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Τροπολογία 1
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Ζητεί τη δίκαιη κατανομή και 
ευθυγράμμιση της χρηματοδότησης των 
οικονομικών προγραμμάτων της ΕΠΓ για 
την κινητικότητα και την στήριξη της 
κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου οι 
ανατολικές και νότιες αρένες να είναι 
ισότιμες από πλευράς εξωτερικής 
συνεργασίας της ΕΕ,

1. Ζητεί τη δίκαιη κατανομή της 
χρηματοδότησης των οικονομικών 
προγραμμάτων της ΕΠΓ για την 
κινητικότητα και την στήριξη της 
κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου οι 
ανατολικές και νότιες αρένες να
επωφελούνται με ισόρροπο τρόπο από την 
εξωτερική συνεργασία της ΕΕ βάσει των 
προκλήσεων τις οποίες πρέπει να 
αντιμετωπίσουν·

Or. fr

Τροπολογία 2
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Ζητεί τη δίκαιη κατανομή και 
ευθυγράμμιση της χρηματοδότησης των 
οικονομικών προγραμμάτων της ΕΠΓ για 
την κινητικότητα και την στήριξη της 
κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου οι 
ανατολικές και νότιες αρένες να είναι 
ισότιμες από πλευράς εξωτερικής 
συνεργασίας της ΕΕ,

1. Ζητεί τη δίκαιη κατανομή και 
ευθυγράμμιση των υφιστάμενων μέσων 
για την χρηματοδότηση των οικονομικών 
προγραμμάτων της ΕΠΓ για την 
κινητικότητα και την στήριξη της 
κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου οι 
ανατολικές και νότιες αρένες να είναι 
ισότιμες από πλευράς εξωτερικής 
συνεργασίας της ΕΕ,

Or. de
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Τροπολογία 3
Katarína Neveďalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Ζητεί τη δίκαιη κατανομή και 
ευθυγράμμιση της χρηματοδότησης των 
οικονομικών προγραμμάτων της ΕΠΓ για 
την κινητικότητα και την στήριξη της 
κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου οι 
ανατολικές και νότιες αρένες να είναι
ισότιμες από πλευράς εξωτερικής 
συνεργασίας της ΕΕ,

1. Ζητεί τη δίκαιη κατανομή και 
ευθυγράμμιση της χρηματοδότησης των 
οικονομικών προγραμμάτων της ΕΠΓ για 
την κινητικότητα και την στήριξη της 
κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου οι 
ανατολικές και νότιες αρένες να είναι ίσες
από πλευράς εξωτερικής συνεργασίας της 
ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 4
Marek Henryk Migalski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. επιβεβαιώνει αποφασιστικά τον 
δεσμό που υπάρχει μεταξύ των 
ανταλλαγών και της συνεργασίας στον 
τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης 
και του αθλητισμού μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της 
ΕΠΓ, αφ' ενός, και την ανάπτυξη και 
ενίσχυση μιας ανοιχτής κοινωνίας των 
πολιτών, της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου καθώς και της 
προώθησης των θεμελιωδών ελευθεριών 
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφ' 
ετέρου· υπογραμμίζει ότι η συνεργασία 
στους τομείς αυτούς αποτελεί 
προστιθέμενη αξία τόσο για την Ένωση 
όσο και για τα κράτη της ΕΠΓ 

Or. pl
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Τροπολογία 5
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. ζητεί να επισημανθούν τα εμπόδια 
στην κινητικότητα και ιδίως οι 
υπερβολικά περίπλοκες διοικητικές 
διαδικασίες για την χορήγηση θεώρησης 
διαβατηρίου, τόσο στους σπουδαστές όσο 
και στους ερευνητές και τους καλλιτέχνες 
και τις οργανώσεις ζωντανής ερμηνείας 
και καλεί τα κράτη μέλη να 
απλοποιήσουν και να εκλογικεύσουν τις 
διαδικασίες αυτές· υπενθυμίζει 
ταυτοχρόνως τον κίνδυνο που αποτελεί η 
φυγή εγκεφάλων και οι συνέπειές της για 
τις χώρες προέλευσης των συγκεκριμένων 
νέων και προτείνει στρατηγικές με σκοπό 
την ενίσχυση των νέων και στις χώρες 
προέλευσής τους 

Or. fr

Τροπολογία 6
Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα της 
ΕΕ για τους νέους είχαν τεράστιο 
αντίκτυπο στην ενίσχυση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους νέους·
καλεί λοιπόν τα κράτη μέλη να βοηθήσουν 
τους σπουδαστές από χώρες ΕΠΓ να 
έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση στην 
Ευρώπη·

