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Τροπολογία 1
Salvatore Iacolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να
εκπληρώσει η ΕΕ, μέσω της 
αναθεωρημένης πολιτικής γειτονίας της, 
τις επιδιώξεις όσων αγωνίστηκαν για τη 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος στην κινητικότητα·

1. θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να
διευκολύνει η ΕΕ, μέσω της 
αναθεωρημένης πολιτικής γειτονίας της,
την διαδικασία δημοκρατικής 
μετεξέλιξης των γειτονικών χωρών, 
υποστηρίζοντας τις πολιτικές, κοινωνικές 
και οικονομικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό 
την αποκατάσταση και την εδραίωση της 
προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης 
ώστε να ανταποκριθεί με τον καλύτερο 
τρόπο στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες 
των πολιτών των γειτονικών χωρών·

Or. it

Τροπολογία 2
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να
εκπληρώσει η ΕΕ, μέσω της 
αναθεωρημένης πολιτικής γειτονίας της,
τις επιδιώξεις όσων αγωνίστηκαν για τη 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
στην κινητικότητα·

1. θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να
συμβάλει η ΕΕ, μέσω της αναθεωρημένης 
πολιτικής γειτονίας της, στην υλοποίηση 
των επιδιώξεων όσων αγωνίστηκαν και 
εξακολουθούν να αγωνίζονται για τη 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα,
τόσο στη νότια όσο και στην ανατολική 
γειτονική περιοχή·

Or. en
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Τροπολογία 3
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να 
εκπληρώσει η ΕΕ, μέσω της 
αναθεωρημένης πολιτικής γειτονίας της, 
τις επιδιώξεις όσων αγωνίστηκαν για τη 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος στην κινητικότητα·

1. θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να 
εκπληρώσει η ΕΕ, μέσω της 
αναθεωρημένης πολιτικής γειτονίας της, 
τις δημοκρατικές, πολιτικές, οικονομικές, 
πολιτιστικές και κοινωνικές επιδιώξεις
των πολιτών και των υπηκόων από κράτη 
της ΕΠΓ , συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος στην κινητικότητα και την 
ελεύθερη κυκλοφορία·

Or. fr

Τροπολογία 4
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να 
εκπληρώσει η ΕΕ, μέσω της 
αναθεωρημένης πολιτικής γειτονίας της, 
τις επιδιώξεις όσων αγωνίστηκαν για τη 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
στην κινητικότητα·

1. θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να 
εκπληρώσει η ΕΕ, μέσω της 
αναθεωρημένης πολιτικής γειτονίας της, 
τις προσδοκίες όσων αγωνίστηκαν για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την 
κοινωνική δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος στην κινητικότητα·

Or. el

Τροπολογία 5
Mariya Nedelcheva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να
εκπληρώσει η ΕΕ, μέσω της 
αναθεωρημένης πολιτικής γειτονίας της, 
τις επιδιώξεις όσων αγωνίστηκαν για τη 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
στην κινητικότητα·

1. θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να
υποστηρίξει η ΕΕ, μέσω της 
αναθεωρημένης πολιτικής γειτονίας της, 
τις επιδιώξεις όσων αγωνίστηκαν για τη 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα  
υπενθυμίζει σχετικώς ότι η μετανάστευση 
και η κινητικότητα αποτελούν σημαντική 
πτυχή της νέας αυτής στρατηγικής 
γειτονίας·

Or. fr

Τροπολογία 6
Renate Weber, Cecilia Wikström

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να 
εκπληρώσει η ΕΕ, μέσω της 
αναθεωρημένης πολιτικής γειτονίας της, 
τις επιδιώξεις όσων αγωνίστηκαν για τη 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
στην κινητικότητα·

1. θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να 
εκπληρώσει η ΕΕ, μέσω της 
αναθεωρημένης πολιτικής γειτονίας της, 
τις επιδιώξεις όσων αγωνίστηκαν για τη 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα,
προσφέροντας όχι μόνον ανθρωπιστική 
βοήθεια αλλά και υποστήριξη στις 
πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις 

Or. en

Τροπολογία 7
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να 
εκπληρώσει η ΕΕ, μέσω της 
αναθεωρημένης πολιτικής γειτονίας της, 

1. θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να 
εκπληρώσει η ΕΕ, μέσω της 
αναθεωρημένης πολιτικής γειτονίας της, 
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τις επιδιώξεις όσων αγωνίστηκαν για τη 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
στην κινητικότητα·

τις επιδιώξεις όσων αγωνίστηκαν για τη 
δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
την οικονομική ανάκαμψη στην περιοχή·

