του· πιστεύει ότι τα 
εξωτερικά σύνορα Σένγκεν πρέπει στο 
μέλλον να φυλάσσονται από ευρωπαίους 
συνοριοφύλακες·

ένα είδος εργαστηρίου, που έχει μέχρι 
στιγμής εξελιχθεί σταδιακά· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι απαιτείται ένας 
μακροπρόθεσμος προβληματισμός για την 
περαιτέρω ανάπτυξή του· πιστεύει ότι τα 
εξωτερικά σύνορα Σένγκεν, λόγω της 
μεγάλης πίεσης που υφίστανται και της 
στρατηγικής τους σημασίας για την 
υλοποίηση όλων των άλλων κοινοτικών 
πολιτικών, πρέπει να φυλάσσονται άμεσα
από ευρωπαίους συνοριοφύλακες·

Or. it

Τροπολογία 212
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. αναγνωρίζει ότι ο χώρος Σένγκεν είναι 
ένα είδος εργαστηρίου, που έχει μέχρι 
στιγμής εξελιχθεί σταδιακά· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι απαιτείται ένας 
μακροπρόθεσμος προβληματισμός για την 
περαιτέρω ανάπτυξή του· πιστεύει ότι τα 
εξωτερικά σύνορα Σένγκεν πρέπει στο 
μέλλον να φυλάσσονται από ευρωπαίους 
συνοριοφύλακες·

39. αναγνωρίζει ότι ο χώρος Σένγκεν είναι 
ένα είδος εργαστηρίου, που έχει μέχρι 
στιγμής εξελιχθεί σταδιακά· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι απαιτείται ένας 
μακροπρόθεσμος προβληματισμός για την 
περαιτέρω ανάπτυξή του· πιστεύει ότι τα 
εξωτερικά σύνορα Σένγκεν πρέπει στο 
μέλλον να φυλάσσονται από ευρωπαίους 
συνοριοφύλακες, οι οποίοι θα είναι 
καταρτισμένοι στον τομέα των προτύπων 
προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και θα έχουν τη στήριξη
νομικών, προσωπικού για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, διερμηνέων και ιατρικού 
προσωπικού·

Or. en

Τροπολογία 213
Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Judith Sargentini, Rui Tavares
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. αναγνωρίζει ότι ο χώρος Σένγκεν είναι 
ένα είδος εργαστηρίου, που έχει μέχρι 
στιγμής εξελιχθεί σταδιακά· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι απαιτείται ένας 
μακροπρόθεσμος προβληματισμός για την 
περαιτέρω ανάπτυξή του· πιστεύει ότι τα 
εξωτερικά σύνορα Σένγκεν πρέπει στο 
μέλλον να φυλάσσονται από ευρωπαίους 
συνοριοφύλακες·

39. αναγνωρίζει ότι ο χώρος Σένγκεν είναι 
ένα είδος εργαστηρίου, που έχει μέχρι 
στιγμής εξελιχθεί σταδιακά· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι απαιτείται ένας 
μακροπρόθεσμος προβληματισμός για την 
περαιτέρω ανάπτυξή του· πιστεύει ότι τα 
εξωτερικά σύνορα Σένγκεν πρέπει στο 
μέλλον να φυλάσσονται βάσει των 
υψηλότερων κοινών προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 214
Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. αναγνωρίζει ότι ο χώρος Σένγκεν είναι 
ένα είδος εργαστηρίου, που έχει μέχρι 
στιγμής εξελιχθεί σταδιακά· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι απαιτείται ένας 
μακροπρόθεσμος προβληματισμός για την 
περαιτέρω ανάπτυξή του· πιστεύει ότι τα 
εξωτερικά σύνορα Σένγκεν πρέπει στο 
μέλλον να φυλάσσονται από ευρωπαίους 
συνοριοφύλακες·

39. αναγνωρίζει ότι ο χώρος Σένγκεν είναι 
ένα είδος εργαστηρίου, που έχει μέχρι 
στιγμής εξελιχθεί σταδιακά· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι απαιτείται ένας 
μακροπρόθεσμος προβληματισμός για την 
περαιτέρω ανάπτυξή του· πιστεύει ότι τα 
εξωτερικά σύνορα Σένγκεν πρέπει στο 
μέλλον να φυλάσσονται από ευρωπαϊκούς 
συνοριοφύλακες, οι οποίοι θα είναι 
καταρτισμένοι στον τομέα των προτύπων 
προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 215
Jacek Protasiewicz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. αναγνωρίζει ότι ο χώρος Σένγκεν είναι 
ένα είδος εργαστηρίου, που έχει μέχρι 
στιγμής εξελιχθεί σταδιακά· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι απαιτείται ένας 
μακροπρόθεσμος προβληματισμός για την 
περαιτέρω ανάπτυξή του· πιστεύει ότι τα 
εξωτερικά σύνορα Σένγκεν πρέπει στο 
μέλλον να φυλάσσονται από ευρωπαίους 
συνοριοφύλακες·

39. αναγνωρίζει ότι ο χώρος Σένγκεν είναι 
ένα είδος εργαστηρίου, που έχει μέχρι 
στιγμής εξελιχθεί σταδιακά· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι απαιτείται ένας 
μακροπρόθεσμος προβληματισμός για την 
περαιτέρω ανάπτυξή του·

Or. en

Τροπολογία 216
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. αναγνωρίζει ότι ο χώρος Σένγκεν είναι 
ένα είδος εργαστηρίου, που έχει μέχρι 
στιγμής εξελιχθεί σταδιακά· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι απαιτείται ένας 
μακροπρόθεσμος προβληματισμός για την 
περαιτέρω ανάπτυξή του· πιστεύει ότι τα 
εξωτερικά σύνορα Σένγκεν πρέπει στο 
μέλλον να φυλάσσονται από ευρωπαίους 
συνοριοφύλακες·

39. αναγνωρίζει ότι ο χώρος Σένγκεν είναι 
ένα είδος εργαστηρίου, που έχει μέχρι 
στιγμής εξελιχθεί σταδιακά· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι απαιτείται ένας 
μακροπρόθεσμος προβληματισμός για την 
περαιτέρω ανάπτυξή του προκειμένου να 
ενισχυθεί ο έλεγχος των εξωτερικών 
συνόρων· πιστεύει ότι τα εξωτερικά 
σύνορα Σένγκεν πρέπει στο μέλλον να 
φυλάσσονται από ευρωπαίους 
συνοριοφύλακες·

Or. fr

Τροπολογία 217
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. αναγνωρίζει ότι ο χώρος Σένγκεν είναι 
ένα είδος εργαστηρίου, που έχει μέχρι 
στιγμής εξελιχθεί σταδιακά· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι απαιτείται ένας 
μακροπρόθεσμος προβληματισμός για την 
περαιτέρω ανάπτυξή του· πιστεύει ότι τα 
εξωτερικά σύνορα Σένγκεν πρέπει στο 
μέλλον να φυλάσσονται από ευρωπαίους 
συνοριοφύλακες·

39. αναγνωρίζει ότι ο χώρος Σένγκεν είναι 
ένα είδος εργαστηρίου, που έχει μέχρι 
στιγμής εξελιχθεί σταδιακά· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι απαιτείται ένας 
μακροπρόθεσμος προβληματισμός για την 
περαιτέρω ανάπτυξή του·

Or. en

Τροπολογία 218
Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. αναγνωρίζει ότι ο χώρος Σένγκεν είναι 
ένα είδος εργαστηρίου, που έχει μέχρι 
στιγμής εξελιχθεί σταδιακά· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι απαιτείται ένας 
μακροπρόθεσμος προβληματισμός για την 
περαιτέρω ανάπτυξή του· πιστεύει ότι τα 
εξωτερικά σύνορα Σένγκεν πρέπει στο 
μέλλον να φυλάσσονται από ευρωπαίους 
συνοριοφύλακες·

39. αναγνωρίζει ότι ο χώρος Σένγκεν είναι 
ένας μοναδικός στο είδος του χώρος, που 
έχει μέχρι στιγμής εξελιχθεί σταδιακά· 
πιστεύει, ωστόσο, ότι απαιτείται ένας 
μακροπρόθεσμος προβληματισμός για την 
περαιτέρω ανάπτυξή του· πιστεύει ότι τα 
εξωτερικά σύνορα Σένγκεν πρέπει στο 
μέλλον να φυλάσσονται με τη στήριξη
ευρωπαίων συνοριοφυλάκων·

Or. en

Τροπολογία 219
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. αναγνωρίζει ότι ο χώρος Σένγκεν είναι 39. αναγνωρίζει ότι ο χώρος Σένγκεν είναι 
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ένα είδος εργαστηρίου, που έχει μέχρι 
στιγμής εξελιχθεί σταδιακά· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι απαιτείται ένας 
μακροπρόθεσμος προβληματισμός για την 
περαιτέρω ανάπτυξή του· πιστεύει ότι τα 
εξωτερικά σύνορα Σένγκεν πρέπει στο 
μέλλον να φυλάσσονται από ευρωπαίους 
συνοριοφύλακες·

ένα είδος εργαστηρίου, που έχει μέχρι 
στιγμής εξελιχθεί σταδιακά· εκφράζει, 
ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι 
εντείνεται η τάση που εξομοιώνει την 
εσωτερική ελεύθερη κυκλοφορία με το 
κλείσιμο και την εποπτεία των 
εξωτερικών συνόρων ολοένα και πιο 
συχνά· εκφράζει την ανησυχία του για την 
εν λόγω εξέλιξη, στο πλαίσιο της οποίας 
οι μετανάστες αντιμετωπίζονται ως 
απειλή ή ως εγκληματίες και το δικαίωμα 
του ασύλου υπονομεύεται από την 
παρεμβολή ολοένα και περισσότερων 
εμποδίων για την είσοδο στην ΕΕ· 
πιστεύει, επομένως, ότι απαιτείται ένας 
μακροπρόθεσμος προβληματισμός για την 
περαιτέρω ανάπτυξη του χώρου Σένγκεν, 
στο πλαίσιο του οποίου θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των μεταναστών και των 
ατόμων που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 220
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. επιδοκιμάζει την αναμόρφωση της 
εντολής του FRONTEX και τη συμφωνία 
για το Eurosur· θεωρεί ότι οι νέοι κανόνες 
για την επιτήρηση των θαλάσσιων 
συνόρων πρέπει να συμφωνηθούν το 
συντομότερο δυνατό, ότι πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στη διάσωση της ζωής των 
μεταναστών και ότι η αρχή της μη 
επαναπροώθησης πρέπει να γίνεται 
απολύτως σεβαστή·

40. επιδοκιμάζει την αναμόρφωση της 
εντολής του FRONTEX και τη συμφωνία 
για το Eurosur· θεωρεί ότι οι νέοι κανόνες 
για την επιτήρηση των θαλάσσιων 
συνόρων πρέπει να συμφωνηθούν το 
συντομότερο δυνατό, σε σχέση με την 
αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 2 της Οικουμενικής 
Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου του 1948 των Ηνωμένων 
Εθνών και την αρχή που προβλέπεται στη 
σύμβαση περί του καθεστώτος των 
προσφύγων του 1951, ότι πρέπει να δοθεί 
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προτεραιότητα στη διάσωση της ζωής των 
μεταναστών και ότι η αρχή της μη 
επαναπροώθησης, καθώς και τα 
δικαιώματα των παιδιών και των 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, πρέπει να 
γίνονται απολύτως σεβαστά· επικροτεί την 
επιτυχή μετάβαση στο σύστημα 
πληροφοριών Σένγκεν II, τη συνεχιζόμενη 
ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών 
για τις θεωρήσεις και τη σύσταση του 
οργανισμού eu-LISA για την 
επιχειρησιακή διαχείρισή τους· 
υπογραμμίζει ότι αυτό που απομένει 
πλέον είναι τα νέα αυτά συστήματα να 
αντεπεξέλθουν στη δοκιμασία της 
καθημερινής χρήσης· υπενθυμίζει το 
αίτημά του σύμφωνα με το οποίο «δεν 
πρέπει να δρομολογηθούν νέοι 
μηχανισμοί διαχείρισης των συνόρων ή 
συστήματα μεγάλης κλίμακας για την 
αποθήκευση δεδομένων εάν 
προηγουμένως τα υφιστάμενα εργαλεία 
δεν είναι πλήρως λειτουργικά, ασφαλή 
και αξιόπιστα»· προσβλέπει στις 
αξιολογήσεις των συστημάτων που 
προβλέπονται στις αντίστοιχες νομικές 
πράξεις·

Or. en

Τροπολογία 221
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. επιδοκιμάζει την αναμόρφωση της 
εντολής του FRONTEX και τη συμφωνία 
για το Eurosur· θεωρεί ότι οι νέοι κανόνες 
για την επιτήρηση των θαλάσσιων 
συνόρων πρέπει να συμφωνηθούν το 
συντομότερο δυνατό, ότι πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στη διάσωση της ζωής 
των μεταναστών και ότι η αρχή της μη 

40. θεωρεί ότι οι νέοι κανόνες για την 
επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων πρέπει 
να συμφωνηθούν το συντομότερο δυνατό·



PE516.857v01-00 132/185 AM\1001332EL.doc

EL

επαναπροώθησης πρέπει να γίνεται 
απολύτως σεβαστή·

Or. it

Τροπολογία 222
Monika Hohlmeier, Γεώργιος Παπανικολάου, Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. επιδοκιμάζει την αναμόρφωση της 
εντολής του FRONTEX και τη συμφωνία 
για το Eurosur· θεωρεί ότι οι νέοι κανόνες 
για την επιτήρηση των θαλάσσιων 
συνόρων πρέπει να συμφωνηθούν το 
συντομότερο δυνατό, ότι πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στη διάσωση της ζωής των 
μεταναστών και ότι η αρχή της μη 
επαναπροώθησης πρέπει να γίνεται 
απολύτως σεβαστή·