2. εκτιμά την αξία των υφιστάμενων 
προγραμμάτων και των περιφερειακών 
σχεδίων της ΕΕ για την κινητικότητα, 
δεδομένου ότι οι ανταλλαγές και η 
συνεργασία σε πολιτιστικό και 
εκπαιδευτικό επίπεδο μπορούν να 
ενισχύσουν την κοινωνία των πολιτών, να 
προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό, να 
ενθαρρύνουν την απόκτηση δεξιοτήτων 
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και να συμβάλουν στον διάλογο, την 
κατανόηση, την σταθερότητα και την 
ειρήνη· καλεί λοιπόν την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διευρύνουν περαιτέρω τα 
υφιστάμενα προγράμματα, όπως το 
πρόγραμμα της δια βίου μάθησης σε 
τρίτες χώρες και ζητεί να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση σπουδαστών από χώρες ΕΠΓ 
στην εκπαίδευση και την επαγγελματική 
κατάρτιση στην Ευρώπη  καλεί την 
Επιτροπή να διευρύνει το πλαίσιο των 
προγραμμάτων κινητικότητας, 
προβλέποντας μεταξύ άλλων ένα 
πρόγραμμα ανταλλαγών για την κοινωνία 
των πολιτών και τους επαγγελματίες των 
κοινωνικών επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 7
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα της 
ΕΕ για τους νέους είχαν τεράστιο 
αντίκτυπο στην ενίσχυση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους νέους·
καλεί λοιπόν τα κράτη μέλη να βοηθήσουν 
τους σπουδαστές από χώρες ΕΠΓ να έχουν 
πρόσβαση στην εκπαίδευση στην Ευρώπη·

2. Επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα της 
ΕΕ επί θεμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και νεολαίας ενεθάρρυναν τις ανταλλαγές 
και την συνεργασία καθώς και την 
ανταλλαγή εμπειριών και ορθών 
πρακτικών με τις χώρες ΕΠΓ· καλεί 
λοιπόν τα κράτη μέλη να βοηθήσουν τους 
σπουδαστές από χώρες ΕΠΓ να έχουν 
πρόσβαση στην εκπαίδευση στην Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία 8
Doris Pack

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα της 
ΕΕ για τους νέους είχαν τεράστιο 
αντίκτυπο στην ενίσχυση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους νέους·
καλεί λοιπόν τα κράτη μέλη να βοηθήσουν 
τους σπουδαστές από χώρες ΕΠΓ να 
έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση στην 
Ευρώπη·

2. Επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα της 
ΕΕ για τους νέους είχαν τεράστιο 
αντίκτυπο στην ενίσχυση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους νέους·
καλεί λοιπόν την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θέσουν σε εφαρμογή, το 2014, 
την επόμενη γενιά προγραμμάτων υπέρ 
της κινητικότητας, της εκπαίδευσης και 
της νεολαίας στις γειτονικές προς την 
Ένωση χώρες και να παράσχουν την 
δυνατότητα στις χώρες αυτές να 
μετάσχουν στα προγράμματα αυτά·

Or. de

Τροπολογία 9
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα της 
ΕΕ για τους νέους είχαν τεράστιο 
αντίκτυπο στην ενίσχυση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους νέους· 
καλεί λοιπόν τα κράτη μέλη να βοηθήσουν 
τους σπουδαστές από χώρες ΕΠΓ να έχουν 
πρόσβαση στην εκπαίδευση στην Ευρώπη·

2. Επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα της 
ΕΕ για τους νέους βελτίωσαν τις 
δυνατότητες που τους προσφέρονται στον 
τομέα της εκπαίδευσης και της 
επαγγελματικής κατάρτισης· καλεί λοιπόν 
τα κράτη μέλη να βοηθήσουν τους 
σπουδαστές και τους μαθητευόμενους από 
χώρες ΕΠΓ να έχουν πρόσβαση στην 
εκπαίδευση ή την επαγγελματική 
επιμόρφωση στην Ευρώπη· υποστηρίζει, 
εν προκειμένω, την γραπτή δήλωση 
005/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με  την δημιουργία των ευρω-
μεσογειακών προγραμμάτων "Erasmus" 
et "Leonardo da Vinci" τα οποία θα 
μπορούσαν να ευνοήσουν την ανάληψη 
ανάλογων πρωτοβουλιών και σε άλλες 
περιφέρειες 

Or. fr
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Τροπολογία 10
Katarína Neveďalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα της 
ΕΕ για τους νέους είχαν τεράστιο
αντίκτυπο στην ενίσχυση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους νέους·
καλεί λοιπόν τα κράτη μέλη να βοηθήσουν 
τους σπουδαστές από χώρες ΕΠΓ να έχουν 
πρόσβαση στην εκπαίδευση στην Ευρώπη·

2. Επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα της 
ΕΕ που απευθύνονται στους νέους είχαν
σημαντικό αντίκτυπο στην ενίσχυση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους νέους·
καλεί λοιπόν τα κράτη μέλη να βοηθήσουν 
τους σπουδαστές από χώρες ΕΠΓ να έχουν 
πρόσβαση στην εκπαίδευση στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 11
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα της 
ΕΕ για τους νέους είχαν τεράστιο 
αντίκτυπο στην ενίσχυση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους νέους·
καλεί λοιπόν τα κράτη μέλη να βοηθήσουν 
τους σπουδαστές από χώρες ΕΠΓ να έχουν 
πρόσβαση στην εκπαίδευση στην
Ευρώπη·

2. Επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα της 
ΕΕ για τους νέους είχαν τεράστιο 
αντίκτυπο στην ενίσχυση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους νέους·
καλεί λοιπόν τα κράτη μέλη να
χορηγήσουν υποτροφίες στους 
προικισμένους σπουδαστές από χώρες 
ΕΠΓ ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους στην Ευρώπη·