Or. de

Τροπολογία 8
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να 
εκπληρώσει η ΕΕ, μέσω της 
αναθεωρημένης πολιτικής γειτονίας της, 
τις επιδιώξεις όσων αγωνίστηκαν για τη 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
στην κινητικότητα·

1. θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να 
εκπληρώσει η ΕΕ, μέσω της 
αναθεωρημένης πολιτικής γειτονίας της, 
τις επιδιώξεις όσων αγωνίστηκαν για τη 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
στην κινητικότητα και να υποστηρίξει 
περισσότερο την διαδικασία 
εκδημοκρατισμού, ειδικότερα 
υποστηρίζοντας τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την 
ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, 
τις ελεύθερες και αδιάβλητες εκλογές και 
την ελευθερία της έκφρασης·

Or. en

Τροπολογία 9
Salvatore Iacolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. δηλώνει και πάλι ότι η δημοκρατία, 
το κράτος δικαίου και οι θεμελιώδεις 
ελευθερίες, καθώς και τα δικαιώματα της 
γυναίκας, η οικονομία της αγοράς και η 
βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν τις αξίες 
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επί των οποίων στηρίζεται η ευρωπαϊκή 
πολιτική γειτονίας·

Or. it

Τροπολογία 10
Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. θεωρεί ότι η νέα πολιτική γειτονίας 
πρέπει να συμβάλει στην άρση των 
εμποδίων που συχνά αντιμετωπίζουν τα 
άτομα που έχουν ανάγκη προστασίας 
προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο 
έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα να 
καθίστανται ακόμη περισσότερο ευάλωτα 
και να αποτελούν εύκολα θύματα των 
κυκλωμάτων παράνομης μετανάστευσης 

Or. fr

Τροπολογία 11
Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. υπενθυμίζει σχετικών ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να τηρούν την αρχή της μη 
επαναπροώθησης και να καταβάλουν 
κάθε προσπάθεια για την δημιουργία ενός 
προσπελάσιμου, δίκαιου και 
προστατευτικού συστήματος ευρωπαϊκού 
ασύλου·

Or. fr
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Τροπολογία 12
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι η αναθεώρηση της ΕΠΓ 
δημιουργεί μια ευκαιρία για την ΕΕ να 
εκπληρώσει στην πράξη τις υποχρεώσεις 
που υπέχει βάσει των άρθρων 2, 3, 6, 8 και 
21 της ΣΕΕ·

2. πιστεύει ότι η αναθεώρηση της ΕΠΓ 
δημιουργεί μια ευκαιρία για την ΕΕ να 
εκπληρώσει στην πράξη τις υποχρεώσεις 
που υπέχει βάσει των άρθρων 2, 3, 6, 8 και 
21 της ΣΕΕ και να ωθήσουν προς την 
κατεύθυνση αυτή τις σχέσεις της με την 
ΕΠΓ σε όλους τους τομείς, 
περιλαμβανομένων και του οικονομικού 
και κοινωνικού τομέα, προκειμένου να 
καταστεί δυνατός ο εκδημοκρατισμός και 
η επιτυχία του στις χώρες αυτές και η 
εφαρμογή πιο ανθρώπινων 
μεταναστευτικών πολιτικών και 
σύμφωνων με τους διεθνείς κανόνες 
μεταξύ της ΕΕ και των χωρών αυτών·

Or. fr

Τροπολογία 13
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. α. εκφράζει την λύπη του για την 
επιμονή με την οποία εκδηλώνεται μια 
ευρωπαϊκή προσέγγιση η οποία 
αποσκοπεί στην ανάθεση της διαχείρισης 
της προς την ΕΕ μετανάστευσης σε 
τρίτες χώρες και, συγκεκριμένα σε αυτές 
της Νότιας Μεσογείου·

Or. fr
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Τροπολογία 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. εκτιμά ότι για την υποστήριξη της 
προόδου που σημειώθηκε πρόσφατα προς 
τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και τις 
πολιτικές ελευθερίες στην Βόρεια Αφρική 
και στην περιοχή της Μεσογείου, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανοίξει 
περισσότερο την αγορά της, αρχής 
γενομένης από την Αίγυπτο, την Τυνησία 
και το Μεταβατικό Εθνικό Συμβούλιο της 
Λιβύης·