40. επιδοκιμάζει την αναμόρφωση της 
εντολής του FRONTEX και τη συμφωνία 
για το Eurosur· θεωρεί ότι οι νέοι κανόνες 
για την επιτήρηση των θαλάσσιων 
συνόρων πρέπει να συμφωνηθούν το 
συντομότερο δυνατό, ότι πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στη διάσωση της ζωής των 
μεταναστών και ότι η αρχή της μη 
επαναπροώθησης πρέπει να γίνεται 
απολύτως σεβαστή· θεωρεί ότι η διάσωση 
ζωών έχει ήδη ξεκινήσει στις τρίτες 
χώρες και ότι η συνεργασία με τρίτες 
χώρες θα πρέπει να βελτιωθεί·

Or. en

Τροπολογία 223
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. επιδοκιμάζει την αναμόρφωση της 
εντολής του FRONTEX και τη συμφωνία 
για το Eurosur· θεωρεί ότι οι νέοι κανόνες 
για την επιτήρηση των θαλάσσιων 
συνόρων πρέπει να συμφωνηθούν το 
συντομότερο δυνατό, ότι πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στη διάσωση της ζωής των 

40. επιδοκιμάζει, σε αυτό το πλαίσιο, την 
αναμόρφωση της εντολής του FRONTEX 
με στόχο την συμπερίληψη μιας 
στρατηγικής για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα μέσω, μεταξύ άλλων, του 
διορισμού ενός αρμοδίου για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τονίζει ότι 
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μεταναστών και ότι η αρχή της μη 
επαναπροώθησης πρέπει να γίνεται 
απολύτως σεβαστή·

είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η 
ανεξάρτητη παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης του οργανισμού με τις 
υποχρεώσεις του όσον τα αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα· θεωρεί ότι 
οποιοσδήποτε κανόνας σχετικά με την 
εποπτεία των εξωτερικών συνόρων 
(εναέριων, χερσαίων ή θαλάσσιων) πρέπει 
να σέβεται την αρχή της διασφάλισης 
των δικαιωμάτων των μεταναστών και 
των αιτούντων άσυλο και να 
καθοδηγείται από αυτήν· εκφράζει ως εκ 
τούτου τη λύπη του για την έλλειψη 
σεβασμού της αρχής της μη 
επαναπροώθησης από ορισμένα κράτη 
μέλη και ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να εξασφαλίσει με όλα τα μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
μέσων, την τήρηση της εν λόγω αρχής· 
τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η 
όποια συνεργασία με τρίτες χώρες στον 
τομέα της μετανάστευσης θα σέβεται 
πλήρως τα δικαιώματα των αιτούντων 
άσυλο, των προσφύγων και των 
μεταναστών και ότι θα υφίστανται 
μηχανισμοί παρακολούθησης που 
διασφαλίζουν την τήρηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πράξη·
θεωρεί ότι οι νέοι κανόνες για την 
επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων πρέπει 
να συμφωνηθούν το συντομότερο δυνατό, 
υπό την προϋπόθεση ότι δίδουν
προτεραιότητα στη διάσωση της ζωής των 
μεταναστών και σέβονται πλήρως την
αρχή της μη επαναπροώθησης·

Or. en

Τροπολογία 224
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40α. καταδικάζει την αδύναμη αντίδραση 
της ΕΕ και των κρατών μελών της όσον 
αφορά τον αριθμό των νεκρών, ιδίως στη 
θάλασσα, και την αύξηση των 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων όταν παράνομοι 
μετανάστες προσπαθούν να εισέλθουν 
στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 
συμβουλεύεται το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πριν υπογράψει οποιαδήποτε 
συμφωνία μεταξύ του Frontex και τρίτων 
χωρών· επιμένει ότι οι εν λόγω συμφωνίες 
θα πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας ώστε να 
διασφαλίζεται η πλήρης τήρηση των 
προτύπων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τις 
επιστροφές και την οργάνωση κοινών 
επιχειρήσεων, την έρευνα, τη διάσωση ή 
τις επιχειρήσεις σύλληψης· υπενθυμίζει 
τις διάφορες εκθέσεις διεθνών 
οργανισμών (ιδίως του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και του ΟΗΕ), του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σχετικά με 
τον αντίκτυπο της διαχείρισης των 
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ στα 
δικαιώματα των μεταναστών και τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
από τον Frontex και ζητεί από τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη 
μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 
χωρίς καθυστέρηση ώστε να θέσουν 
τέλος στις εν λόγω παραβιάσεις·

Or. en

Τροπολογία 225
Carmen Romero López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40α. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 
που επικρατεί στα κέντρα κράτησης, και 
τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στα κέντρα αυτά, καθώς 
και να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη 
μελλοντική λειτουργία τους·

Or. es

Τροπολογία 226
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. επικροτεί την επιτυχή μετάβαση στο 
σύστημα πληροφοριών Σένγκεν II, τη 
συνεχιζόμενη ανάπτυξη του συστήματος 
πληροφοριών για τις θεωρήσεις και τη 
σύσταση του οργανισμού eu-LISA για την 
επιχειρησιακή διαχείριση αυτών· 
υπογραμμίζει ότι αυτό που απομένει 
πλέον είναι τα νέα αυτά συστήματα να 
αντεπεξέλθουν στη δοκιμασία της 
καθημερινής χρήσης· υπενθυμίζει το 
αίτημά του σύμφωνα με το οποίο «δεν 
πρέπει να δρομολογηθούν νέοι 
μηχανισμοί διαχείρισης των συνόρων ή 
συστήματα μεγάλης κλίμακας για την 
αποθήκευση δεδομένων εάν 
προηγουμένως τα υφιστάμενα εργαλεία 
δεν είναι πλήρως λειτουργικά, ασφαλή 
και αξιόπιστα»· προσβλέπει στις 
αξιολογήσεις των συστημάτων που 
προβλέπονται στις αντίστοιχες νομικές 
πράξεις·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 227
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. επικροτεί την επιτυχή μετάβαση στο 
σύστημα πληροφοριών Σένγκεν II, τη 
συνεχιζόμενη ανάπτυξη του συστήματος 
πληροφοριών για τις θεωρήσεις και τη 
σύσταση του οργανισμού eu-LISA για την 
επιχειρησιακή διαχείριση αυτών· 
υπογραμμίζει ότι αυτό που απομένει πλέον 
είναι τα νέα αυτά συστήματα να 
αντεπεξέλθουν στη δοκιμασία της 
καθημερινής χρήσης· υπενθυμίζει το 
αίτημά του σύμφωνα με το οποίο «δεν 
πρέπει να δρομολογηθούν νέοι 
μηχανισμοί διαχείρισης των συνόρων ή 
συστήματα μεγάλης κλίμακας για την 
αποθήκευση δεδομένων εάν 
προηγουμένως τα υφιστάμενα εργαλεία 
δεν είναι πλήρως λειτουργικά, ασφαλή 
και αξιόπιστα»· προσβλέπει στις 
αξιολογήσεις των συστημάτων που 
προβλέπονται στις αντίστοιχες νομικές 
πράξεις·

41. επικροτεί την επιτυχή μετάβαση στο 
σύστημα πληροφοριών Σένγκεν II, τη 
συνεχιζόμενη ανάπτυξη του συστήματος 
πληροφοριών για τις θεωρήσεις και τη 
σύσταση του οργανισμού eu-LISA για την 
επιχειρησιακή διαχείριση αυτών· 
υπογραμμίζει ότι αυτό που απομένει πλέον 
είναι τα νέα αυτά συστήματα να 
αντεπεξέλθουν στη δοκιμασία της 
καθημερινής χρήσης· προσβλέπει στις 
αξιολογήσεις των συστημάτων που 
προβλέπονται στις αντίστοιχες νομικές 
πράξεις·

Or. fr

Τροπολογία 228
Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. επικροτεί την επιτυχή μετάβαση στο 
σύστημα πληροφοριών Σένγκεν II, τη 
συνεχιζόμενη ανάπτυξη του συστήματος 
πληροφοριών για τις θεωρήσεις και τη 
σύσταση του οργανισμού eu-LISA για την 
επιχειρησιακή διαχείριση αυτών· 

41. εκφράζει τη λύπη του για την 
καθυστερημένη μετάβαση στο σύστημα 
πληροφοριών Σένγκεν II καθώς και για το 
αυξημένο κόστος του, τη συνεχιζόμενη 
ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών 
για τις θεωρήσεις και τη σύσταση του 
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υπογραμμίζει ότι αυτό που απομένει πλέον 
είναι τα νέα αυτά συστήματα να 
αντεπεξέλθουν στη δοκιμασία της 
καθημερινής χρήσης· υπενθυμίζει το 
αίτημά του σύμφωνα με το οποίο «δεν 
πρέπει να δρομολογηθούν νέοι μηχανισμοί 
διαχείρισης των συνόρων ή συστήματα 
μεγάλης κλίμακας για την αποθήκευση 
δεδομένων εάν προηγουμένως τα 
υφιστάμενα εργαλεία δεν είναι πλήρως 
λειτουργικά, ασφαλή και αξιόπιστα»·
προσβλέπει στις αξιολογήσεις των 
συστημάτων που προβλέπονται στις 
αντίστοιχες νομικές πράξεις·

οργανισμού eu-LISA για την 
επιχειρησιακή διαχείριση αυτών· 
υπογραμμίζει ότι αυτό που απομένει πλέον 
είναι τα νέα αυτά συστήματα να 
αντεπεξέλθουν στη δοκιμασία της 
καθημερινής χρήσης· υπενθυμίζει το 
αίτημά του σύμφωνα με το οποίο «δεν 
πρέπει να δρομολογηθούν νέοι μηχανισμοί 
διαχείρισης των συνόρων ή συστήματα 
μεγάλης κλίμακας για την αποθήκευση 
δεδομένων εάν προηγουμένως τα 
υφιστάμενα εργαλεία δεν είναι πλήρως 
απαραίτητα, λειτουργικά, ασφαλή και 
αξιόπιστα»· προσβλέπει στις αξιολογήσεις 
των συστημάτων που προβλέπονται στις 
αντίστοιχες νομικές πράξεις·

Or. en

Τροπολογία 229
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. επικροτεί την επιτυχή μετάβαση στο 
σύστημα πληροφοριών Σένγκεν II, τη 
συνεχιζόμενη ανάπτυξη του συστήματος 
πληροφοριών για τις θεωρήσεις και τη 
σύσταση του οργανισμού eu-LISA για την 
επιχειρησιακή διαχείριση αυτών· 
υπογραμμίζει ότι αυτό που απομένει πλέον 
είναι τα νέα αυτά συστήματα να 
αντεπεξέλθουν στη δοκιμασία της 
καθημερινής χρήσης· υπενθυμίζει το 
αίτημά του σύμφωνα με το οποίο «δεν 
πρέπει να δρομολογηθούν νέοι μηχανισμοί 
διαχείρισης των συνόρων ή συστήματα 
μεγάλης κλίμακας για την αποθήκευση 
δεδομένων εάν προηγουμένως τα 
υφιστάμενα εργαλεία δεν είναι πλήρως 
λειτουργικά, ασφαλή και αξιόπιστα»·
προσβλέπει στις αξιολογήσεις των
συστημάτων που προβλέπονται στις 

41. σημειώνει τη μετάβαση στο σύστημα 
πληροφοριών Σένγκεν II, τη συνεχιζόμενη 
ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών 
για τις θεωρήσεις και τη σύσταση του 
οργανισμού eu-LISA για την 
επιχειρησιακή διαχείριση αυτών· 
υπογραμμίζει ότι αυτό που απομένει πλέον 
είναι τα νέα αυτά συστήματα να 
αντεπεξέλθουν στη δοκιμασία της 
καθημερινής χρήσης· υπενθυμίζει το 
αίτημά του σύμφωνα με το οποίο «δεν 
πρέπει να δρομολογηθούν νέοι μηχανισμοί 
διαχείρισης των συνόρων ή συστήματα 
μεγάλης κλίμακας για την αποθήκευση 
δεδομένων εάν προηγουμένως τα 
υφιστάμενα εργαλεία δεν είναι πλήρως 
λειτουργικά, ασφαλή και αξιόπιστα»· καλεί 
την Επιτροπή να αξιολογήσει όλα τα 
συστήματα που προβλέπονται στις 
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αντίστοιχες νομικές πράξεις· αντίστοιχες νομικές πράξεις·

Or. en

Τροπολογία 230
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41α. ζητεί να βελτιωθεί η ασφάλεια των 
πρωτότυπων εγγράφων προκειμένου να 
ενισχυθεί η αξιοπιστία των εγγράφων 
ταυτότητας εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 231
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41β. υπογραμμίζει τη σημασία του να 
αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων 
τεχνολογιών, για την ενίσχυση των 
ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα·

Or. fr

Τροπολογία 232
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41γ. υπενθυμίζει τη σημασία της 
καταπολέμησης των διαφόρων μορφών 
παράνομης διακίνησης και του 
λαθρεμπορίου στα σύνορα, και ιδίως της 
καταπολέμησης της παράνομης 
μεταφοράς μεταναστών·