Or. de

Τροπολογία 12
Kinga Göncz
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα της 
ΕΕ για τους νέους είχαν τεράστιο 
αντίκτυπο στην ενίσχυση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους νέους·
καλεί λοιπόν τα κράτη μέλη να βοηθήσουν
τους σπουδαστές από χώρες ΕΠΓ να 
έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση στην 
Ευρώπη·

2. Επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα της 
ΕΕ για τους νέους είχαν τεράστιο 
αντίκτυπο στην ενίσχυση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους νέους·
καλεί λοιπόν τα κράτη μέλη να βοηθήσουν
μία ποικίλη ομάδα σπουδαστών, που θα 
περιλαμβάνει γυναίκες και μέλη 
μειονοτικών ομάδων, από χώρες ΕΠΓ να 
έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 13
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα της 
ΕΕ για τους νέους είχαν τεράστιο 
αντίκτυπο στην ενίσχυση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους νέους·
καλεί λοιπόν τα κράτη μέλη να βοηθήσουν 
τους σπουδαστές από χώρες ΕΠΓ να έχουν 
πρόσβαση στην εκπαίδευση στην Ευρώπη·

2. Επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα της 
ΕΕ για τους νέους βελτίωσαν τις 
δυνατότητες που τους προσφέρονται στον 
τομέα της εκπαίδευσης και διευκόλυναν 
την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των 
λαών· καλεί λοιπόν τα κράτη μέλη να 
βοηθήσουν τους σπουδαστές από χώρες 
ΕΠΓ να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση 
στην Ευρώπη·

Or. lt

Τροπολογία 14
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα της 
ΕΕ για τους νέους είχαν τεράστιο 
αντίκτυπο στην ενίσχυση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους νέους·
καλεί λοιπόν τα κράτη μέλη να βοηθήσουν 
τους σπουδαστές από χώρες ΕΠΓ να έχουν 
πρόσβαση στην εκπαίδευση στην Ευρώπη·

2. Επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα της 
ΕΕ για τους νέους είχαν τεράστιο 
αντίκτυπο στην ενίσχυση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους νέους·
καλεί λοιπόν τα κράτη μέλη να βοηθήσουν
στο μέτρο του δυνατού τους σπουδαστές 
από χώρες ΕΠΓ να έχουν πρόσβαση στην 
εκπαίδευση στην Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία 15
Hannu Takkula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2.  Επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα της 
ΕΕ για τους νέους είχαν τεράστιο 
αντίκτυπο στην ενίσχυση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους νέους·
καλεί λοιπόν τα κράτη μέλη να βοηθήσουν 
τους σπουδαστές από χώρες ΕΠΓ να έχουν 
πρόσβαση στην εκπαίδευση στην Ευρώπη·

2. Επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα της 
ΕΕ για τους νέους είχαν τεράστιο 
αντίκτυπο στην ενίσχυση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους νέους·
καλεί λοιπόν τα κράτη μέλη να βοηθήσουν 
τους σπουδαστές από χώρες ΕΠΓ να έχουν 
πρόσβαση στην εκπαίδευση στην Ευρώπη·
υπενθυμίζει την ιδιαίτερη σημασία να 
εξασφαλισθεί η αμοιβαιότητα στα 
προγράμματα ανταλλαγών, εις τρόπον 
ώστε και οι νέοι της Ευρώπης να έχουν 
την δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
προγράμματα επιμόρφωσης στις χώρες 
ΕΠΓ 

Or. fi

Τροπολογία 16
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. Επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα της 
ΕΕ για τους νέους είχαν τεράστιο 
αντίκτυπο στην ενίσχυση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους νέους· 
καλεί λοιπόν τα κράτη μέλη να βοηθήσουν 
τους σπουδαστές από χώρες ΕΠΓ να έχουν 
πρόσβαση στην εκπαίδευση στην Ευρώπη·

2. Επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα της 
ΕΕ για τους νέους είχαν τεράστιο 
αντίκτυπο στην ενίσχυση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών για τους νέους· 
καλεί λοιπόν τα κράτη μέλη να βοηθήσουν 
τους σπουδαστές από χώρες ΕΠΓ να έχουν 
πρόσβαση στην εκπαίδευση στην Ευρώπη·
καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις 
πρωτοβουλίες επιμόρφωσης, 
περιλαμβανομένων των προγραμμάτων 
διδασκαλίας της γλώσσας των γειτονικών 
χωρών, καθώς και τις πρωτοβουλίες 
αδελφοποίησης που απευθύνονται στους 
υπαλλήλους·

Or. lt

Τροπολογία 17
Cătălin Sorin Ivan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. υπογραμμίζει την ανάγκη να καταστεί 
περισσότερο φιλελεύθερο το σύστημα 
θεώρησης διαβατηρίου για τους 
σπουδαστές από χώρες της ανατολικής 
εταιρικής σχέσης που επιθυμούν να 
σπουδάσουν σε χώρες της ΕΕ

Or. en

Τροπολογία 18
Georgios Papanikolaou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. Υπενθυμίζει την προστιθέμενη αξία 
του προγράμματος Tempus IV στην 
προώθηση της συνεργασίας και στην 
προσπάθεια εκσυγχρονισμού των 
εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών 
που γειτνιάζουν με την Ε.Ε. και καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα ενόψει του επόμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