Or. en

Τροπολογία 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. εκτιμά ότι για την ουσιαστική 
υποστήριξη των προσδοκιών της 
ελευθερίας στην Βόρεια Αφρική και την 
περιοχή της Μεσογείου, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα πρέπει ταυτοχρόνως να 
προγραμματίσει την έναρξη διαλόγου 
προκειμένου να ενθαρρύνει τις χώρες 
αυτές να ενισχύσουν τις περιφερειακές 
τους σχέσεις, δεδομένου ότι ο στόχος 
είναι η κατάργηση μεταξύ τους των 
εμποδίων της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των προσώπων, των αγαθών και των 
υπηρεσιών·

Or. en



PE472.228v01-00 10/41 AM\877367EL.doc

EL

Τροπολογία 16
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2.β. εκφράζει την λύπη του διότι η νέα 
στρατηγική που προτείνεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να 
αναφέρεται σε μια αρχή της πολλαπλής 
συμμόρφωσης, συνδέοντας την πρόσβαση 
σε μια ενισχυμένη συνεργασία σε άλλους 
τομείς με μία δέσμευση για την 
αποτελεσματική καταπολέμηση της 
παράνομης μετανάστευσης, συγκεκριμένα 
μέσω συμφωνιών επανεισδοχής που 
αφορούν επίσης και υπηκόους από τρίτες 
χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 17
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 γ.  εκφράζει συνεπώς την λύπη του για 
την απόσταση που υπάρχει μεταξύ των 
δηλώσεων προθέσεων της Ένωσης επί 
θεμάτων προώθησης της δημοκρατίας 
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 
γειτονικές χώρες και του γεγονότος ότι 
λαμβάνονται υπόψη σε θέματα 
μεταναστευτικής πολιτικής· ζητεί, κατά 
συνέπεια, να εκδηλώσει η Ένωση 
εμπράκτως τις δηλώσεις της υπέρ των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας παραχωρώντας 
πρωταρχική θέση στην προώθηση και 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων των 
μεταναστών στο πλαίσιο της στρατηγικής 
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που σκοπεύει να αναπτύξει με τους 
εταίρους της των γειτονικών χωρών και, 
ιδιαίτερα, του νότου·

Or. fr

Τροπολογία 18
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 δ.  συμμερίζεται την διαπίστωση της 
Επιτροπής σχετικά με  την κατάσταση 
της μετανάστευσης για οικογενειακούς 
λόγους και την καλεί να παρουσιάσει μία 
πράσινη βίβλο επί του θέματος μέχρι το 
τέλος του τρέχοντος έτους·

Or. fr

Τροπολογία 19
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
εγκαθιδρύσουν έναν δομημένο διάλογο με 
τις αρχές των τρίτων χωρών, προκειμένου 
να αναπτυχθεί μια αμοιβαία επωφελής 
προσέγγιση ως προς την κινητικότητα και 
να γίνουν βήματα προόδου προς την 
απελευθέρωση των θεωρήσεων, πέραν 
της διευκόλυνσης των θεωρήσεων, μόνο 
για στοχευμένες ομάδες, και να 
αξιολογήσουν τις υπάρχουσες εταιρικές 
σχέσεις κινητικότητας, και συγκεκριμένα 
την αλληλεξάρτηση μεταξύ αναπτυξιακής 
βοήθειας, νόμιμης μετανάστευσης και 
παράνομης μετανάστευσης, όπως 

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
εγκαθιδρύσουν έναν δομημένο διάλογο με 
τις αρχές των τρίτων χωρών, προκειμένου 
να αναπτυχθεί μια αμοιβαία επωφελής 
προσέγγιση ως προς την κινητικότητα, η 
οποία να ενισχύει ειδικότερα την 
προστασία των συνόρων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των γειτονικών της χωρών 
από την λαθρομετανάστευση, καθώς και 
να εξετάσουν τις υπάρχουσες εταιρικές 
σχέσεις κινητικότητας, και συγκεκριμένα 
την αλληλεξάρτηση μεταξύ αναπτυξιακής 
βοήθειας, αυστηρής μεταναστευτικής 
πολιτικής, νόμιμης μετανάστευσης και 
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ορίζονται στην Παγκόσμια Προσέγγιση 
της Μετανάστευσης·

παράνομης μετανάστευσης, όπως 
ορίζονται στην Παγκόσμια Προσέγγιση 
της Μετανάστευσης·

Or. de

Τροπολογία 20
Mariya Nedelcheva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
εγκαθιδρύσουν έναν δομημένο διάλογο με 
τις αρχές των τρίτων χωρών, προκειμένου 
να αναπτυχθεί μια αμοιβαία επωφελής 
προσέγγιση ως προς την κινητικότητα και 
να γίνουν βήματα προόδου προς την 
απελευθέρωση των θεωρήσεων, πέραν της 
διευκόλυνσης των θεωρήσεων, μόνο για 
στοχευμένες ομάδες, και να αξιολογήσουν 
τις υπάρχουσες εταιρικές σχέσεις 
κινητικότητας, και συγκεκριμένα την 
αλληλεξάρτηση μεταξύ αναπτυξιακής 
βοήθειας, νόμιμης μετανάστευσης και 
παράνομης μετανάστευσης, όπως 
ορίζονται στην Παγκόσμια Προσέγγιση 
της Μετανάστευσης·