Or. fr

Τροπολογία 233
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητεί κατά πολύ βελτιωμένη 
εφαρμογή του κεκτημένου περί 
θεωρήσεων, καθώς και μεγαλύτερη 
εναρμόνιση των διαδικασιών και 
πρακτικών χορήγησης θεωρήσεων· 
πιστεύει ότι τα κοινά κέντρα υποβολής 
αιτήσεων θεώρησης θα πρέπει να 
παγιοποιηθούν· ζητεί τη διοργάνωση μιας 
διοργανικής συζήτησης σχετικά με τους 
στόχους της κοινής πολιτικής θεωρήσεων·

42. επικροτεί την πρόοδο που έχει 
συντελεστεί όσον αφορά το κεκτημένο
περί θεωρήσεων, καθώς και τη μεγαλύτερη 
εναρμόνιση των διαδικασιών και 
πρακτικών χορήγησης θεωρήσεων· 
πιστεύει ότι τα κοινά κέντρα υποβολής 
αιτήσεων θεώρησης έχουν αποδειχθεί 
χρήσιμο εργαλείο· πιστεύει ότι η
διοργάνωση μιας διοργανικής συζήτησης 
σχετικά με τους στόχους της κοινής 
πολιτικής θεωρήσεων μπορεί να αποβεί 
χρήσιμη για τον σχεδιασμό περαιτέρω 
ενεργειών με στόχο την περαιτέρω 
εναρμόνιση των διαδικασιών έκδοσης 
θεώρησης και τη θέσπιση κοινών 
κανόνων, μεταξύ άλλων, για την έκδοση 
θεωρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 234
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητεί κατά πολύ βελτιωμένη εφαρμογή 
του κεκτημένου περί θεωρήσεων, καθώς 
και μεγαλύτερη εναρμόνιση των 
διαδικασιών και πρακτικών χορήγησης 
θεωρήσεων· πιστεύει ότι τα κοινά κέντρα 
υποβολής αιτήσεων θεώρησης θα πρέπει 
να παγιοποιηθούν· ζητεί τη διοργάνωση 
μιας διοργανικής συζήτησης σχετικά με 
τους στόχους της κοινής πολιτικής 
θεωρήσεων·

42. ζητεί κατά πολύ βελτιωμένη εφαρμογή 
του κεκτημένου περί θεωρήσεων· καλεί, σε 
αυτό το πλαίσιο, την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει πλήρως τις εξουσίες της ως 
θεματοφύλακας των Συνθηκών  ζητεί τη 
διοργάνωση μιας διοργανικής συζήτησης 
σχετικά με τους στόχους της κοινής 
πολιτικής θεωρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 235
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42α. καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την 
κινητικότητα των εργαζομένων 
επιτρέποντας την έκδοση προσωρινών 
θεωρήσεων και διευκολύνοντας τη 
διαδικασία της επαναληπτικής υποβολής 
αίτησης για τα άτομα που έχουν ήδη 
καταχωρηθεί στο σύστημα· με αυτόν τον 
τρόπο θα αυξηθεί σημαντικά η 
κινητικότητα των εργαζομένων 
διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια 
δικαίου και την αύξηση της εσωτερικής 
κινητικότητας στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 236
Jacek Protasiewicz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42α. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 
περαιτέρω τις ισχύουσες συμφωνίες 
απλούστευσης της διαδικασίας έκδοσης 
θεωρήσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των ανατολικών της 
γειτόνων, καταβάλλοντας παράλληλα 
προσπάθειες για τη δημιουργία ενός 
χώρου όπου θα επιτρέπονται οι 
μετακινήσεις χωρίς θεώρηση, 
διευκολύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις 
διαπροσωπικές επαφές·

Or. en

Τροπολογία 237
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Άσυλο και μετανάστευση Εμπορία ανθρώπων

Or. en

Τροπολογία 238
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 10 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να καταπολεμήσουν την 
εμπορία ανθρώπων με ολοκληρωμένο 
τρόπο συνδέοντας την εγκληματική 
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συμπεριφορά και το έγκλημα με τον 
τομέα της πρόληψης και της προστασίας 
των θυμάτων· ζητεί σε αυτό το πλαίσιο τη 
συμμετοχή περισσότερων οργανισμών, 
όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο, το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων και ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 239
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 10 β (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
ορθώς την οδηγία της 5ης Απριλίου 2011 
σχετικά με την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και για την προστασία των θυμάτων της 
και να συμμορφωθούν με τα σχετικά 
διεθνή μέσα, όπως η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών του 1949 για την 
καταστολή της εμπορίας ανθρώπων και 
της εκμετάλλευσης της πορνείας τρίτων·

Or. en

Τροπολογία 240
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 10 γ (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
χρηματοδοτήσουν ολοένα και 
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περισσότερα προγράμματα εξόδου για τα 
άτομα που είναι θύματα εμπορίας και 
ιδίως για τις γυναίκες που επιδίδονται 
στην πορνεία·

Or. en

Τροπολογία 241
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 10 δ (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η 
θέση του συντονιστή για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
θα αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα 
διασφαλίζοντας, αφενός, την εφαρμογή 
της οδηγίας της 5ης Απριλίου 2011 
σχετικά με την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και την προστασία των θυμάτων της, και 
αφετέρου, μια ολοκληρωμένη και 
συνεκτική προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 242
Marco Scurria

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. υπενθυμίζει ότι στο πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
είχε υπογραμμίσει ότι «η σωστή διαχείριση 
της μετανάστευσης μπορεί να είναι 
επωφελής για όλους τους εμπλεκομένους»· 
αποδοκιμάζει την περιορισμένη πρόοδο 
που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη θέσπιση 

43. υπενθυμίζει ότι στο πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
είχε υπογραμμίσει ότι «η σωστή διαχείριση 
της μετανάστευσης μπορεί να είναι 
επωφελής για όλους τους εμπλεκομένους»· 
αποδοκιμάζει την περιορισμένη πρόοδο 
που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη θέσπιση 
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κανονιστικής ρύθμισης στον τομέα της 
νόμιμης μετανάστευσης, και ζητεί να 
καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες 
στο μέλλον, ενόψει των δημογραφικών 
προκλήσεων και των αναγκών της 
οικονομίας· φρονεί, συγχρόνως, ότι η 
ένταξη των μεταναστών απαιτεί
μεγαλύτερη προσοχή·

κανονιστικής ρύθμισης στον τομέα της 
νόμιμης μετανάστευσης, και ζητεί να 
καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες 
στο μέλλον, ενόψει των δημογραφικών 
προκλήσεων και των αναγκών της 
οικονομίας· φρονεί ότι η αξιολόγηση των 
κοινωνικών επιπτώσεων της 
μετανάστευσης και της διέλευσης των 
εξωτερικών συνόρων από έναν μεγάλο 
αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών και,
συγχρόνως, η ένταξη των μεταναστών 
απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή·

Or. it

Τροπολογία 243
Judith Sargentini, Jean Lambert

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. υπενθυμίζει ότι στο πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
είχε υπογραμμίσει ότι «η σωστή διαχείριση 
της μετανάστευσης μπορεί να είναι 
επωφελής για όλους τους εμπλεκομένους»· 
αποδοκιμάζει την περιορισμένη πρόοδο 
που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη θέσπιση 
κανονιστικής ρύθμισης στον τομέα της 
νόμιμης μετανάστευσης, και ζητεί να 
καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες 
στο μέλλον, ενόψει των δημογραφικών 
προκλήσεων και των αναγκών της 
οικονομίας· φρονεί, συγχρόνως, ότι η 
ένταξη των μεταναστών απαιτεί 
μεγαλύτερη προσοχή·

43. υπενθυμίζει ότι στο πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
είχε υπογραμμίσει ότι «η σωστή διαχείριση 
της μετανάστευσης μπορεί να είναι 
επωφελής για όλους τους εμπλεκομένους»· 
αποδοκιμάζει την περιορισμένη πρόοδο 
που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη θέσπιση 
κανονιστικής ρύθμισης στον τομέα της 
νόμιμης μετανάστευσης, και ζητεί να 
καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες 
στο μέλλον, ενόψει των δημογραφικών 
προκλήσεων και των αναγκών της 
οικονομίας, όπως προβλέπεται στις 
νομοθετικές προτάσεις για την 
οικονομική μετανάστευση· φρονεί, 
συγχρόνως, ότι η ένταξη των μεταναστών 
απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή· υπενθυμίζει 
τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 
Τάμπερε του 1999, στο πλαίσιο του 
οποίου διατυπώθηκαν προτάσεις 
σύμφωνα με τις οποίες «μια σθεναρότερη 
πολιτική κοινωνικής ένταξης θα πρέπει 
να έχει ως στόχο την παροχή 
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δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
(εννοείται στους υπηκόους τρίτων 
χωρών) συγκρίσιμων με εκείνα που 
απολαύουν οι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης»·

Or. en

Τροπολογία 244
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. υπενθυμίζει ότι στο πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
είχε υπογραμμίσει ότι «η σωστή διαχείριση 
της μετανάστευσης μπορεί να είναι 
επωφελής για όλους τους εμπλεκομένους»· 
αποδοκιμάζει την περιορισμένη πρόοδο
που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη 
θέσπιση κανονιστικής ρύθμισης στον 
τομέα της νόμιμης μετανάστευσης, και 
ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες στο μέλλον, ενόψει των 
δημογραφικών προκλήσεων και των 
αναγκών της οικονομίας· φρονεί, 
συγχρόνως, ότι η ένταξη των μεταναστών 
απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή·

43. υπενθυμίζει ότι στο πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
είχε υπογραμμίσει ότι «η σωστή διαχείριση 
της μετανάστευσης μπορεί να είναι 
επωφελής για όλους τους εμπλεκομένους»· 
αναμένει να σημειωθεί περαιτέρω 
πρόοδος όσον αφορά τη θέσπιση 
κανονιστικής ρύθμισης στον τομέα της 
νόμιμης μετανάστευσης, και ζητεί να 
καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες 
στο μέλλον, ενόψει των δημογραφικών 
προκλήσεων και των αναγκών της 
οικονομίας· φρονεί, συγχρόνως, ότι η 
ένταξη των μεταναστών απαιτεί 
μεγαλύτερη προσοχή·

Or. en

Τροπολογία 245
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. υπενθυμίζει ότι στο πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

43. υπενθυμίζει ότι στο πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
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είχε υπογραμμίσει ότι «η σωστή διαχείριση 
της μετανάστευσης μπορεί να είναι 
επωφελής για όλους τους εμπλεκομένους»· 
αποδοκιμάζει την περιορισμένη πρόοδο 
που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη θέσπιση 
κανονιστικής ρύθμισης στον τομέα της 
νόμιμης μετανάστευσης, και ζητεί να 
καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες 
στο μέλλον, ενόψει των δημογραφικών 
προκλήσεων και των αναγκών της 
οικονομίας· φρονεί, συγχρόνως, ότι η
ένταξη των μεταναστών απαιτεί 
μεγαλύτερη προσοχή·

είχε υπογραμμίσει ότι «η σωστή διαχείριση 
της μετανάστευσης μπορεί να είναι 
επωφελής για όλους τους εμπλεκομένους»· 
αποδοκιμάζει την περιορισμένη πρόοδο 
που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη θέσπιση 
κανονιστικής ρύθμισης στον τομέα της 
νόμιμης μετανάστευσης όχι μόνο ενόψει 
των δημογραφικών προκλήσεων και των 
αναγκών της οικονομίας, αλλά και για τη 
διασφάλιση της προστασίας των 
μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των 
διακινούμενων εργαζομένων, μέσω 
σαφώς καθορισμένων κανόνων και 
διαδικασιών που παρέχουν νομική 
σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου και, ως 
εκ τούτου, μέσα προσφυγής στη 
δικαιοσύνη· φρονεί, συγχρόνως, ότι η 
ένταξη των μεταναστών ως αμφίδρομη 
διαδικασία απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή, 
όπως και η άσκηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των μεταναστών·

Or. en

Τροπολογία 246
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43α. ζητεί επειγόντως περισσότερη 
διαφάνεια, επιβάλλοντας σε κάθε κράτος 
μέλος την υποχρέωση να υποβάλλει 
ετησίως έκθεση σχετικά με την πρόοδο 
κάθε μειονοτικής ομάδας όσον αφορά την 
ένταξη στην αγορά εργασίας και τα 
αποτελέσματα της πολιτικής της 
ισότητας· ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να υποβάλλει «ετήσια έκθεση 
τάσεων», η οποία θα αντικατοπτρίζει 
τους συγκρίσιμους δείκτες που έχουν 
συμφωνηθεί για την κοινωνική συνοχή, 
έχουν τεθεί ως στόχοι και 
συμπεριλαμβάνουν την παρακολούθηση 



AM\1001332EL.doc 147/185 PE516.857v01-00

EL

σε επίπεδο ΕΕ της κατάστασης των 
νεοεισερχομένων, των επί μακρόν 
διαμενόντων, των πολιτογραφημένων 
μεταναστών, των παιδιών των 
μεταναστών ανά κριτήριο ισότητας (δηλ. 
εθνότητα/φυλή, θρησκεία/πεποιθήσεις, 
φύλο, ηλικία, γενετήσιος 
προσανατολισμός και αναπηρία), με 
στόχο την αξιολόγηση της προόδου των 
πολιτικών κοινωνικής ένταξης με την 
πάροδο του χρόνου· για τον σκοπό αυτόν 
θα πρέπει να εφαρμοστεί η ανοικτή 
μέθοδος συντονισμού·