Or. el

Τροπολογία 19
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. Εκτιμά τον αντίκτυπο του 
Ευρωμεσογειακού Πανεπιστημίου και 
προτείνει να υπάρξει παρόμοια 
πρωτοβουλία για την περιοχή της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

3. Εκτιμά τον αντίκτυπο του 
Ευρωμεσογειακού Πανεπιστημίου και 
προτείνει να προβληθεί η επιτυχία αυτή 
και να υπάρξει παρόμοια πρωτοβουλία για 
την περιοχή της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης·

Or. fr

Τροπολογία 20
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Τονίζει πως χρειάζεται να ενταθούν οι 
συνέργειες ανάμεσα στην πρωτοβουλία 
«Νεολαία σε κίνηση» και την ΕΠΓ, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο 

4. Τονίζει πως χρειάζεται να ενταθούν οι 
συνέργειες ανάμεσα στην πρωτοβουλία 
«Νεολαία σε κίνηση» και την ΕΠΓ, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι 
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σπουδάζων μπορεί με την κινητικότητα 
μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των 
γειτονικών χωρών να επωφεληθεί από 
πολλές ευκαιρίες, προς το συμφέρον τόσο 
της ΕΕ όσο και νέων από αυτές τις χώρες·

σπουδαστές μπορούν με την κινητικότητα 
μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των 
γειτονικών χωρών να επωφεληθούν από 
πολλές ευκαιρίες, προς το συμφέρον τόσο 
της ΕΕ όσο και νέων από αυτές τις χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 21
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Τονίζει πως χρειάζεται να ενταθούν οι 
συνέργειες ανάμεσα στην πρωτοβουλία
«Νεολαία σε κίνηση» και την ΕΠΓ, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο 
σπουδάζων μπορεί με την κινητικότητα 
μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των 
γειτονικών χωρών να επωφεληθεί από 
πολλές ευκαιρίες, προς το συμφέρον τόσο 
της ΕΕ όσο και νέων από αυτές τις χώρες·

4. Τονίζει πως χρειάζεται να ενταθούν οι 
συνέργειες ανάμεσα στην πρωτοβουλία
«Νεολαία σε κίνηση» και την ΕΠΓ, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο 
σπουδάζων μπορεί με την κινητικότητα 
μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των 
γειτονικών χωρών να επωφεληθεί από 
πολλές ευκαιρίες, προς το συμφέρον τόσο 
της ΕΕ όσο και νέων από αυτές τις χώρες·
καλεί την Επιτροπή να συνάψει 
περισσότερες εταιρικές συμφωνίες στον 
τομέα της κινητικότητας με τις γειτονικές 
χώρες·

Or. lt

Τροπολογία 22
Cătălin Sorin Ivan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Τονίζει πως χρειάζεται να ενταθούν οι 
συνέργειες ανάμεσα στην πρωτοβουλία 
«Νεολαία σε κίνηση» και την ΕΠΓ, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο 

4. Τονίζει πως χρειάζεται να ενταθούν οι 
συνέργειες ανάμεσα στην πρωτοβουλία 
«Νεολαία σε κίνηση» και την ΕΠΓ, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο 
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σπουδάζων μπορεί με την κινητικότητα 
μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των 
γειτονικών χωρών να επωφεληθεί από 
πολλές ευκαιρίες, προς το συμφέρον τόσο 
της ΕΕ όσο και νέων από αυτές τις χώρες· 

σπουδάζων μπορεί με την κινητικότητα 
μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των 
γειτονικών χωρών να επωφεληθεί από 
πολλές ευκαιρίες, προς το συμφέρον τόσο 
της ΕΕ όσο και νέων από αυτές τις χώρες· 
παράλληλα με την προώθηση των 
προγραμμάτων αυτών από τα μέσα 
ενημέρωσης στις γειτονικές χώρες της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 23
Marek Henryk Migalski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. Τονίζει πως χρειάζεται να ενταθούν οι 
συνέργειες ανάμεσα στην πρωτοβουλία
«Νεολαία σε κίνηση» και την ΕΠΓ, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο 
σπουδάζων μπορεί με την κινητικότητα 
μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των 
γειτονικών χωρών να επωφεληθεί από 
πολλές ευκαιρίες, προς το συμφέρον τόσο 
της ΕΕ όσο και νέων από αυτές τις χώρες·

4. Τονίζει πως χρειάζεται να ενταθούν οι 
συνέργειες ανάμεσα στην πρωτοβουλία
«Νεολαία σε κίνηση» και την ΕΠΓ, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο 
σπουδάζων μπορεί με την κινητικότητα 
μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των 
γειτονικών χωρών να επωφεληθεί από 
πολλές ευκαιρίες, προς το συμφέρον τόσο 
της ΕΕ όσο και νέων από αυτές τις χώρες·
υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι αποκλίσεις 
εισοδήματος μεταξύ των κατοίκων της 
Ένωσης και των κατοίκων των χωρών 
ΕΠΓ, καθώς και να αναζητηθούν τα μέσα 
προκειμένου να βελτιωθούν οι 
δυνατότητες χορήγησης υποτροφιών·

Or. pl

Τροπολογία 24
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. υπενθυμίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τα κράτη μέλη την ιδιαίτερη σημασία 
που έχει η άρση των εμποδίων της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων 
και της χορήγησης θεώρησης 
διαβατηρίων, ιδίως στην περίπτωση 
ανταλλαγών που αφορούν τους 
σπουδαστές, τους μαθητευόμενους και 
τους εκπαιδευτικούς·