3. υπενθυμίζει ότι η διαρροή εγκεφάλων 
αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για τις 
χώρες εταιρους· καλεί το Συμβούλιο και 
την Επιτροπή να εγκαθιδρύσουν έναν 
δομημένο διάλογο με τις αρχές των τρίτων 
χωρών, προκειμένου να αναπτυχθεί μια 
αμοιβαία επωφελής προσέγγιση ως προς 
την κινητικότητα, να καταστήσουν 
λιγότερο αυστηρές τις διατυπώσεις για 
την χορήγηση θεώρησης διαβατηρίου για 
ορισμένες χώρες εταίρους της ΕΠΓ και 
να κινηθούν προς μια φιλελευθεροποίηση
των θεωρήσεων για τους πλέον 
προηγμένους εταίρους· καλεί επίσης το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
αξιολογήσουν τις υπάρχουσες εταιρικές 
σχέσεις κινητικότητας, και συγκεκριμένα 
την αλληλεξάρτηση μεταξύ αναπτυξιακής 
βοήθειας, νόμιμης μετανάστευσης και 
παράνομης μετανάστευσης, όπως 
ορίζονται στην Παγκόσμια Προσέγγιση 
της Μετανάστευσης·

Or. fr

Τροπολογία 21
Renate Weber, Cecilia Wikström

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
εγκαθιδρύσουν έναν δομημένο διάλογο με 
τις αρχές των τρίτων χωρών, προκειμένου 
να αναπτυχθεί μια αμοιβαία επωφελής 
προσέγγιση ως προς την κινητικότητα και 
να γίνουν βήματα προόδου προς την 
απελευθέρωση των θεωρήσεων, πέραν της 
διευκόλυνσης των θεωρήσεων, μόνο για 
στοχευμένες ομάδες, και να αξιολογήσουν 
τις υπάρχουσες εταιρικές σχέσεις 
κινητικότητας, και συγκεκριμένα την 
αλληλεξάρτηση μεταξύ αναπτυξιακής 
βοήθειας, νόμιμης μετανάστευσης και 
παράνομης μετανάστευσης, όπως 
ορίζονται στην Παγκόσμια Προσέγγιση 
της Μετανάστευσης·

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
εγκαθιδρύσουν έναν δομημένο διάλογο με 
τις αρχές των τρίτων χωρών, προκειμένου 
να αναπτυχθεί μια αμοιβαία επωφελής 
προσέγγιση ως προς την κινητικότητα και 
να γίνουν βήματα προόδου προς την 
απελευθέρωση των θεωρήσεων  και να 
αξιολογήσουν τις υπάρχουσες εταιρικές 
σχέσεις κινητικότητας, και συγκεκριμένα 
την αλληλεξάρτηση μεταξύ αναπτυξιακής 
βοήθειας, νόμιμης μετανάστευσης και 
παράνομης μετανάστευσης, όπως 
ορίζονται στην Παγκόσμια Προσέγγιση 
της Μετανάστευσης·

Or. en

Τροπολογία 22
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
εγκαθιδρύσουν έναν δομημένο διάλογο με 
τις αρχές των τρίτων χωρών, προκειμένου 
να αναπτυχθεί μια αμοιβαία επωφελής 
προσέγγιση ως προς την κινητικότητα και 
να γίνουν βήματα προόδου προς την 
απελευθέρωση των θεωρήσεων, πέραν της 
διευκόλυνσης των θεωρήσεων, μόνο για 
στοχευμένες ομάδες, και να αξιολογήσουν 
τις υπάρχουσες εταιρικές σχέσεις 
κινητικότητας, και συγκεκριμένα την 
αλληλεξάρτηση μεταξύ αναπτυξιακής 
βοήθειας, νόμιμης μετανάστευσης και 
παράνομης μετανάστευσης, όπως 
ορίζονται στην Παγκόσμια Προσέγγιση 
της Μετανάστευσης·