Or. en

Τροπολογία 247
Γεώργιος Παπανικολάου, Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43α. αναγνωρίζει ότι οι πρόσφατες 
αλλαγές και οι αναταραχές στη Βόρειο 
Αφρική και στη Μέση Ανατολή έχουν 
εντείνει την πίεση στα ανατολικά και τα 
νότια σύνορα της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 248
Γεώργιος Παπανικολάου, Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43β. ζητεί τη θέσπιση ενός συνεκτικού, 
εθελοντικού και μόνιμου συστήματος 
επανεγκατάστασης εντός της ΕΕ για τους 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας· 
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Or. en

Τροπολογία 249
Judith Sargentini, Jean Lambert

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. επιδοκιμάζει την έγκριση της δέσμης 
μέτρων για το άσυλο· καλεί την Επιτροπή 
να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή της 
δέσμης μέτρων από τα κράτη μέλη από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης·

44. επιδοκιμάζει την έγκριση της δέσμης 
μέτρων για το άσυλο, ακόμη κι αν δεν έχει 
ολοκληρωθεί ακόμα το Κοινό Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ)· καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθεί την ορθή, 
ολοκληρωμένη και πλήρη εφαρμογή της 
δέσμης μέτρων από τα κράτη μέλη από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης καθώς 
και την τήρηση της σχετικής νομολογίας·

Or. en

Τροπολογία 250
Juan Fernando López Aguilar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. επιδοκιμάζει την έγκριση της δέσμης 
μέτρων για το άσυλο· καλεί την Επιτροπή 
να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή της 
δέσμης μέτρων από τα κράτη μέλη από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης·

44. επιδοκιμάζει την έγκριση της δέσμης 
μέτρων για το άσυλο· καλεί την Επιτροπή 
να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή της 
δέσμης μέτρων από τα κράτη μέλη από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης· 
συνιστά στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο να 
συμπεριλάβει από τούδε και στο εξής τη 
νέα νομοθεσία στα προγράμματα 
κατάρτισης που παρέχει·

Or. es
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Τροπολογία 251
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. επιδοκιμάζει την έγκριση της δέσμης 
μέτρων για το άσυλο· καλεί την Επιτροπή 
να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή της 
δέσμης μέτρων από τα κράτη μέλη από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης·

44. επιδοκιμάζει την έγκριση της δέσμης 
μέτρων για το άσυλο, και ιδίως τις 
βελτιώσεις σχετικά με ασυνόδευτους 
ανηλίκους· καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή της 
δέσμης μέτρων από τα κράτη μέλη από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης·

Or. en

Τροπολογία 252
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. επιδοκιμάζει την έγκριση της δέσμης 
μέτρων για το άσυλο· καλεί την Επιτροπή 
να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή της 
δέσμης μέτρων από τα κράτη μέλη από 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης·

44. επιδοκιμάζει την έγκριση της δέσμης 
μέτρων για το άσυλο· καλεί την Επιτροπή 
να παρακολουθεί την ορθή και 
ολοκληρωμένη εφαρμογή της δέσμης 
μέτρων από κάθε κράτος μέλος από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης·

Or. en

Τροπολογία 253
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. επιδοκιμάζει την έγκριση της δέσμης 44. επιδοκιμάζει την έγκριση της δέσμης 
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μέτρων για το άσυλο· καλεί την Επιτροπή 
να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή της 
δέσμης μέτρων από τα κράτη μέλη από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης·

μέτρων για το άσυλο, τονίζοντας, ωστόσο, 
ότι υπολείπεται των προτύπων που 
διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας· 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την 
ορθή εφαρμογή της δέσμης μέτρων από τα 
κράτη μέλη από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης και να λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι οι εθνικές 
νομοθεσίες εναρμονίζονται με την εξέλιξη 
της νομολογίας· ζητεί από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 
Άσυλο (EASO) να στηρίξει τα κράτη μέλη 
σε αυτήν τη διαδικασία· υπενθυμίζει ότι η 
δέσμη μέτρων για το άσυλο παρέχει μόνο 
ένα ελάχιστο πλαίσιο για τις πολιτικές 
των κρατών μελών στον εν λόγω τομέα 
και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προχωρήσουν πέρα των ελάχιστων 
διατάξεών τους, όσον αφορά κυρίως την 
κράτηση των αιτούντων άσυλο, και ιδίως 
των ανηλίκων, τα δικαιώματα των 
ευάλωτων ατόμων και την εφαρμογή 
συνοπτικών διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 254
Juan Fernando López Aguilar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 – στοιχείο α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) υπενθυμίζει ότι το διεθνές δίκαιο, το 
κεκτημένο και ιδίως η νομολογία του 
ΕΔΑΔ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
από την Ένωση και τα κράτη μέλη της 
κατά τις επεμβάσεις στην ανοικτή 
θάλασσα ή όταν εκδίδονται κανόνες για 
την εποπτεία των εξωτερικών συνόρων·

Or. en



AM\1001332EL.doc 151/185 PE516.857v01-00

EL

Τροπολογία 255
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχή και 
συστηματική πρακτική της κράτησης 
μεταναστών σε κέντρα κράτησης, όπως 
υπογράμμισε προσφάτως το Συμβούλιο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών· ζητεί την περαιτέρω 
ανάπτυξη και εφαρμογή εναλλακτικών 
λύσεων πέραν της κράτησης, όπως 
μεταξύ άλλων τη νομιμοποίηση των 
μεταναστών που δεν διαθέτουν άδεια 
παραμονής βάσει σαφών κριτηρίων· 

Or. en

Τροπολογία 256
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44α. πιστεύει ότι, στο πλαίσιο του 
συστήματος του Δουβλίνου, θα πρέπει να 
εξεταστεί στο μέλλον η δυνατότητα 
αναστολής μεταφοράς μεταναστών σε 
κράτη μέλη που υφίστανται μεγάλη πίεση·

Or. en

Τροπολογία 257
Timothy Kirkhope

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. εκφράζει τη βαθιά του λύπη σχετικά 
με την αδυναμία υλοποίησης της αρχής 
της αλληλεγγύης και της δίκαιης 
κατανομής ευθυνών, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 80 της ΣΛΕΕ· πιστεύει ότι στο 
μέλλον θα προκύψει η ανάγκη 
επιτακτικών και πιο συγκεκριμένων 
μέτρων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 258
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. εκφράζει τη βαθιά του λύπη σχετικά με 
την αδυναμία υλοποίησης της αρχής της 
αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής 
ευθυνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 της 
ΣΛΕΕ· πιστεύει ότι στο μέλλον θα 
προκύψει η ανάγκη επιτακτικών και πιο 
συγκεκριμένων μέτρων·

45. εκφράζει τη βαθιά του λύπη σχετικά με 
την αδυναμία υλοποίησης της αρχής της 
αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής 
ευθυνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 της 
ΣΛΕΕ· πιστεύει ότι στο μέλλον θα 
προκύψει η ανάγκη επιτακτικών και πιο 
συγκεκριμένων μέτρων· πιστεύει ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη 
σκοπιμότητα της δημιουργίας αμιγών 
ευρωπαϊκών κέντρων ασύλου κοντά στα 
εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τα οποία θα επιφορτιστούν με 
την πρώτη εξέταση των αιτήσεων 
ασύλου, και της δημιουργίας ενός 
συστήματος δίκαιου επιμερισμού 
ευθυνών για πιο σύνθετες αιτήσεις 
ασύλου που δεν θα μπορούν να 
εξετάζονται στα ευρωπαϊκά κέντρα 
ασύλου·

Or. en
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Τροπολογία 259
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. εκφράζει τη βαθιά του λύπη σχετικά με 
την αδυναμία υλοποίησης της αρχής της 
αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής 
ευθυνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 της 
ΣΛΕΕ· πιστεύει ότι στο μέλλον θα 
προκύψει η ανάγκη επιτακτικών και πιο 
συγκεκριμένων μέτρων·

45. εκφράζει τη βαθιά του λύπη σχετικά με 
την αδυναμία υλοποίησης της αρχής της 
αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής 
ευθυνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 της 
ΣΛΕΕ· πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η 
λήψη επιτακτικών και πιο συγκεκριμένων 
μέτρων, όπως η χρήση κλείδας 
κατανομής της ΕΕ για τη 
επανεγκατάσταση των δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας με βάση 
κατάλληλους δείκτες·

Or. en

Τροπολογία 260
Roberta Angelilli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. εκφράζει τη βαθιά του λύπη σχετικά με 
την αδυναμία υλοποίησης της αρχής της 
αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής 
ευθυνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 της 
ΣΛΕΕ· πιστεύει ότι στο μέλλον θα 
προκύψει η ανάγκη επιτακτικών και πιο 
συγκεκριμένων μέτρων·

45. εκφράζει τη βαθιά του λύπη σχετικά με 
την αδυναμία υλοποίησης της αρχής της 
αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής 
ευθυνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 της 
ΣΛΕΕ, εις βάρος των κρατών μελών που 
είναι περισσότερο εκτεθειμένα σε ισχυρές 
μεταναστευτικές πιέσεις· πιστεύει ότι στο 
μέλλον θα προκύψει η ανάγκη επιτακτικών 
και πιο συγκεκριμένων μέτρων, σύμφωνα 
με την προσέγγιση της μέγιστης 
ενδοκοινοτικής συνεργασίας·

Or. it
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Τροπολογία 261
Marco Scurria

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. εκφράζει τη βαθιά του λύπη σχετικά με 
την αδυναμία υλοποίησης της αρχής της 
αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής 
ευθυνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 της 
ΣΛΕΕ· πιστεύει ότι στο μέλλον θα 
προκύψει η ανάγκη επιτακτικών και πιο 
συγκεκριμένων μέτρων·

45. εκφράζει τη βαθιά του λύπη σχετικά με 
την αδυναμία υλοποίησης της αρχής της 
αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής 
ευθυνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 της 
ΣΛΕΕ· πιστεύει ότι πρέπει να παρέχεται 
κατάλληλη στήριξη στα κράτη μέλη που 
δέχονται μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών 
και περισσότερες αιτήσεις παροχής 
ασύλου, και πιστεύει επίσης ότι στο 
μέλλον θα προκύψει η ανάγκη επιτακτικών 
και πιο συγκεκριμένων μέτρων· 

Or. it

Τροπολογία 262
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. εκφράζει τη βαθιά του λύπη σχετικά με 
την αδυναμία υλοποίησης της αρχής της 
αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής 
ευθυνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 της 
ΣΛΕΕ· πιστεύει ότι στο μέλλον θα 
προκύψει η ανάγκη επιτακτικών και πιο 
συγκεκριμένων μέτρων·

45. εκφράζει τη βαθιά του λύπη σχετικά με 
την αδυναμία υλοποίησης της αρχής της 
αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής 
ευθυνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 της 
ΣΛΕΕ· πιστεύει ότι στο μέλλον θα 
προκύψει η ανάγκη επιτακτικών και πιο 
συγκεκριμένων μέτρων, όπως μεταξύ 
άλλων η εφαρμογή του άρθρου 80 ως 
νομικής βάσης σε σχετικά νομοθετικά 
κείμενα και η δημιουργία ενός μόνιμου 
συστήματος επανεγκατάστασης για τους 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας εντός 
της ΕΕ, το οποίο θα μπορούσε να 
λειτουργήσει ως βάση για μελλοντικές 
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη 
επανεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο·

Or. en
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Τροπολογία 263
Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. εκφράζει τη βαθιά του λύπη σχετικά με 
την αδυναμία υλοποίησης της αρχής της 
αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής 
ευθυνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 της 
ΣΛΕΕ· πιστεύει ότι στο μέλλον θα 
προκύψει η ανάγκη επιτακτικών και πιο 
συγκεκριμένων μέτρων·

45. εκφράζει τη βαθιά του λύπη σχετικά με 
την αδυναμία υλοποίησης της αρχής της 
αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής 
ευθυνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 της 
ΣΛΕΕ· υπενθυμίζει ότι είναι διαθέσιμα
επιτακτικά και πιο συγκεκριμένα μέτρα
ιδίως για τα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις·
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τα εν λόγω 
μέτρα στήριξης, όπως εκείνα που 
παρέχονται από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο 
(EASO) με στόχο τη βελτίωση της 
κατάστασης όλων των αιτούντων άσυλο·
ενθαρρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει 
λύσεις για την ανακατανομή των 
αιτούντων διεθνή προστασία σε 
περίπτωση που ένα κράτος μέλος δέχεται 
μεγάλη εισροή μεταναστών και αδυνατεί 
να τη διαχειριστεί μόνο του, παρότι 
εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της 
νομοθεσίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 264
Hubert Pirker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. πιστεύει ότι η εξωτερική διάσταση του 
ασύλου πρέπει να επεκταθεί, ιδίως όσον 

46. πιστεύει ότι η εξωτερική διάσταση του 
ασύλου πρέπει να επεκταθεί·
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αφορά την επανεγκατάσταση·

Or. de

Τροπολογία 265
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. πιστεύει ότι η εξωτερική διάσταση του 
ασύλου πρέπει να επεκταθεί, ιδίως όσον 
αφορά την επανεγκατάσταση·

46. πιστεύει ότι η εξωτερική διάσταση του 
ασύλου όσον αφορά την επανεγκατάσταση
και τις διαδικασίες προστατευόμενης 
εισόδου πρέπει να επεκταθεί· εκφράζει τη 
λύπη του για τη μέχρι στιγμής 
περιορισμένη συμμετοχή των κρατών 
μελών στη διαδικασία 
επανεγκατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 266
Juan Fernando López Aguilar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. πιστεύει ότι η εξωτερική διάσταση του 
ασύλου πρέπει να επεκταθεί, ιδίως όσον 
αφορά την επανεγκατάσταση·