Or. fr

Τροπολογία 25
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία 
να ενισχυθεί, στο πλαίσιο της ΕΠΓ, η 
συνεργασία για την ανάπτυξη του 
αθλητισμού στις εμπλεκόμενες χώρες, 
λαμβανομένης υπόψη της εκπαιδευτικής 
αξίας των αθλητικών δραστηριοτήτων· 
ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
και τα κράτη μέλη να εργασθούν για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των αθλητών ανά 
τον κόσμο, αρχής γενομένης από αυτούς 
των χωρών ΕΠΓ και για την κατάργηση 
κάθε είδους εμπορίας νέων αθλητών σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 26
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. εκτιμά ότι είναι απαραίτητη η 
διεθνής, η περιφερειακή και 
διαπεριφερειακή πολιτιστική συνεργασία, 
η οποία να βασίζεται σε έναν πραγματικό 
διάλογο μεταξύ των πολιτισμών και να 
περιλαμβάνει όλους τους κοινωνικούς 
παράγοντες (αρχές, θεσμικά όργανα, 
πολιτιστικές οργανώσεις και ενώσεις)· 
καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τις χώρες ΕΠΓ 
να υπογράψουν και να κυρώσουν την 
Σύμβαση της UNESCO για την 
προστασία και την προώθηση της 
πολυμορφίας των πολιτιστικών 
εκφράσεων·

Or. fr

Τροπολογία 27
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. ζητεί επισταμένως από την Επιτροπή 
να αποδώσει όλως ιδιαίτερη προσοχή 
στην κινητικότητα των σπουδαστών, των 
πανεπιστημιακών, των ερευνητών και 
των επιχειρηματιών εξασφαλίζοντας 
επαρκείς πόρους και ενισχύοντας και 
επεκτείνοντας τα υφιστάμενα 
προγράμματα υποτροφιών καθώς και να 
εφαρμόσει μία διαρθρωμένη συνεργασία 
στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης 
και της έρευνας, την προώθηση των 
ανταλλαγών μεταξύ των πανεπιστημίων 
και τις εταιρικές σχέσεις δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα στον τομέα της έρευνας

Or. lt
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Τροπολογία 28
Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Πιστεύει ότι από την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής στα πολιτιστικά προγράμματα 
της ΕΕ επωφελείται η ανάπτυξη 
πολιτιστικής πολιτικής στις χώρες ΕΠΓ·
ως εκ τούτου, επιδοκιμάζει την έναρξη του 
προγράμματος «Πολιτισμός» της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και
επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να
παρακολουθήσει την ειδική δράση της υπό 
την αιγίδα του προγράμματος πολιτισμός·

5. Πιστεύει ότι από την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής στα πολιτιστικά προγράμματα 
της ΕΕ επωφελείται η υλική και μη υλική
ανάπτυξη πολιτιστικής πολιτικής στις 
χώρες της ΕΠΓ, ενώ ο πολιτισμός μπορεί 
επίσης να λειτουργήσει θετικά για την 
καινοτομία, την δημοκρατία, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την πρόληψη 
των συγκρούσεων και την συμφιλίωση, το 
επιχειρηματικό πνεύμα και την 
δημιουργικότητα· ως εκ τούτου, 
επιδοκιμάζει προγράμματα όπως το 
Media Mundus, τα οποία υφίστανται στο 
πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο και
του προγράμματος Πολιτισμός της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης  επικροτεί 
την πρόθεση της Επιτροπής να συνεχίσει
την ειδική δράση της του πολιτιστικού
προγράμματος και υποστηρίζει την 
έναρξη του επόμενου προγράμματος 
Πολιτισμός (2014-2020) για τις χώρες 
ΕΓΠ·

Or. en

Τροπολογία 29
Katarína Neveďalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Πιστεύει ότι από την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής στα πολιτιστικά προγράμματα 
της ΕΕ επωφελείται η ανάπτυξη 
πολιτιστικής πολιτικής στις χώρες ΕΠΓ· ως 
εκ τούτου, επιδοκιμάζει την έναρξη του 

5. Πιστεύει ότι από την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής στα πολιτιστικά προγράμματα 
της ΕΕ επωφελείται η ανάπτυξη 
πολιτιστικής πολιτικής στις χώρες ΕΠΓ· ως 
εκ τούτου, υπογραμμίζει την ιδιαίτερη 
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προγράμματος «Πολιτισμός» της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και 
επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
παρακολουθήσει την ειδική δράση της υπό 
την αιγίδα του προγράμματος πολιτισμός·

σημασία της έναρξη του προγράμματος
«Πολιτισμός» της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης και επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να παρακολουθήσει την ειδική 
δράση της υπό την αιγίδα του 
προγράμματος πολιτισμός·

Or. en

Τροπολογία 30
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Πιστεύει ότι από την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής στα πολιτιστικά προγράμματα 
της ΕΕ επωφελείται η ανάπτυξη 
πολιτιστικής πολιτικής στις χώρες ΕΠΓ· ως 
εκ τούτου, επιδοκιμάζει την έναρξη του 
προγράμματος «Πολιτισμός» της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και 
επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
παρακολουθήσει την ειδική δράση της υπό 
την αιγίδα του προγράμματος πολιτισμός·