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
εγκαθιδρύσουν έναν δομημένο διάλογο με 
τις αρχές των τρίτων χωρών, προκειμένου 
να αναπτυχθεί μια αμοιβαία επωφελής 
προσέγγιση ως προς την κινητικότητα και 
να γίνουν βήματα προόδου προς την 
απελευθέρωση των θεωρήσεων, πέραν της 
διευκόλυνσης των θεωρήσεων, μόνο για 
στοχευμένες ομάδες, καλεί επίσης το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
αξιολογήσουν τις υπάρχουσες εταιρικές 
σχέσεις κινητικότητας, και συγκεκριμένα
τις αρνητικές συνέπειες της 
αλληλεξάρτησης μεταξύ αναπτυξιακής 
βοήθειας, νόμιμης μετανάστευσης και 
παράνομης μετανάστευσης, όπως 
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ορίζονται στην Παγκόσμια Προσέγγιση 
της Μετανάστευσης·

Or. fr

Τροπολογία 23
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
εγκαθιδρύσουν έναν δομημένο διάλογο με 
τις αρχές των τρίτων χωρών, προκειμένου 
να αναπτυχθεί μια αμοιβαία επωφελής 
προσέγγιση ως προς την κινητικότητα και 
να γίνουν βήματα προόδου προς την 
απελευθέρωση των θεωρήσεων, πέραν της 
διευκόλυνσης των θεωρήσεων, μόνο για 
στοχευμένες ομάδες, και να αξιολογήσουν 
τις υπάρχουσες εταιρικές σχέσεις 
κινητικότητας, και συγκεκριμένα την 
αλληλεξάρτηση μεταξύ αναπτυξιακής 
βοήθειας, νόμιμης μετανάστευσης και 
παράνομης μετανάστευσης, όπως 
ορίζονται στην Παγκόσμια Προσέγγιση 
της Μετανάστευσης·

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
εγκαθιδρύσουν έναν δομημένο διάλογο με 
τις αρχές των τρίτων χωρών, προκειμένου 
να αναπτυχθεί μια αμοιβαία επωφελής 
προσέγγιση ως προς την κινητικότητα και 
να γίνουν βήματα προόδου προς την 
απελευθέρωση των θεωρήσεων, πέραν της 
διευκόλυνσης των θεωρήσεων, μόνο για 
στοχευμένες ομάδες, και να αξιολογήσουν 
τις υπάρχουσες εταιρικές σχέσεις 
κινητικότητας, και συγκεκριμένα την 
αλληλεξάρτηση μεταξύ αναπτυξιακής 
βοήθειας, ασφάλειας, νόμιμης 
μετανάστευσης και παράνομης 
μετανάστευσης, όπως ορίζονται στην 
Παγκόσμια Προσέγγιση της 
Μετανάστευσης·

Or. el

Τροπολογία 24
Carmen Romero López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
εγκαθιδρύσουν έναν δομημένο διάλογο με 
τις αρχές των τρίτων χωρών, προκειμένου 
να αναπτυχθεί μια αμοιβαία επωφελής 

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
εγκαθιδρύσουν έναν δομημένο διάλογο με 
τις αρχές των τρίτων χωρών, προκειμένου 
να αναπτυχθεί μια αμοιβαία επωφελής 
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προσέγγιση ως προς την κινητικότητα και 
να γίνουν βήματα προόδου προς την 
απελευθέρωση των θεωρήσεων, πέραν της 
διευκόλυνσης των θεωρήσεων, μόνο για 
στοχευμένες ομάδες, και να αξιολογήσουν 
τις υπάρχουσες εταιρικές σχέσεις 
κινητικότητας, και συγκεκριμένα την 
αλληλεξάρτηση μεταξύ αναπτυξιακής 
βοήθειας, νόμιμης μετανάστευσης και 
παράνομης μετανάστευσης, όπως 
ορίζονται στην Παγκόσμια Προσέγγιση 
της Μετανάστευσης·

προσέγγιση ως προς την κινητικότητα και 
να γίνουν βήματα προόδου προς την 
απελευθέρωση των θεωρήσεων, πέραν της 
διευκόλυνσης των θεωρήσεων, μόνο για 
στοχευμένες ομάδες, και να αξιολογήσουν 
τις υπάρχουσες εταιρικές σχέσεις 
κινητικότητας, και συγκεκριμένα την 
αλληλεξάρτηση μεταξύ αναπτυξιακής 
βοήθειας, νόμιμης μετανάστευσης και 
παράνομης μετανάστευσης, όπως 
ορίζονται στην Παγκόσμια Προσέγγιση 
της Μετανάστευσης· υπογραμμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι είναι ανάγκη η οδηγία 
για την μετανάστευση που συνδέεται με 
την εποχιακή απασχόληση να εξασφαλίζει 
ουσιαστικά στους μετανάστες την 
άσκηση τ5ων δικαιωμάτων τους καθώς 
και δίκαιες συνθήκες εργασίας, εις 
τρόπον ώστε να ενθαρρύνεται η 
κυκλοφορία των εργαζομένων από τις 
γειτονικές χώρες και να προλαμβάνεται η 
παράνομη μετανάστευση·