46. πιστεύει ότι η εξωτερική διάσταση του 
ασύλου πρέπει να επεκταθεί, ιδίως όσον 
αφορά την επανεγκατάσταση και το 
ζήτημα της αλληλεγγύης προς τις τρίτες 
χώρες οι οποίες δέχονται πρόσφυγες που 
προσπαθούν να διαφύγουν από εμφύλιες 
συγκρούσεις, καθώς και όσον αφορά τους 
πρόσφυγες που καταφεύγουν σε τρίτες 
χώρες οι οποίες βρίσκονται κοντά στις 
περιοχές όπου σημειώνονται εμφύλιες 
συγκρούσεις·

Or. es
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Τροπολογία 267
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. πιστεύει ότι η εξωτερική διάσταση του 
ασύλου πρέπει να επεκταθεί, ιδίως όσον 
αφορά την επανεγκατάσταση·

46. πιστεύει ότι ο συντονισμός και η 
στήριξη της ΕΕ στον τομέα του ασύλου 
πρέπει να επεκταθεί, ιδίως όσον αφορά την 
επανεγκατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 268
Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές επιστροφής 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
λαθρομετανάστευσης· θεωρεί ότι πρέπει 
να ενισχυθεί η αμοιβαία συνεργασία και η 
αναγνώριση των αποφάσεων σχετικά με 
την επιστροφή·

Or. fr

Τροπολογία 269
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46α. υπενθυμίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής για διευκόλυνση της ομαλής 
άφιξης στην ΕΕ ατόμων που χρήζουν 
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προστασίας και την καλεί να διερευνήσει 
νέες προσεγγίσεις για την πρόσβαση σε 
διαδικασίες ασύλου, μεταξύ άλλων μέσω 
της έγκρισης της «ανακοίνωσης σχετικά 
με νέες προσεγγίσεις όσον αφορά την 
πρόσβαση σε διαδικασίες ασύλου που θα 
απευθύνονται ιδίως στις κύριες χώρες 
διέλευσης» έως το 2013· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση
σχετικά με ένα πλαίσιο για τη μεταφορά 
της προστασίας των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας και την αμοιβαία 
αναγνώριση των αποφάσεων για το άσυλο 
έως το 2014, σύμφωνα με το σχέδιο 
δράσης για την εφαρμογή του 
προγράμματος της Στοκχόλμης·

Or. en

Τροπολογία 270
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46α. καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη 
μεταφορά της οδηγίας της ΕΕ για την 
μπλε κάρτα και να δώσουν συνέχεια σε 
αυτήν με κατευθυντήριες γραμμές της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής· καλεί 
επειγόντως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
κινήσει εγκαίρως διαδικασία επί 
παραβάσει σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης κράτους μέλους με τις 
απαιτήσεις των οδηγιών·

Or. en

Τροπολογία 271
Sarah Ludford
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46α. καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών 
να επιστήσουν την προσοχή στο ευρύτερο 
κοινό και στους εργαζομένους σχετικά με
τη διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για τη 
μετανάστευση, η οποία παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και των 
κρατών μελών και σταδιακές 
διαδικασίες, απαριθμώντας παράλληλα 
τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να 
διαθέτουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
προκειμένου να εργαστούν στην ΕΕ· οι 
κυβερνήσεις πρέπει να εξετάσουν τις εν 
λόγω διαδικτυακές πληροφορίες 
παρέχοντας σχετικές πληροφορίες για 
τους υπηκόους τρίτων χωρών που 
διαμένουν ήδη στην ΕΕ προκειμένου να 
εργαστούν είτε στη χώρα διαμονής τους 
στην ΕΕ είτε σε άλλη χώρα της ΕΕ, 
μεταξύ άλλων πληροφορίες για τα 
συστήματα συνταξιοδότησης, τα 
επιδόματα ανεργίας, τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και τις αποσπάσεις, οι 
οποίες πρέπει να διατίθενται σε διάφορες 
γλώσσες· 

Or. en

Τροπολογία 272
Γεώργιος Παπανικολάου, Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46α. επισημαίνει τη σημασία της 
αποτελεσματικής εφαρμογής των 
συμφωνιών επανεισδοχής που έχουν 
συναφθεί με τρίτες χώρες· επαναλαμβάνει 
ότι, όταν μια τρίτη χώρα δεν 
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συνεργάζεται αποτελεσματικά, η 
επιστροφή μπορεί να είναι στην πράξη 
ανέφικτη·

Or. en

Τροπολογία 273
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46α. Εξωτερική διάσταση της 
ελευθερίας, της ασφάλειας και της 
δικαιοσύνης

Or. fr

Τροπολογία 274
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46β. καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών 
να επιστήσουν την προσοχή στο ευρύτερο 
κοινό και στους εργαζομένους σχετικά με 
τη διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για τη 
μετανάστευση, η οποία παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και των 
κρατών μελών και σταδιακές 
διαδικασίες, απαριθμώντας παράλληλα 
τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να 
διαθέτουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
προκειμένου να εργαστούν στην ΕΕ· οι 
κυβερνήσεις πρέπει να εξετάσουν τις εν 
λόγω διαδικτυακές πληροφορίες 
παρέχοντας σχετικές πληροφορίες για 
τους υπηκόους τρίτων χωρών που 
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διαμένουν ήδη στην ΕΕ προκειμένου να 
εργαστούν είτε στη χώρα διαμονής τους 
στην ΕΕ είτε σε άλλη χώρα της ΕΕ, 
μεταξύ άλλων πληροφορίες για τα 
συστήματα συνταξιοδότησης, τα 
επιδόματα ανεργίας, τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και τις αποσπάσεις, οι 
οποίες πρέπει να διατίθενται σε διάφορες 
γλώσσες·

Or. en

Τροπολογία 275
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46β. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
εξωτερικής διάστασης που θα ενισχύεται 
από ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα της 
ελευθερίας, της ασφάλειας και της 
δικαιοσύνης·

Or. fr

Τροπολογία 276
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46γ. ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας 
με τρίτες χώρες σε όλα τα επίπεδα στον 
τομέα της ασφάλειας, της 
μετανάστευσης, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της διαχείρισης των 
συνόρων·

Or. fr
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Τροπολογία 277
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46δ. επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να 
εξεταστεί και να προσδιοριστεί ο ρόλος 
των χωρών διέλευσης·

Or. fr

Τροπολογία 278
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46ε. επισημαίνει την ανάγκη στήριξης 
των πολιτικών εθελούσιας επιστροφής·

Or. fr

Τροπολογία 279
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46στ. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να 
συνεχίσουν να ενσωματώνουν το ζήτημα 
της μετανάστευσης στη συνεργασία για 
την ανάπτυξη, να ενισχύσουν τις 
συμφωνίες εταιρικής σχέσης με σκοπό 
την εντατικοποίηση της συνεργασίας 
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τους με τις τρίτες χώρες καταγωγής και 
διέλευσης για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και της 
λαθρομετανάστευσης, την αποκατάσταση 
των οικογενειακών δεσμών, την 
επιστροφή και την επανεισδοχή, στο 
πλαίσιο του τακτικού διαλόγου που 
διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα εν 
λόγω κράτη καθώς και στο πλαίσιο των 
ενεργειών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)·

Or. fr

Τροπολογία 280
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. αποδοκιμάζει βαθύτατα τη χαμηλή 
ποιότητα της διαδικασίας χάραξης 
πολιτικής· παρατηρεί ότι ο ορισμός των 
προβλημάτων, η συζήτηση των πιθανών 
λύσεων και η επιλογή μεταξύ των 
πιθανών εναλλακτικών δεν 
πραγματοποιούνται συνήθως με 
διαδοχική σειρά, όπως θα ήταν το ορθό, 
αλλά λαμβάνουν συχνά χώρα ταυτόχρονα· 
ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει 
αρχικά εκθέσεις σχετικά με τα ζητήματα 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν, στη 
συνέχεια να διεξάγει συζήτηση σχετικά με 
τις πιθανές λύσεις και, τέλος, να 
υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 281
Renate Weber
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. αποδοκιμάζει βαθύτατα τη χαμηλή 
ποιότητα της διαδικασίας χάραξης 
πολιτικής· παρατηρεί ότι ο ορισμός των 
προβλημάτων, η συζήτηση των πιθανών 
λύσεων και η επιλογή μεταξύ των πιθανών 
εναλλακτικών δεν πραγματοποιούνται 
συνήθως με διαδοχική σειρά, όπως θα ήταν 
το ορθό, αλλά λαμβάνουν συχνά χώρα 
ταυτόχρονα· ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλλει αρχικά εκθέσεις σχετικά με τα 
ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, 
στη συνέχεια να διεξάγει συζήτηση 
σχετικά με τις πιθανές λύσεις και, τέλος, 
να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις·

47. αποδοκιμάζει βαθύτατα τη χαμηλή 
ποιότητα της διαδικασίας χάραξης 
πολιτικής· παρατηρεί ότι ο ορισμός των 
προβλημάτων, η συζήτηση των πιθανών 
λύσεων και η επιλογή μεταξύ των πιθανών 
εναλλακτικών δεν πραγματοποιούνται 
συνήθως με διαδοχική σειρά, όπως θα ήταν 
το ορθό, αλλά λαμβάνουν συχνά χώρα 
ταυτόχρονα· ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλλει αρχικά εκθέσεις σχετικά με τα 
ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, 
στη συνέχεια να διεξάγει συζήτηση 
σχετικά με τις πιθανές λύσεις και, τέλος, 
να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις· 
καλεί τα αρμόδια κοινοβουλευτικά του 
όργανα να αναπτύξουν, κατά τα πρότυπα 
παρόμοιων συστημάτων εθνικών 
κοινοβουλίων, ένα σύστημα βάσει του 
οποίου οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου θα δημιουργούν φακέλους 
ανεξάρτητων μελετών ή ερευνών για κάθε 
νομοθετική πρόταση που εξετάζει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο των 
οποίων οι εν λόγω προτάσεις θα 
αναλύονται λεπτομερώς βάσει: της 
ισχύουσας νομικής κατάστασης, των 
αλλαγών που έχουν επέλθει, των 
αποτελεσμάτων, του νομικού πλαισίου σε 
εθνικό επίπεδο, της γνώμης 
εμπειρογνωμόνων, ενδιαφερόμενων 
φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, 
της συμβατότητας με διεθνείς συνθήκες 
και θεμελιώδη δικαιώματα κ.λπ.· 

Or. en

Τροπολογία 282
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47α. πιστεύει ότι, μέσω του στενότερου 
συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ 
της Επιτροπής, των κρατών μελών και 
των οργανισμών της ΕΕ, όπως η 
Ευρωπόλ, ο Frontex, η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο 
(EASO), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για 
την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών
(ENISA), το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας (EMCDDA) και ο 
οργανισμός eu-LISA, η εφαρμογή της 
νέας νομοθεσίας μπορεί να βελτιωθεί και 
τα οφέλη από τους εν λόγω οργανισμούς 
για τα κράτη μέλη να πολλαπλασιαστούν·

Or. en

Τροπολογία 283
Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47β. υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης 
των μηχανισμών και των μέσων που 
διασφαλίζουν ισότιμη εφαρμογή και 
αποτρέπουν τις καταχρήσεις στο 
εσωτερικό του χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης· τονίζει τη 
σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών 
τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο ΕΕ και, κατά περίπτωση, της 
δυνατότητας χρήσης ρητρών αναστολής 
στη νομοθεσία της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 284
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. αποδοκιμάζει την απουσία, αφενός, 
αντικειμενικής αξιολόγησης της προόδου 
προς την κατεύθυνση ενός χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 
και, αφετέρου, αξιόπιστων πληροφοριών 
σχετικά με την εφαρμογή του κεκτημένου
εκ μέρους των κρατών μελών·

48. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το 
γεγονός ότι δεν διατίθενται επαρκείς 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τα 
κράτη μέλη ώστε να μπορούν οι 
νομοθέτες και οι πολίτες να 
παρακολουθούν καλύτερα την εφαρμογή
και την εξέλιξη του ευρωπαϊκού 
κεκτημένου·

Or. fr

Τροπολογία 285
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. προτείνει μια συστηματική και 
ανεξάρτητη εκ των υστέρων αξιολόγηση 
της νέας νομοθεσίας στο πλαίσιο της 
οποίας πρέπει επίσης να εκτιμάται η 
συνεχιζόμενη ανάγκη για θέσπιση 
νομοθεσίας στον τομέα αυτό·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 286
Renate Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. προτείνει μια συστηματική και 
ανεξάρτητη εκ των υστέρων αξιολόγηση 
της νέας νομοθεσίας στο πλαίσιο της 
οποίας πρέπει επίσης να εκτιμάται η 
συνεχιζόμενη ανάγκη για θέσπιση 
νομοθεσίας στον τομέα αυτό·

49. προτείνει μια συστηματική, 
αντικειμενική και ανεξάρτητη εκ των 
υστέρων παρακολούθηση και αξιολόγηση 
της νομοθεσίας καθώς και του τρόπου 
εφαρμογής της στα κράτη μέλη, στο 
πλαίσιο των οποίων πρέπει επίσης να 
εκτιμάται η ανάγκη για θέσπιση νέας
νομοθεσίας σε ορισμένους τομείς ή, 
αντιστρόφως, η ανάγκη κατάλληλης και 
βελτιωμένης εφαρμογής της σε εθνικό 
επίπεδο· οι συγκεκριμένες διαδικασίες θα 
διεκπεραιώνονται από τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ σε συνεργασία με τα κράτη μέλη 
μέσω κατευθυντήριων γραμμών, 
διαδικασιών επί παραβάσει κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 287
Tadeusz Zwiefka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. προτείνει μια συστηματική και 
ανεξάρτητη εκ των υστέρων αξιολόγηση 
της νέας νομοθεσίας στο πλαίσιο της 
οποίας πρέπει επίσης να εκτιμάται η 
συνεχιζόμενη ανάγκη για θέσπιση 
νομοθεσίας στον τομέα αυτό·