5. Πιστεύει ότι από την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής στα πολιτιστικά προγράμματα 
της ΕΕ επωφελείται η ανάπτυξη 
πολιτιστικής πολιτικής στις χώρες ΕΠΓ· ως 
εκ τούτου, επιδοκιμάζει την έναρξη του 
προγράμματος «Πολιτισμός» της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και 
επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
παρακολουθήσει την ειδική δράση της υπό 
την αιγίδα του προγράμματος πολιτισμός·
υπενθυμίζει επίσης ότι οι διαδικασίες 
υποβολής προγραμμάτων καθώς και 
αξιολόγησης και χρηματοδότησής τους 
πρέπει να απλοποιηθούν ώστε η κοινωνία 
των πολιτών του προγράμματος ΕΠΓ να 
είναι εις θέσιν να εντοπίζει τις ευκαιρίες 
και να δράττεται αυτών με κάθε 
διαφάνεια·

Or. fr

Τροπολογία 31
Maria Badia i Cutchet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. Πιστεύει ότι από την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής στα πολιτιστικά προγράμματα 
της ΕΕ επωφελείται η ανάπτυξη 
πολιτιστικής πολιτικής στις χώρες ΕΠΓ· ως 
εκ τούτου, επιδοκιμάζει την έναρξη του 
προγράμματος «Πολιτισμός» της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και 
επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
παρακολουθήσει την ειδική δράση της υπό 
την αιγίδα του προγράμματος πολιτισμός 
2009-2010·

5. Πιστεύει ότι από την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής στα πολιτιστικά προγράμματα 
της ΕΕ επωφελείται η ανάπτυξη 
πολιτιστικής πολιτικής στις χώρες ΕΠΓ· ως 
εκ τούτου, επιδοκιμάζει την έναρξη του 
προγράμματος «Πολιτισμός» της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και 
επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
παρακολουθήσει την ειδική δράση της υπό 
την αιγίδα του προγράμματος πολιτισμός 
2009-2010· Τα προγράμματα πολιτισμού 
και κινητικότητας θα έπρεπε να 
περιλαμβάνουν επίσης και την 
κινητικότητα των καλλιτεχνών και των 
ατόμων που ασχολούνται με μελέτες στον 
τομέα της τέχνης δεδομένου ότι αυτό 
επιτρέπει τον εμπλουτισμό και τις 
ανταλλαγές στον τομέα της δημιουργίας 
και του πολιτισμού·

Or. es

Τροπολογία 32
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία 
των δικτύων των φορέων τοπικής 
αυτοδιοίκησης -ιδίως τις αδελφοποιήσεις 
πόλεων- των ευρωπαϊκών δημόσιων 
παραγόντων και των κρατών που 
επωφελούνται από την της ΕΠΓ, ώστε να 
αυξηθούν οι πολιτικές, οικονομικές και 
πολιτιστικές ανταλλαγές με τις χώρες 
αυτές· συνιστά, προς τον σκοπό αυτό, 
καλύτερη ενημέρωση και καλύτερη 
πλαισίωση των υποβαλλόντων σχέδια και 
των δικαιούχων κονδυλίων από τον 
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Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και 
Εταιρικής Σχέσης (ENPI). ενθαρρύνει 
την δημιουργία ευρωπαϊκών πλαισίων 
ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών 
πρακτικών·

Or. fr

Τροπολογία 33
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. τάσσεται υπέρ της θέσπισης μιας 
ειδικής θεώρησης διαβατηρίου για τους 
καλλιτέχνες και λοιπούς επαγγελματίες 
του πολιτισμού, προερχόμενους από 
χώρες του προγράμματος ΕΠΓ· καλεί 
επίσης την Επιτροπή να προτείνει μία 
πρωτοβουλία για θεωρήσεις βραχείας 
διαμονής, με σκοπό την άρση των 
εμποδίων στην κινητικότητα στον 
τομέα·του πολιτισμού·

Or. fr

Τροπολογία 34
Marek Henryk Migalski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. υπογραμμίζει ότι είναι σκόπιμο να 
αξιοποιηθούν οι πρωτοβουλίες των 
κρατών μελών επί θεμάτων μαθητείας οι 
οποίες ανταποκρίνονται ήδη στους 
προσανατολισμούς της ευρωπαϊκής 
πολιτικής γειτονίας, όπως το Κέντρο 
ανατολικών σπουδών της Βαρσοβίας· 
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καλεί τα κράτη μέλη, προς τον σκοπό 
αυτό, να δημιουργήσουν ένα σύστημα 
δωρεάν χορήγησης θεωρήσεων 
διαβατηρίου για τους σπουδαστές από τις 
χώρες ΕΠΓ 