Or. es

Τροπολογία 25
Hélène Flautre
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. ζητεί από το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να λάβουν πλήρως υπόψη τις 
σοβαρές αμφιβολίες που εξέφρασε η 
Επιτροπή στην Ανακοίνωσή της 
"Αξιολόγηση των συμφωνιών 
επανεισδοχής της ΕΕ" ως προς τον 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
κατά την εφαρμογή των συμφωνιών 
αυτών, εγκρίνοντας ένα μορατόριουμ επί 
των επ' αυτών διαπραγματεύσεων 

Or. fr
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Τροπολογία 26
Δημήτριος Δρούτσας

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να συνάψουν συμφωνίες κινητικότητας 
με τις τρίτες χώρες με πνεύμα 
αμοιβαιότητας, ειδικότερα όταν 
πρόκειται για συμφωνίες που αφορούν 
τον επαναπατρισμό ή την επανένταξη 
παράνομων μεταναστών 

Or. en

Τροπολογία 27
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής (COM(2011)0292) που 
αποσκοπεί στην δημιουργία εταιρικών 
σχέσεων για την κινητικότητα με χώρες 
της Νότιας Μεσογείου και εκτιμά ότι 
πρέπει να καταστήσει δυνατή την σύναψη 
συμφωνιών για την επανεισδοχή και τις 
εκούσιες επιστροφές, την βελτίωση της 
συνεργασίας με την Υπηρεσία 
Διαχείρισης των Συνόρων (FRONTEX) 
και την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, περιλαμβανομένης και της 
εμπορίας ανθρώπων  ζητεί ακόμη από 
την Επιτροπή να εξετάσει την 
δυνατότητα επέκτασης των ειδών αυτών 
εταιρικών σχέσεων και σε άλλες 
γειτονικές τρίτες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
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Or. ro

Τροπολογία 28
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. θεωρεί ότι για την πρόληψη της 
παράνομης μετανάστευσης και της 
εμπορίας ανθρώπων και την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος και της λαθραίας διακίνησης 
μεταναστών απαιτούνται ειδικά μέτρα 
στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων για 
την κινητικότητα  δηλώνει συνεπώς ότι η 
συντονισμένη διαχείριση των συνόρων, 
τα μέτρα διεθνούς προστασίας στην 
περιοχή, όπως το άσυλο και η 
αποτελεσματική συνεργασία των 
αστυνομικών υπηρεσιών είναι στενά 
συνδεδεμένα μεταξύ τους·

Or. fr

Τροπολογία 29
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3.α υπογραμμίζει ότι η σύναψη εταιρικών 
σχέσεων στον τομέα της κινητικότητας, 
βάσει της αναθεωρημένης πολιτικής της 
γειτονίας, συνιστά ένα μέσο για την 
ενθάρρυνση της ελεγχόμενης ροής 
προσώπων από χώρες από τις οποίες 
προερχόταν συνήθως η παράνομη 
μετανάστευση·

Or. el
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Τροπολογία 30
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν 
ευρύτερη χρήση των δυνατοτήτων που 
παρέχονται από τον κώδικα θεωρήσεων 
της Ένωσης, ιδίως για την διευκόλυνση 
της κινητικότητας φοιτητών και 
ερευνητών·

Or. fr

Τροπολογία 31
Δημήτριος Δρούτσας

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. εκτιμά ότι οι συμφωνίες για την 
κινητικότητα θα πρέπει να 
επικεντρωθούν συγκεκριμένα στην 
ενίσχυση της κινητικότητας των 
φοιτητών, των καθηγητών πανεπιστημίου 
και των ερευνητών, επιδιώκοντας 
ιδιαίτερα να αποφεύγονται για τις τρίτες 
χώρες οι επιπτώσεις του φαινομένου της 
διαρροής εγκεφάλων·

Or. en

Τροπολογία 32
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
βελτιωθεί η ικανότητα της Ένωσης να 
προσελκύει εργατικό δυναμικό υψηλής 
ειδίκευσης, περιορίζοντας παράλληλα την 
διαρροή εγκεφάλων και λύνοντας 
ταυτόχρονα το πρόβλημα της 
αυξανόμενης γήρανσης του πληθυσμού 
της Ένωσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 
τον τομέα της απασχόλησης·