49. προτείνει μια συστηματική και 
ανεξάρτητη εκ των υστέρων αξιολόγηση 
της νέας νομοθεσίας στο πλαίσιο της 
οποίας πρέπει επίσης να εκτιμάται η 
συνεχιζόμενη ανάγκη για θέσπιση 
νομοθεσίας στον τομέα αυτό· υπενθυμίζει 
τη δέσμευση που ανέλαβαν το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο 
πλαίσιο της διοργανικής κοινής 
προσέγγισης για την εκτίμηση αντικτύπου 
του 2005 να διενεργούν εκτιμήσεις 
αντικτύπου εφόσον το κρίνουν σκόπιμο 
και αναγκαίο για τη νομοθετική 
διαδικασία πριν από την έγκριση κάθε 
ουσιαστικής τροποποίησης και καλεί τις 
επιτροπές να χρησιμοποιήσουν τη νέα 
μονάδα αξιολόγησης αντικτύπου για την 
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υλοποίηση της εν λόγω δέσμευσης·

Or. en

Τροπολογία 288
Eva Lichtenberger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. προτείνει μια συστηματική και 
ανεξάρτητη εκ των υστέρων αξιολόγηση 
της νέας νομοθεσίας στο πλαίσιο της 
οποίας πρέπει επίσης να εκτιμάται η 
συνεχιζόμενη ανάγκη για θέσπιση 
νομοθεσίας στον τομέα αυτό·

49. προτείνει μια συστηματική και 
ανεξάρτητη εκ των υστέρων αξιολόγηση 
της νέας νομοθεσίας στο πλαίσιο της 
οποίας πρέπει επίσης να εκτιμάται η 
συνεχιζόμενη ανάγκη για θέσπιση 
νομοθεσίας στον τομέα αυτό· προτείνει οι 
επενδύσεις σε υποδομές πληροφοριών 
σχετικά με το πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης να παρέχουν μόνον λύσεις 
ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής 
ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία 
αγορών για τρωτά σημεία ασφαλείας σε 
ιδιωτικά προγράμματα λογισμικού·

Or. en

Τροπολογία 289
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49α. τονίζει ότι η Ένωση πρέπει συνεχώς 
να παρέχει πρακτική στήριξη και 
βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη 
ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν 
αποτελεσματικά την ορθή εφαρμογή της 
ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για τη 
μετανάστευση και για την απαγόρευση 
των διακρίσεων· εφιστά την προσοχή σε 
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ορισμένες προσπάθειες που καταβάλλει η 
Επιτροπή ώστε να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ορθή 
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων (και 
ιδίως στην επεξεργασία μιας σύστασης 
του Συμβουλίου για πρακτικά μέτρα που 
δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
εντάξουν τους Ρομά στην ευρύτερη 
κοινότητα, όπως εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή τον Ιούνιο 2013· σε μέσα όπως 
το πλαίσιο αξιολόγησης LIME για την 
αξιολόγηση του οικονομικού αντικτύπου 
της μετανάστευσης και των πολιτικών 
ένταξης, δεδομένου ότι το εν λόγω μέσο 
έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει 
αποτελεσματικά τα θέματα της 
μετανάστευσης και της ένταξης στις 
ημερήσιες διατάξεις των κρατών μελών 
και της ΕΕ, καταδεικνύοντας τη σημασία 
των χρηστών πολιτικών για τη 
μετανάστευση και την ανάγκη ανάπτυξης 
ολοκληρωμένων προσπαθειών που 
βελτιώνουν τα αποτελέσματα σε επίπεδο 
αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης για 
τους μετανάστες)·

Or. en

Τροπολογία 290
Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49α. τονίζει ότι η Ένωση πρέπει συνεχώς 
να παρέχει πρακτική στήριξη και 
βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη 
ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν 
αποτελεσματικά την ορθή εφαρμογή της 
ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για τη 
μετανάστευση και για την απαγόρευση 
των διακρίσεων· εφιστά την προσοχή σε 
ορισμένες προσπάθειες που καταβάλλει η 
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Επιτροπή ώστε να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν την ορθή 
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για
την καταπολέμηση των διακρίσεων, και 
ιδίως στην επεξεργασία μιας σύστασης 
του Συμβουλίου για πρακτικά μέτρα που 
δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
εντάξουν τους Ρομά στην ευρύτερη 
κοινότητα, όπως εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή τον Ιούνιο 2013, και σε μέσα
όπως το πλαίσιο αξιολόγησης LIME για 
την αξιολόγηση του οικονομικού 
αντικτύπου της μετανάστευσης και των 
πολιτικών ένταξης, δεδομένου ότι το εν 
λόγω μέσο έχει τη δυνατότητα να 
ενσωματώνει αποτελεσματικά τα θέματα 
της μετανάστευσης και της ένταξης στις 
ημερήσιες διατάξεις των κρατών μελών 
και της ΕΕ, καταδεικνύοντας τη σημασία 
των χρηστών πολιτικών για τη 
μετανάστευση και την ανάγκη ανάπτυξης 
ολοκληρωμένων προσπαθειών που 
βελτιώνουν τα αποτελέσματα σε επίπεδο 
αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης για 
τους μετανάστες·

Or. en

Τροπολογία 291
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι 
μελέτες επιπτώσεων δεν υπήρξαν πάντα 
επαρκείς και δεν είχαν πάντα ως 
αποτέλεσμα την αντικειμενική εκτίμηση 
του κόστους των νέων μέτρων· 
υπενθυμίζει την ανάγκη αποφυγής της 
υπερβολικής γραφειοκρατίας·

Or. fr
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Τροπολογία 292
Timothy Kirkhope

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για την κατάρτιση του πίνακα 
αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης, στόχος της οποίας είναι η 
εξασφάλιση ενός συστήματος δικαιοσύνης 
υψηλής ποιότητας στον τομέα του αστικού, 
εμπορικού και διοικητικού δικαίου, 
δεδομένου ότι, σε τελική ανάλυση, η 
συγκεκριμένη εφαρμογή των νόμων 
εναπόκειται στα δικαστήρια· ζητεί να 
αξιολογηθούν με τον πίνακα 
αποτελεσμάτων στον τομέα της 
δικαιοσύνης όλοι οι τομείς της 
δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της 
ποινικής δικαιοσύνης, καθώς και όλα τα 
οριζόντια ζητήματα· προτείνει τη 
συνεξέταση των δεδομένων σχετικά με την 
κατάσταση του κράτους δικαίου, της 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, καθώς και την εκπλήρωση 
των ευρωπαϊκών αξιών (άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ)) σε όλα τα κράτη μέλη·

50. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για την κατάρτιση του πίνακα 
αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης, στόχος της οποίας είναι η 
εξασφάλιση ενός συστήματος δικαιοσύνης 
υψηλής ποιότητας στον τομέα του αστικού, 
εμπορικού και διοικητικού δικαίου, 
δεδομένου ότι, σε τελική ανάλυση, η 
συγκεκριμένη εφαρμογή των νόμων 
εναπόκειται στα δικαστήρια· ζητεί να 
αξιολογηθούν με τον πίνακα 
αποτελεσμάτων στον τομέα της 
δικαιοσύνης όλοι οι τομείς της 
δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της 
ποινικής δικαιοσύνης, καθώς και όλα τα 
οριζόντια ζητήματα· προτείνει τη 
συνεξέταση των δεδομένων σχετικά με την 
κατάσταση του κράτους δικαίου, της 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 293
Tadeusz Zwiefka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για την κατάρτιση του πίνακα 

50. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για την κατάρτιση του πίνακα 
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αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης, στόχος της οποίας είναι η 
εξασφάλιση ενός συστήματος δικαιοσύνης 
υψηλής ποιότητας στον τομέα του αστικού, 
εμπορικού και διοικητικού δικαίου, 
δεδομένου ότι, σε τελική ανάλυση, η 
συγκεκριμένη εφαρμογή των νόμων 
εναπόκειται στα δικαστήρια· ζητεί να 
αξιολογηθούν με τον πίνακα 
αποτελεσμάτων στον τομέα της 
δικαιοσύνης όλοι οι τομείς της 
δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της 
ποινικής δικαιοσύνης, καθώς και όλα τα 
οριζόντια ζητήματα· προτείνει τη 
συνεξέταση των δεδομένων σχετικά με 
την κατάσταση του κράτους δικαίου, της 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, καθώς και την εκπλήρωση 
των ευρωπαϊκών αξιών (άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ)) σε όλα τα κράτη μέλη·

αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης, στόχος της οποίας είναι η 
εξασφάλιση ενός συστήματος δικαιοσύνης 
υψηλής ποιότητας στον τομέα του αστικού, 
εμπορικού και διοικητικού δικαίου, 
δεδομένου ότι, σε τελική ανάλυση, η 
συγκεκριμένη εφαρμογή των νόμων 
εναπόκειται στα δικαστήρια· ζητεί να 
αξιολογηθούν με τον πίνακα 
αποτελεσμάτων στον τομέα της 
δικαιοσύνης όλοι οι τομείς της 
δικαιοσύνης που εμπίπτουν στο πεδίο
αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 294
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για την κατάρτιση του πίνακα 
αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης, στόχος της οποίας είναι η 
εξασφάλιση ενός συστήματος δικαιοσύνης 
υψηλής ποιότητας στον τομέα του αστικού, 
εμπορικού και διοικητικού δικαίου, 
δεδομένου ότι, σε τελική ανάλυση, η 
συγκεκριμένη εφαρμογή των νόμων 
εναπόκειται στα δικαστήρια· ζητεί να 
αξιολογηθούν με τον πίνακα 
αποτελεσμάτων στον τομέα της 
δικαιοσύνης όλοι οι τομείς της 
δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της 

50. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για την κατάρτιση του πίνακα 
αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης, στόχος της οποίας είναι η 
εξασφάλιση ενός συστήματος δικαιοσύνης 
υψηλής ποιότητας στον τομέα του αστικού, 
εμπορικού και διοικητικού δικαίου, 
δεδομένου ότι, σε τελική ανάλυση, η 
συγκεκριμένη εφαρμογή των νόμων 
εναπόκειται στα δικαστήρια· ζητεί να 
αξιολογηθούν με τον πίνακα 
αποτελεσμάτων στον τομέα της 
δικαιοσύνης όλοι οι τομείς της 
δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της 
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ποινικής δικαιοσύνης, καθώς και όλα τα 
οριζόντια ζητήματα· προτείνει τη 
συνεξέταση των δεδομένων σχετικά με την 
κατάσταση του κράτους δικαίου, της 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, καθώς και την εκπλήρωση 
των ευρωπαϊκών αξιών (άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ)) σε όλα τα κράτη μέλη·

ποινικής δικαιοσύνης, καθώς και όλα τα 
οριζόντια ζητήματα ενώ προτείνει την 
επικαιροποίηση του πίνακα 
αποτελεσμάτων ώστε, μεταξύ άλλων, να 
δοθεί προτεραιότητα στην 
παρακολούθηση των διακρίσεων σε 
βάρος εθνοτικών μειονοτήτων, 
μεταναστών και λοιπών ομάδων που 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και 
προτείνει τη συνεξέταση των δεδομένων 
σχετικά με την κατάσταση του κράτους 
δικαίου, της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και την 
εκπλήρωση των ευρωπαϊκών αξιών 
(άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ)) σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 295
Renate Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για την κατάρτιση του πίνακα 
αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης, στόχος της οποίας είναι η 
εξασφάλιση ενός συστήματος δικαιοσύνης 
υψηλής ποιότητας στον τομέα του αστικού, 
εμπορικού και διοικητικού δικαίου, 
δεδομένου ότι, σε τελική ανάλυση, η 
συγκεκριμένη εφαρμογή των νόμων 
εναπόκειται στα δικαστήρια· ζητεί να 
αξιολογηθούν με τον πίνακα 
αποτελεσμάτων στον τομέα της 
δικαιοσύνης όλοι οι τομείς της 
δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της 
ποινικής δικαιοσύνης, καθώς και όλα τα 
οριζόντια ζητήματα· προτείνει τη 
συνεξέταση των δεδομένων σχετικά με την 
κατάσταση του κράτους δικαίου, της 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών 

50. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για την κατάρτιση του πίνακα 
αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης, στόχος της οποίας είναι η 
εξασφάλιση ενός συστήματος δικαιοσύνης 
υψηλής ποιότητας στον τομέα του αστικού, 
εμπορικού και διοικητικού δικαίου, 
δεδομένου ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή 
των νόμων εναπόκειται στα δικαστήρια· 
ζητεί τη διεύρυνση του πίνακα 
αποτελεσμάτων ώστε να αξιολογηθούν 
στον τομέα της δικαιοσύνης όλοι οι τομείς 
της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης 
της ποινικής δικαιοσύνης, καθώς και όλα 
τα οριζόντια ζητήματα, δεδομένου ότι τα 
θεμελιώδη δικαιώματα επηρεάζονται 
άμεσα στον εν λόγω τομέα· προτείνει τη 
συνεξέταση των δεδομένων σχετικά με την 
κατάσταση του κράτους δικαίου, της 
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δικαιωμάτων, καθώς και την εκπλήρωση 
των ευρωπαϊκών αξιών (άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ)) σε όλα τα κράτη μέλη·

δημοκρατίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, καθώς και την εκπλήρωση 
των ευρωπαϊκών αξιών (άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ)) σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως όσον 
αφορά την ανάπτυξη του «νέου 
μηχανισμού» στον εν λόγω τομέα·

Or. en

Τροπολογία 296
Véronique Mathieu Houillon, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για την κατάρτιση του πίνακα 
αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης, στόχος της οποίας είναι η 
εξασφάλιση ενός συστήματος δικαιοσύνης 
υψηλής ποιότητας στον τομέα του αστικού, 
εμπορικού και διοικητικού δικαίου, 
δεδομένου ότι, σε τελική ανάλυση, η 
συγκεκριμένη εφαρμογή των νόμων 
εναπόκειται στα δικαστήρια· ζητεί να 
αξιολογηθούν με τον πίνακα 
αποτελεσμάτων στον τομέα της 
δικαιοσύνης όλοι οι τομείς της 
δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της 
ποινικής δικαιοσύνης, καθώς και όλα τα 
οριζόντια ζητήματα· προτείνει τη 
συνεξέταση των δεδομένων σχετικά με 
την κατάσταση του κράτους δικαίου, της 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, καθώς και την εκπλήρωση 
των ευρωπαϊκών αξιών (άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ)) σε όλα τα κράτη μέλη·

50. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για την κατάρτιση του πίνακα 
αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης, στόχος της οποίας είναι η 
εξασφάλιση ενός συστήματος δικαιοσύνης 
υψηλής ποιότητας στον τομέα του αστικού, 
εμπορικού και διοικητικού δικαίου, 
δεδομένου ότι, σε τελική ανάλυση, η 
συγκεκριμένη εφαρμογή των νόμων 
εναπόκειται στα δικαστήρια·

Or. fr
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Τροπολογία 297
Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για την κατάρτιση του πίνακα 
αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης, στόχος της οποίας είναι η 
εξασφάλιση ενός συστήματος δικαιοσύνης 
υψηλής ποιότητας στον τομέα του αστικού, 
εμπορικού και διοικητικού δικαίου, 
δεδομένου ότι, σε τελική ανάλυση, η 
συγκεκριμένη εφαρμογή των νόμων 
εναπόκειται στα δικαστήρια· ζητεί να 
αξιολογηθούν με τον πίνακα 
αποτελεσμάτων στον τομέα της 
δικαιοσύνης όλοι οι τομείς της 
δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της 
ποινικής δικαιοσύνης, καθώς και όλα τα 
οριζόντια ζητήματα· προτείνει τη 
συνεξέταση των δεδομένων σχετικά με την 
κατάσταση του κράτους δικαίου, της 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, καθώς και την εκπλήρωση 
των ευρωπαϊκών αξιών (άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ)) σε όλα τα κράτη μέλη·

50. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής για την κατάρτιση του πίνακα 
αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης, στόχος της οποίας είναι η 
εξασφάλιση ενός συστήματος δικαιοσύνης 
υψηλής ποιότητας στον τομέα του αστικού, 
εμπορικού και διοικητικού δικαίου, 
δεδομένου ότι, σε τελική ανάλυση, η 
συγκεκριμένη εφαρμογή των νόμων 
εναπόκειται στα δικαστήρια· ζητεί να 
αξιολογηθούν με τον πίνακα 
αποτελεσμάτων στον τομέα της 
δικαιοσύνης όλοι οι τομείς της 
δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της 
ποινικής δικαιοσύνης, καθώς και όλα τα 
οριζόντια ζητήματα· προτείνει την 
επικαιροποίηση του πίνακα 
αποτελεσμάτων ώστε, μεταξύ άλλων, να 
δοθεί προτεραιότητα στην 
παρακολούθηση των διακρίσεων σε 
βάρος εθνοτικών μειονοτήτων, 
μεταναστών και λοιπών ομάδων που 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση  προτείνει 
τη συνεξέταση των δεδομένων σχετικά με 
την κατάσταση του κράτους δικαίου, της 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, καθώς και την εκπλήρωση 
των ευρωπαϊκών αξιών (άρθρο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ)) σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 298
Luigi Berlinguer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50α. τονίζει ότι τα συστήματα 
δικαιοσύνης υψηλής ποιότητας μπορούν 
να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και 
στην επάνοδο στην ανάπτυξη 
συμβάλλοντας στην εμπιστοσύνη και στη 
σταθερότητα· επισημαίνει ότι η λήψη 
προβλέψιμων, έγκαιρων και εκτελεστών 
δικαστικών αποφάσεων αποτελεί 
σημαντική διαρθρωτική συνιστώσα ενός 
ελκυστικού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, όπως υπογραμμίζεται 
στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με τίτλο «Ο πίνακας 
αποτελεσμάτων της ΕΕ για τον τομέα της 
δικαιοσύνης, ένα εργαλείο για την 
προώθηση αποτελεσματικής δικαιοσύνης 
και ανάπτυξης»1.

__________________
1Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών (COM(2013) 160 τελικό).

Or. en

Τροπολογία 299
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει 
μεγαλύτερη έμφαση στην εποπτεία και τη 
διασφάλιση της ουσιαστικής εφαρμογής 
της ενωσιακής νομοθεσίας από τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι, όταν πρόκειται για 

51. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει 
μεγαλύτερη έμφαση στην εποπτεία και τη 
διασφάλιση της ουσιαστικής εφαρμογής 
της ενωσιακής νομοθεσίας από τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι, όταν πρόκειται για 
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περιπτώσεις που θίγονται τα δικαιώματα 
των πολιτών, τούτο πρέπει να γίνεται από 
την πρώτη μέρα που τίθεται μια πράξη σε 
ισχύ· θεωρεί ότι απαιτούνται περαιτέρω 
ενέργειες στον τομέα αυτό, και ότι πρέπει 
να προσδιορίζονται οι λόγοι για τυχόν 
ελλιπή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

περιπτώσεις που θίγονται τα δικαιώματα 
των πολιτών, των μόνιμων κατοίκων και 
των μεταναστών, τούτο πρέπει να γίνεται 
από την πρώτη μέρα που τίθεται μια πράξη 
σε ισχύ· θεωρεί ότι απαιτούνται περαιτέρω 
ενέργειες στον τομέα αυτό, και ότι πρέπει 
να προσδιορίζονται οι λόγοι για τυχόν 
ελλιπή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 300
Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει 
μεγαλύτερη έμφαση στην εποπτεία και τη 
διασφάλιση της ουσιαστικής εφαρμογής 
της ενωσιακής νομοθεσίας από τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι, όταν πρόκειται για 
περιπτώσεις που θίγονται τα δικαιώματα 
των πολιτών, τούτο πρέπει να γίνεται από 
την πρώτη μέρα που τίθεται μια πράξη σε 
ισχύ· θεωρεί ότι απαιτούνται περαιτέρω 
ενέργειες στον τομέα αυτό, και ότι πρέπει 
να προσδιορίζονται οι λόγοι για τυχόν 
ελλιπή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

51. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει 
μεγαλύτερη έμφαση στην εποπτεία και τη 
διασφάλιση της ουσιαστικής εφαρμογής 
της ενωσιακής νομοθεσίας από τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι, όταν πρόκειται για 
περιπτώσεις που θίγονται τα δικαιώματα 
των πολιτών, των μόνιμων κατοίκων και 
των μεταναστών, τούτο πρέπει να γίνεται 
από την πρώτη μέρα που τίθεται μια πράξη 
σε ισχύ· θεωρεί ότι απαιτούνται περαιτέρω 
ενέργειες στον τομέα αυτό, και ότι πρέπει 
να προσδιορίζονται οι λόγοι για τυχόν 
ελλιπή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 301
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει 51. λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο χάσμα 
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μεγαλύτερη έμφαση στην εποπτεία και τη 
διασφάλιση της ουσιαστικής εφαρμογής 
της ενωσιακής νομοθεσίας από τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι, όταν πρόκειται για 
περιπτώσεις που θίγονται τα δικαιώματα 
των πολιτών, τούτο πρέπει να γίνεται από 
την πρώτη μέρα που τίθεται μια πράξη σε 
ισχύ· θεωρεί ότι απαιτούνται περαιτέρω 
ενέργειες στον τομέα αυτό, και ότι πρέπει 
να προσδιορίζονται οι λόγοι για τυχόν 
ελλιπή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

που υπάρχει μεταξύ των πολιτικών που 
εγκρίνονται και της εφαρμογής τους σε 
εθνικό επίπεδο, το οποίο συμβάλλει στη 
διαμόρφωση ενός ολοένα και πιο 
περίπλοκου και ανακόλουθου πλαισίου,
ζητεί από την Επιτροπή να δώσει 
μεγαλύτερη έμφαση στην εποπτεία και τη 
διασφάλιση της ουσιαστικής εφαρμογής 
της ενωσιακής νομοθεσίας από τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι, όταν πρόκειται για 
περιπτώσεις που θίγονται τα δικαιώματα 
των πολιτών, τούτο πρέπει να γίνεται από 
την πρώτη μέρα που τίθεται μια πράξη σε 
ισχύ· θεωρεί ότι απαιτούνται περαιτέρω 
ενέργειες στον τομέα αυτό, και ότι πρέπει 
να προσδιορίζονται, να αιτιολογούνται και 
να αντιμετωπίζονται οι λόγοι για τυχόν 
ελλιπή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 302
Eva Lichtenberger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει 
μεγαλύτερη έμφαση στην εποπτεία και τη 
διασφάλιση της ουσιαστικής εφαρμογής 
της ενωσιακής νομοθεσίας από τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι, όταν πρόκειται για 
περιπτώσεις που θίγονται τα δικαιώματα 
των πολιτών, τούτο πρέπει να γίνεται από 
την πρώτη μέρα που τίθεται μια πράξη σε 
ισχύ· θεωρεί ότι απαιτούνται περαιτέρω 
ενέργειες στον τομέα αυτό, και ότι πρέπει 
να προσδιορίζονται οι λόγοι για τυχόν 
ελλιπή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

51. ζητεί από την Επιτροπή να θέσει ως 
πολιτική προτεραιότητα την εποπτεία και 
τη διασφάλιση της ουσιαστικής εφαρμογής 
της ενωσιακής νομοθεσίας από τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι, όταν πρόκειται για 
περιπτώσεις που θίγονται τα δικαιώματα 
των πολιτών, τούτο πρέπει να γίνεται από 
την πρώτη μέρα που τίθεται μια πράξη σε 
ισχύ· θεωρεί ότι απαιτούνται περαιτέρω 
ενέργειες στον τομέα αυτό, και ότι πρέπει 
να προσδιορίζονται οι λόγοι για τυχόν 
ελλιπή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

Or. en



AM\1001332EL.doc 179/185 PE516.857v01-00

EL

Τροπολογία 303
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει 
μεγαλύτερη έμφαση στην εποπτεία και τη 
διασφάλιση της ουσιαστικής εφαρμογής 
της ενωσιακής νομοθεσίας από τα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι, όταν πρόκειται για 
περιπτώσεις που θίγονται τα δικαιώματα 
των πολιτών, τούτο πρέπει να γίνεται από 
την πρώτη μέρα που τίθεται μια πράξη σε 
ισχύ· θεωρεί ότι απαιτούνται περαιτέρω 
ενέργειες στον τομέα αυτό, και ότι πρέπει 
να προσδιορίζονται οι λόγοι για τυχόν 
ελλιπή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

51. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει 
μεγαλύτερη έμφαση στην εποπτεία και τη 
διασφάλιση της ουσιαστικής εφαρμογής 
της ενωσιακής νομοθεσίας από τα κράτη 
μέλη· θεωρεί ότι απαιτούνται περαιτέρω 
ενέργειες στον τομέα αυτό, και ότι πρέπει 
να προσδιορίζονται οι λόγοι για τυχόν 
ελλιπή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 304
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. πιστεύει ότι η βελτίωση της ποιότητας 
της νομοθεσίας της ΕΕ στον χώρο της 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 
απαιτεί κοινή προσπάθεια από τα κράτη 
μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, 
προκειμένου να βελτιωθεί η ανταλλαγή 
πληροφοριών για κάθε εθνικό σύστημα και 
να παρέχονται ακριβείς νομικές 
πληροφορίες (για την ισχύουσα νομοθεσία 
και τα εφαρμοστέα πρότυπα σε 
εθνικό/περιφερειακό επίπεδο), καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και 
τις πρακτικές·

52. πιστεύει ότι η βελτίωση της ποιότητας 
της νομοθεσίας της ΕΕ στον χώρο της 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 
απαιτεί κοινή προσπάθεια από τα κράτη 
μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, 
προκειμένου να βελτιωθεί η ανταλλαγή 
πληροφοριών για κάθε εθνικό σύστημα και 
να παρέχονται ακριβείς νομικές 
πληροφορίες (για την ισχύουσα νομοθεσία 
και τα εφαρμοστέα πρότυπα σε 
εθνικό/περιφερειακό επίπεδο), 
διασφαλίζοντας παράλληλα την 
προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, καθώς και πληροφορίες 
σχετικά με την εφαρμογή και τις 
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πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 305
Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. πιστεύει ότι η βελτίωση της ποιότητας 
της νομοθεσίας της ΕΕ στον χώρο της 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 
απαιτεί κοινή προσπάθεια από τα κράτη 
μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, 
προκειμένου να βελτιωθεί η ανταλλαγή 
πληροφοριών για κάθε εθνικό σύστημα και 
να παρέχονται ακριβείς νομικές 
πληροφορίες (για την ισχύουσα νομοθεσία 
και τα εφαρμοστέα πρότυπα σε 
εθνικό/περιφερειακό επίπεδο), καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και 
τις πρακτικές·