Or. pl

Τροπολογία 35
Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. εκφράζει την λύπη του διότι η 
συνεργασία με τις χώρες ΕΓΠ στον τομέα 
της εκπαίδευσης και του πολιτισμού είναι 
διασκορπισμένη σε διάφορα 
προγράμματα και καλύπτεται από 
διάφορα κονδύλια του προϋπολογισμού 
και ζητεί αξιολόγηση των υφισταμένων 
προγραμμάτων ώστε να εξασφαλισθεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή τους και τα 
απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση των 
στόχων της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 36
Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υποστηρίζει τον εξορθολογισμό των 
απαραίτητων δραστηριοτήτων, στο 
πλαίσιο της Επιτροπής, που αφορούν τα 
διάφορα υφιστάμενα προγράμματα και 
σχέδια που σχετίζονται με τον πολιτισμό 
και την εκπαίδευση· εκφράζει την 
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ικανοποίησή του για την προοπτική 
ανάληψης μιας πρωτοβουλίας που θα 
καλύπτει όλα τα προγράμματα και τα 
σχέδια που θα ευνοούν την περιφερειακή 
και διαπεριφερειακή συνεργασία σε 
θέματα πολιτισμού για το σύνολο της 
περιφέρειας ΕΠΓ·

Or. en

Τροπολογία 37
Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. υπογραμμίζει ότι οι θεμελιώδεις 
ελευθερίες, όπως η ελευθερία της 
έκφρασης και η ελευθερία του τύπου, 
καθώς και το δικαίωμα της επαφής και 
της επικοινωνίας -τόσο μέσω του 
Διαδικτύου όσο και εκτός αυτού- είναι 
σημαντικές προϋποθέσεις για την 
έκφραση, τις ανταλλαγές και τον διάλογο 
στον τομέα του πολιτισμού· ζητεί 
συνεπώς από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να σέβονται και να προωθούν τις 
ελευθερίες αυτές, τόσο εντός όσο και 
εκτός της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 38
Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να 
συντονίσουν τη στρατηγική ανάπτυξη 
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των πολιτισμικών πτυχών της εξωτερικής 
πολιτικής, ενσωματώνοντας με συνεπή 
και συστηματικό τρόπο τον πολιτισμό 
στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και 
επιδιώκοντας τη συμπληρωματικότητα 
με τις εξωτερικές πολιτικές των κρατών 
μελών στον πολιτισμικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 39
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. Καλεί την ΕΥΕΔ να στηρίξει τις 
προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών, 
των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων να 
καθιερώσουν ένα δημοκρατικό σύστημα 
και κράτος δικαίου σε όλες εκείνες τις 
χώρες της ΕΠΓ όπου παραβιάζονται οι 
θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· αναγνωρίζει δε με ανησυχία 
τη διαδικασία περιορισμού της
ελευθερίας του λόγου και την 
παρενόχληση της αντιπολίτευσης, για 
παράδειγμα, στη Λευκορωσία.

6. Καλεί την ΕΥΕΔ να υποστηρίξει μία 
εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με 
τις αρχές των χωρών της ΕΠΓ και να 
συνάψει εταιρικές σχέσεις με τους 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών,
περιλαμβανομένων και των πολιτιστικών 
φορέων, προκειμένου να ενισχυθεί ο 
διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, να 
υπάρξει μέριμνα για τον σεβασμό της 
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και, 
γενικότερα, της ελευθερίας του λόγου και
της ελεύθερης πρόσβασης στην 
ενημέρωση 

Or. fr

Τροπολογία 40
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. Καλεί την ΕΥΕΔ να στηρίξει τις 6. Καλεί την ΕΥΕΔ να στηρίξει τις 
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προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών, 
των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων να 
καθιερώσουν ένα δημοκρατικό σύστημα 
και κράτος δικαίου σε όλες εκείνες τις 
χώρες της ΕΠΓ όπου παραβιάζονται οι 
θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· αναγνωρίζει δε με ανησυχία 
τη διαδικασία περιορισμού της ελευθερίας 
του λόγου και την παρενόχληση της 
αντιπολίτευσης, για παράδειγμα, στη 
Λευκορωσία.

προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών, 
των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων να 
καθιερώσουν ένα δημοκρατικό σύστημα 
και κράτος δικαίου σε όλες εκείνες τις 
χώρες της ΕΠΓ όπου παραβιάζονται οι 
θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τα δικαιώματα των 
μειονοτήτων· αναγνωρίζει δε με ανησυχία 
τη διαδικασία περιορισμού της ελευθερίας 
του λόγου και την παρενόχληση της 
αντιπολίτευσης σε πολλές χώρες ΕΠΓ.

Or. en

Τροπολογία 41
Marietje Schaake

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. Καλεί την ΕΥΕΔ να στηρίξει τις 
προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών, 
των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων να 
καθιερώσουν ένα δημοκρατικό σύστημα 
και κράτος δικαίου σε όλες εκείνες τις 
χώρες της ΕΠΓ όπου παραβιάζονται οι 
θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· αναγνωρίζει δε με ανησυχία 
τη διαδικασία περιορισμού της ελευθερίας 
του λόγου και την παρενόχληση της 
αντιπολίτευσης, για παράδειγμα, στη 
Λευκορωσία.

6. Καλεί την ΕΥΕΔ να στηρίξει τις 
προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών, 
των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων να 
καθιερώσουν ένα δημοκρατικό σύστημα 
και κράτος δικαίου σε όλες εκείνες τις 
χώρες της ΕΠΓ όπου παραβιάζονται οι 
θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· αναγνωρίζει δε με ανησυχία 
τη διαδικασία περιορισμού της ελευθερίας 
του λόγου και την παρενόχληση της 
αντιπολίτευσης επιγραμμικά όσο εκτός 
σύνδεσης/στην πραγματική ζωή όσο και 
στο Διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 42
Katarína Neveďalová
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. Καλεί την ΕΥΕΔ να στηρίξει τις 
προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών, 
των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων να 
καθιερώσουν ένα δημοκρατικό σύστημα 
και κράτος δικαίου σε όλες εκείνες τις 
χώρες της ΕΠΓ όπου παραβιάζονται οι 
θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· αναγνωρίζει δε με ανησυχία 
τη διαδικασία περιορισμού της ελευθερίας 
του λόγου και την παρενόχληση της 
αντιπολίτευσης, για παράδειγμα, στη 
Λευκορωσία.