Or. el

Τροπολογία 33
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 γ.  υποστηρίζει την εφαρμογή 
μεταρρυθμίσεων και την συνεργασία στον 
τομέα της δικαιοσύνης και της 
ασφάλειας, με τις αρχές των τρίτων 
χωρών, ειδικότερα όσον αφορά την 
καταπολέμηση των φαινομένων της 
εμπορίας ανθρώπων, του οργανωμένου 
εγκλήματος, του λαθρεμπορίου και της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες· 

Or. el

Τροπολογία 34
Renate Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να διαγράφεται
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κυρώσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Διακινούμενους 
Εργαζομένους·

Or. en

Τροπολογία 35
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να 
κυρώσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Διακινούμενους 
Εργαζομένους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 36
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να 
κυρώσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Διακινούμενους 
Εργαζομένους·

4. καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να 
κυρώσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Διακινούμενους 
Εργαζομένους και τα μέλη των 
οικογενειών τους στην οποία έχουν 
προσχωρήσει ορισμένες χώρες της 
Νότιας Μεσογείου·

Or. fr

Τροπολογία 37
Cecilia Wikström
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να 
κυρώσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Διακινούμενους 
Εργαζομένους·

4. καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να 
κυρώσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Διακινούμενους 
Εργαζομένους και το πρωτόκολλο σχετικά 
με την καταπολέμηση της λαθραίας 
μεταφοράς μεταναστών δια ξηράς, αέρος 
και θαλάσσης, που συμπληρώνει τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την 
καταπολέμηση του Διεθνούς 
Οργανωμένου Εγκλήματος 

Or. en

Τροπολογία 38
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να 
κυρώσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Διακινούμενους 
Εργαζομένους·

4. καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να 
κυρώσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Διακινούμενους 
Εργαζομένους· υπογραμμίζει ότι η 
κινητικότητα και οι διαπροσωπικές 
επαφές είναι θεμελιώδους σημασίας για 
την προώθηση της αμοιβαίας 
κατανόησης, της οικονομικής ανάπτυξης, 
της ανταλλαγής ιδεών, της 
αποκατάστασης στέρεων σχέσεων μεταξύ 
επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 

Or. lt

Τροπολογία 39
Sylvie Guillaume
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. εκτιμά ότι, στο πλαίσιο μιας 
μακροπρόθεσμης συνεπούς στρατηγικής, 
ότι είναι απαραίτητο να αναλυθούν οι 
βαθύτερες αιτίες των μεταναστευτικών 
ρευμάτων ώστε να υπάρξουν 
καταλληλότερες απαντήσεις ως προς το 
δικαίωμα στην κινητικότητα·

Or. fr

Τροπολογία 40
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
διοχέτευση πόρων της ΕΕ σε σχέδια που 
στοχεύουν στην προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 41
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
διοχέτευση πόρων της ΕΕ σε σχέδια που 
στοχεύουν στην προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων·

5. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
διοχέτευση πόρων της ΕΕ σε σχέδια που 
στοχεύουν στην επιστροφή των 
μεταναστών στην χώρα προέλευσής τους·

Or. de
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Τροπολογία 42
Renate Weber, Cecilia Wikström

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
διοχέτευση πόρων της ΕΕ σε σχέδια που 
στοχεύουν στην προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων·

5. καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την 
πρόσβαση στους πόρους της ΕΕ για
σχέδια που στοχεύουν στην προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων·
υποστηρίζει το θεματικό πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο 
"Συνεργασία με τρίτες χώρες στους 
τομείς της μετανάστευσης και του 
ασύλου" - έγγραφο πολυετούς 
στρατηγικής 2011-2013·

Or. en

Τροπολογία 43
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
διοχέτευση πόρων της ΕΕ σε σχέδια που 
στοχεύουν στην προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων·

5. καλεί την Επιτροπή να χορηγήσει 
επαρκή χρηματοδότηση σε σχέδια που 
στοχεύουν στην προστασία των 
δικαιωμάτων των μεταναστών, 
εξασφαλίζοντας ικανοποιητικές συνθήκες 
υποδοχής και εκπαίδευση επί θεμάτων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 44
Hélène Flautre
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
διοχέτευση πόρων της ΕΕ σε σχέδια που 
στοχεύουν στην προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων·

5. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
στο Κοινοβούλιο λεπτομερή έκθεση 
σχετικά με την χρησιμοποίηση των 
ευρωπαϊκών πόρων που προορίζονται για 
τις γειτονικές ζώρες· ζητεί από την 
Επιτροπή να διαθέσει κατά 
προτεραιότητα τους πόρους της ΕΕ σε 
σχέδια που στοχεύουν στην προστασία των 
δικαιωμάτων των μεταναστών 