52. πιστεύει ότι η βελτίωση της ποιότητας 
της νομοθεσίας της ΕΕ στον χώρο της 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 
απαιτεί κοινή προσπάθεια από τα κράτη 
μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, 
προκειμένου να βελτιωθεί η ανταλλαγή 
πληροφοριών για κάθε εθνικό σύστημα και 
να παρέχονται ακριβείς νομικές 
πληροφορίες (για την ισχύουσα νομοθεσία 
και τα εφαρμοστέα πρότυπα σε 
εθνικό/περιφερειακό επίπεδο), 
διασφαλίζοντας παράλληλα την 
προστασία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων, καθώς και πληροφορίες 
σχετικά με την εφαρμογή και τις 
πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 306
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. πιστεύει ότι η βελτίωση της ποιότητας 
της νομοθεσίας της ΕΕ στον χώρο της 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 
απαιτεί κοινή προσπάθεια από τα κράτη 
μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, 

52. πιστεύει ότι η βελτίωση της ποιότητας 
της νομοθεσίας της ΕΕ στον χώρο της 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 
απαιτεί κοινή προσπάθεια από τα κράτη 
μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, 
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προκειμένου να βελτιωθεί η ανταλλαγή 
πληροφοριών για κάθε εθνικό σύστημα και 
να παρέχονται ακριβείς νομικές 
πληροφορίες (για την ισχύουσα νομοθεσία 
και τα εφαρμοστέα πρότυπα σε 
εθνικό/περιφερειακό επίπεδο), καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και 
τις πρακτικές·

προκειμένου να βελτιωθεί η ανταλλαγή 
πληροφοριών για κάθε εθνικό σύστημα και 
να παρέχονται ακριβείς νομικές 
πληροφορίες (για την ισχύουσα νομοθεσία 
και τα εφαρμοστέα πρότυπα σε 
εθνικό/περιφερειακό επίπεδο), καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και 
τις πρακτικές· ζητεί την ενίσχυση του 
συντονισμού μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων·

Or. fr

Τροπολογία 307
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. αποδοκιμάζει τη συχνή προσφυγή του 
Συμβουλίου σε έγγραφα στρατηγικής όπως 
η στρατηγική για τα ναρκωτικά και η 
στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας, οι 
οποίες εγκρίθηκαν χωρίς οποιαδήποτε 
συμμετοχή του Κοινοβουλίου·

53. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι το Συμβούλιο δεν επιδιώκει την 
περαιτέρω συμμετοχή του Κοινοβουλίου 
στην κατάρτιση εγγράφων στρατηγικής 
όπως η στρατηγική για τα ναρκωτικά και η 
στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας·

Or. fr

Τροπολογία 308
Timothy Kirkhope

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής δικαστικής παιδείας 
αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε να 
καταστεί ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης μια πραγματικότητα για 
τους πολίτες· λαμβανομένων υπόψη των 

54. θεωρεί ότι η εξασφάλιση μεγαλύτερης 
προσβασιμότητας των πληροφοριακών 
πόρων του ευρωπαϊκού δικαίου μέσω 
τεχνολογίας ιστού (δηλαδή μια δικτυακή 
πύλη e-Justice), η βελτίωση των γνώσεων 
του δικαστικού σώματος όσον αφορά το 
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ανωτέρω, ζητεί να δοθεί πολύ μεγαλύτερη 
έμφαση και χρηματοδότηση υπέρ της 
δικαστικής κατάρτισης στην ΕΕ για 
όλους τους επαγγελματίες του νομικού 
κλάδου· επισημαίνει τη σημασία της 
χρήσης μιας «εκ των κάτω προς τα άνω 
προσέγγισης» για τα συστήματα 
δικαστικής κατάρτισης, της εξασφάλισης
μεγαλύτερης προσβασιμότητας των 
πληροφοριακών πόρων του ευρωπαϊκού 
δικαίου μέσω τεχνολογίας ιστού (δηλαδή 
μια δικτυακή πύλη e-Justice), της 
βελτίωσης των γνώσεων του δικαστικού 
σώματος όσον αφορά το ευρωπαϊκό 
δίκαιο, καθώς και των γλωσσικών 
δεξιοτήτων των δικαστικών λειτουργών, 
και της δημιουργίας και συντήρησης
δικτύων στον τομέα αυτό· επισημαίνει την 
εξίσου μεγάλη σημασία της εκπαίδευσης 
των αστυνομικών δυνάμεων με γνώμονα 
μια ευρωπαϊκή προοπτική·

ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και των 
γλωσσικών δεξιοτήτων των δικαστικών 
λειτουργών, και η δημιουργία και 
συντήρηση δικτύων στον τομέα αυτό θα 
συμβάλουν στη βελτίωση της εφαρμογής 
του ευρωπαϊκού δικαίου, στη λειτουργία 
της αμοιβαίας αναγνώρισης και στην 
καλή συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών· 

Or. en

Τροπολογία 309
Claude Moraes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής δικαστικής παιδείας αποτελεί 
βασική προϋπόθεση ώστε να καταστεί ο 
χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης μια πραγματικότητα για τους 
πολίτες· λαμβανομένων υπόψη των 
ανωτέρω, ζητεί να δοθεί πολύ μεγαλύτερη 
έμφαση και χρηματοδότηση υπέρ της 
δικαστικής κατάρτισης στην ΕΕ για όλους 
τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου· 
επισημαίνει τη σημασία της χρήσης μιας 
«εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης» 
για τα συστήματα δικαστικής κατάρτισης, 
της εξασφάλισης μεγαλύτερης 

54. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής δικαστικής παιδείας αποτελεί 
βασική προϋπόθεση ώστε να καταστεί ο 
χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης μια πραγματικότητα για τους 
πολίτες· λαμβανομένων υπόψη των 
ανωτέρω, ζητεί να δοθεί πολύ μεγαλύτερη 
έμφαση και χρηματοδότηση υπέρ της 
δικαστικής κατάρτισης στην ΕΕ για όλους 
τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου· 
επισημαίνει τη σημασία της χρήσης μιας 
«εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης» 
για τα συστήματα δικαστικής κατάρτισης, 
της εξασφάλισης μεγαλύτερης 
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προσβασιμότητας των πληροφοριακών 
πόρων του ευρωπαϊκού δικαίου μέσω 
τεχνολογίας ιστού (δηλαδή μια δικτυακή 
πύλη e-Justice), της βελτίωσης των 
γνώσεων του δικαστικού σώματος όσον 
αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και 
των γλωσσικών δεξιοτήτων των 
δικαστικών λειτουργών, και της 
δημιουργίας και συντήρησης δικτύων στον 
τομέα αυτό· επισημαίνει την εξίσου 
μεγάλη σημασία της εκπαίδευσης των 
αστυνομικών δυνάμεων με γνώμονα μια 
ευρωπαϊκή προοπτική·

προσβασιμότητας των πληροφοριακών 
πόρων του ευρωπαϊκού δικαίου μέσω 
τεχνολογίας ιστού (δηλαδή μια δικτυακή 
πύλη e-Justice), της βελτίωσης των 
γνώσεων του δικαστικού σώματος όσον 
αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και 
των γλωσσικών δεξιοτήτων των 
δικαστικών λειτουργών, και της 
δημιουργίας και συντήρησης δικτύων στον 
τομέα αυτό· επισημαίνει την εξίσου 
μεγάλη σημασία της εκπαίδευσης των 
αστυνομικών δυνάμεων με γνώμονα μια 
ευρωπαϊκή προοπτική που θα λαμβάνει 
υπόψη τη διαπολιτισμικότητα·

Or. en

Τροπολογία 310
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής δικαστικής παιδείας αποτελεί 
βασική προϋπόθεση ώστε να καταστεί ο 
χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης μια πραγματικότητα για τους 
πολίτες· λαμβανομένων υπόψη των 
ανωτέρω, ζητεί να δοθεί πολύ μεγαλύτερη 
έμφαση και χρηματοδότηση υπέρ της 
δικαστικής κατάρτισης στην ΕΕ για όλους
τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου· 
επισημαίνει τη σημασία της χρήσης μιας 
«εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης» 
για τα συστήματα δικαστικής κατάρτισης, 
της εξασφάλισης μεγαλύτερης 
προσβασιμότητας των πληροφοριακών 
πόρων του ευρωπαϊκού δικαίου μέσω 
τεχνολογίας ιστού (δηλαδή μια δικτυακή 
πύλη e-Justice), της βελτίωσης των 
γνώσεων του δικαστικού σώματος όσον 
αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και 
των γλωσσικών δεξιοτήτων των 

54. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής δικαστικής και αστυνομικής
παιδείας αποτελεί βασική προϋπόθεση 
ώστε να καταστεί ο χώρος ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης μια 
πραγματικότητα για τους πολίτες· 
λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, ζητεί 
να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση και 
χρηματοδότηση υπέρ της κατάρτισης στην 
ΕΕ για όλους τους επαγγελματίες του 
νομικού κλάδου και τις αστυνομικές 
δυνάμεις· επισημαίνει τη σημασία της 
χρήσης μιας «εκ των κάτω προς τα άνω 
προσέγγισης» για τα συστήματα 
δικαστικής κατάρτισης, της εξασφάλισης 
μεγαλύτερης προσβασιμότητας των 
πληροφοριακών πόρων του ευρωπαϊκού 
δικαίου μέσω τεχνολογίας ιστού (δηλαδή 
μια δικτυακή πύλη e-Justice), της 
βελτίωσης των γνώσεων του δικαστικού 
σώματος όσον αφορά το ευρωπαϊκό 
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δικαστικών λειτουργών, και της 
δημιουργίας και συντήρησης δικτύων στον 
τομέα αυτό· επισημαίνει την εξίσου 
μεγάλη σημασία της εκπαίδευσης των 
αστυνομικών δυνάμεων με γνώμονα μια 
ευρωπαϊκή προοπτική·

δίκαιο, καθώς και των γλωσσικών 
δεξιοτήτων των δικαστικών λειτουργών 
και των αστυνομικών, και της 
δημιουργίας και συντήρησης δικτύων στον 
τομέα αυτό, καθώς και κάθε άλλου 
μέτρου που διευκολύνει την καθημερινή 
τους συνεργασία·

Or. fr

Τροπολογία 311
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. πιστεύει ότι απαιτούνται καθοδήγηση, 
συνοχή και σημεία αναφοράς για τον χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, τα 
οποία πρέπει να διασφαλίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 17 παράγραφος 1 της ΣΕΕ· 
προτείνει ο πολυετής προγραμματισμός να 
συμφωνείται από τα τρία θεσμικά όργανα, 
σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη της ΣΕΕ· 
αναμένει από την Επιτροπή να λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα στον τομέα αυτό και να 
υποβάλει σχετική πρόταση·

55. πιστεύει ότι απαιτούνται καθοδήγηση, 
συνοχή και σημεία αναφοράς για τον χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, τα 
οποία πρέπει να διασφαλίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 17 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, 
ώστε να διασφαλίζονται αποτελεσματικά 
τα δικαιώματα των πολιτών· προτείνει ο 
πολυετής προγραμματισμός να 
συμφωνείται από τα τρία θεσμικά όργανα, 
σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη της ΣΕΕ· 
αναμένει από την Επιτροπή να λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα στον τομέα αυτό και να 
υποβάλει σχετική πρόταση·

Or. en

Τροπολογία 312
Véronique Mathieu Houillon, Mariya Gabriel, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. απαιτεί κάθε μελλοντικός 
προγραμματισμός να προετοιμάζεται 
σύμφωνα με το πνεύμα της Συνθήκης της 
Λισαβόνας από κοινού από το Ευρωπαϊκό 

56. απαιτεί κάθε μελλοντικός 
προγραμματισμός να προετοιμάζεται 
σύμφωνα με το πνεύμα της Συνθήκης της 
Λισαβόνας από κοινού από το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή· λαμβάνει υπόψη τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου στις 27/28 Ιουνίου του 
τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα οποία 
«κατά τη σύνοδο του Ιουνίου 2014, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα 
πραγματοποιήσει συζήτηση προκειμένου 
να καθορίσει τους στρατηγικούς 
προσανατολισμούς του νομοθετικού και 
επιχειρησιακού προγραμματισμού στον 
χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης (σύμφωνα με το άρθρο 68 της 
ΣΛΕΕ)»· εκτιμά ότι ο προβλεπόμενος 
προγραμματισμός δεν είναι ο προσήκων·

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή· θεωρεί ότι απαιτείται 
μεγαλύτερη επικέντρωση στην εφαρμογή 
και την εδραίωση των υφιστάμενων 
μέσων και ότι, ως εκ τούτου, ένα 
μελλοντικό πρόγραμμα πρέπει να είναι 
περιεκτικό και ισορροπημένο· λαμβάνει 
υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου στις 27/28 Ιουνίου του 
τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα οποία 
«κατά τη σύνοδο του Ιουνίου 2014, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα 
πραγματοποιήσει συζήτηση προκειμένου 
να καθορίσει τους στρατηγικούς 
προσανατολισμούς του νομοθετικού και 
επιχειρησιακού προγραμματισμού στον 
χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης (σύμφωνα με το άρθρο 68 της 
ΣΛΕΕ)»· εκτιμά ότι ο προβλεπόμενος 
προγραμματισμός δεν είναι ο προσήκων·

Or. fr