6. Καλεί την ΕΥΕΔ να στηρίξει τις 
προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών, 
των μέσων ενημέρωσης και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων να 
καθιερώσουν ένα δημοκρατικό σύστημα 
και κράτος δικαίου σε όλες εκείνες τις 
χώρες της ΕΠΓ όπου παραβιάζονται οι 
θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· αναγνωρίζει δε με ανησυχία
και καταδικάζει τη διαδικασία 
περιορισμού της ελευθερίας του λόγου και 
την παρενόχληση της αντιπολίτευσης, για 
παράδειγμα, στη Λευκορωσία.

Or. en

Τροπολογία 43
Malika Benarab-Attou

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. Καλεί την ΕΥΕΔ να στηρίξει τις 
προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών, 
των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων να 
καθιερώσουν ένα δημοκρατικό σύστημα 
και κράτος δικαίου σε όλες εκείνες τις 
χώρες της ΕΠΓ όπου παραβιάζονται οι 
θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· αναγνωρίζει δε με ανησυχία 
τη διαδικασία περιορισμού της ελευθερίας 
του λόγου και την παρενόχληση της 
αντιπολίτευσης, για παράδειγμα, στη 
Λευκορωσία.

6. Καλεί την ΕΥΕΔ να στηρίξει τις 
προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών, 
των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων να 
καθιερώσουν ένα δημοκρατικό σύστημα 
και κράτος δικαίου σε όλες εκείνες τις 
χώρες της ΕΠΓ όπου παραβιάζονται οι 
θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· καλεί επίσης την ΕΥΕΔ να 
καταδικάσει την ολοένα και συχνότερη 
λογοκρισία και παρακολούθηση του 
διαδικτύου από καταπιεστικά 
καθεστώτα· σημειώνει, εν προκειμένω, 
την διαδικασία περιορισμού της 
ελευθερίας του λόγου και την 
παρενόχληση της αντιπολίτευσης, για 
παράδειγμα, στη Λευκορωσία και 
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υπενθυμίζει ότι στην νότια όχθη της 
Μεσογείου σημειώνονται εξελίξεις άνευ 
προηγουμένου, τις οποίες η Ευρωπαϊκή 
Ένωση οφείλει να πλαισιώσει 
αναλαμβάνοντας νέες πρωτοβουλίες.

Or. fr

Τροπολογία 44
Marek Henryk Migalski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. Καλεί την ΕΥΕΔ να στηρίξει τις 
προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών, 
των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων να 
καθιερώσουν ένα δημοκρατικό σύστημα 
και κράτος δικαίου σε όλες εκείνες τις 
χώρες της ΕΠΓ όπου παραβιάζονται οι 
θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· αναγνωρίζει δε με ανησυχία 
τη διαδικασία περιορισμού της ελευθερίας 
του λόγου και την παρενόχληση της 
αντιπολίτευσης, για παράδειγμα, στη 
Λευκορωσία.

6. Καλεί την ΕΥΕΔ να στηρίξει, σε 
πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, τις 
προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών, 
των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων να 
καθιερώσουν ένα δημοκρατικό σύστημα 
και κράτος δικαίου σε όλες εκείνες τις 
χώρες της ΕΠΓ όπου παραβιάζονται οι 
θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· σημειώνει δε με ανησυχία τη 
διαδικασία περιορισμού της ελευθερίας 
του λόγου και την παρενόχληση της 
αντιπολίτευσης, για παράδειγμα, στη 
Λευκορωσία. παρακαλεί την Επιτροπή να 
ζητήσει επιμόνως την απελευθέρωση των 
φυλακισμένων δημοσιογράφων.

Or. pl

Τροπολογία 45
Marie-Christine Vergiat

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
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σχεδιασθούν -και στο πλαίσιο της ΕΠΓ-
αποτελεσματικές στρατηγικές για 
διαπολιτισμικές διαπραγματεύσεις και 
εκτιμά ότι μία πολυπολιτισμική 
προσέγγιση προς τον σκοπό αυτό μπορεί 
να έχει ευνοϊκές επιπτώσεις στο σύνολο 
των σχέσεων με τις τρίτες χώρες-
εταίρους.

Or. fr

Τροπολογία 46
László Tőkés

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
δρομολογηθούν, να εφαρμοσθούν και να 
υποστηριχθούν εκπαιδευτικά και 
πολιτιστικά προγράμματα τα οποία να 
αποσκοπούν στην διάδοση και την 
προώθηση των θεμελιωδών αξιών της 
συμμετοχικής δημοκρατίας, να 
περιλαμβάνουν τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και να 
είναι προσιτά τόσο στους πολίτες·όσο και 
στα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα των χωρών της ΕΠΓ.

Or. en