Or. fr

Τροπολογία 45
Δημήτριος Δρούτσας

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη
διοχέτευση πόρων της ΕΕ σε σχέδια που 
στοχεύουν στην προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων·

5. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 
εφαρμόζει και να ενισχύσει την πολιτική 
που συνίσταται στην διοχέτευση πόρων 
της ΕΕ σε σχέδια που στοχεύουν στην 
προστασία των δικαιωμάτων των
μεταναστών 

Or. en

Τροπολογία 46
Mariya Nedelcheva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
διοχέτευση πόρων της ΕΕ σε σχέδια που 
στοχεύουν στην προστασία των 

5. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
διοχέτευση πόρων της ΕΕ κατά προτίμηση
σε σχέδια που στοχεύουν στην ενημέρωση 
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δικαιωμάτων των εργαζομένων· των μεταναστών σχετικά με τα 
δικαιώματά τους ·

Or. fr

Τροπολογία 47
Salvatore Iacolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
διοχέτευση πόρων της ΕΕ σε σχέδια που 
στοχεύουν στην προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων·

5. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
διοχέτευση πόρων της ΕΕ κατά προτίμηση
σε σχέδια που στοχεύουν στην παροχή 
ορθής ενημέρωσης όσον αφορά τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
μεταναστών·

Or. it

Τροπολογία 48
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
διοχέτευση πόρων της ΕΕ σε σχέδια που 
στοχεύουν στην προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων·

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
ενθαρρύνει τη διοχέτευση πόρων της ΕΕ
κατά προτίμηση σε σχέδια που στοχεύουν 
στην προστασία των δικαιωμάτων των
μεταναστών και, ευρύτερα, με τα άλλα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, και 
συγκεκριμένα τα ευρωπαϊκά όργανα 
χρηματοδότησης και επενδύσεων (ΕΤΕ, 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης 
και Ανάπτυξης (BERD), κλπ.), σε σχέδια 
που αναπτύσσουν δραστηριότητα για τον 
εκδημοκρατισμό και την οικονομική, 
πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των 
χωρών της ΕΠΓ·
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Or. fr

Τροπολογία 49
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
διοχέτευση πόρων της ΕΕ σε σχέδια που 
στοχεύουν στην προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων·

5. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
διοχέτευση πόρων της ΕΕ κατά προτίμηση
σε σχέδια που στοχεύουν στην προστασία 
των δικαιωμάτων των μεταναστών και, 
ειδικότερα, το δικαίωμα του δικαιώματος 
των γυναικών στην απασχόληση, 
επιμένοντας στο θέμα της 
καταπολέμησης κάθε μορφής 
διακρίσεων·

Or. el

Τροπολογία 50
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
διοχέτευση πόρων της ΕΕ σε σχέδια που 
στοχεύουν στην προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων·

5. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
διοχέτευση πόρων της ΕΕ σε σχέδια που 
στοχεύουν στην προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων· καλεί τις 
χώρες εταίρους να κινητοποιήσουν 
περισσότερο το εσωτερικό τους δυναμικό, 
να εμπλέξουν την κοινωνία των πολιτών 
και τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων 
στην υλοποίηση των σχεδίων, 
ενισχύοντας έτσι την υπευθυνότητά τους 
με σκοπό την επίτευξη θετικών 
αποτελεσμάτων·

Or. lt
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Τροπολογία 51
Cecilia Wikström

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
διοχέτευση πόρων της ΕΕ σε σχέδια που 
στοχεύουν στην προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων·

5. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
διοχέτευση πόρων της ΕΕ σε σχέδια που 
στοχεύουν στην προστασία των 
δικαιωμάτων των μεταναστών και ιδίως 
των μη συνοδευόμενων ανηλίκων·

Or. en

Τροπολογία 52
Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
μετά τα μεταναστευτικά ρεύματα που 
σημειώθηκαν κατά την Αραβική Άνοιξη, 
να διευκρινίσει τις ακριβείς προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες τα κράτη μέλη τα οποία 
αντιμετωπίζουν "δυσανάλογα μεγάλη 
εισροή εκτοπισμένων", θα μπορούσαν να 
επωφεληθούν από τις διατάξεις της 
οδηγίας 2001/55/ΕΚ σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές παροχής 
προσωρινής προστασίας σε περίπτωση 
μαζικής εισροής εκτοπισθέντων 

Or. fr

Τροπολογία 53
Renate Weber, Cecilia Wikström
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υποστηρίζει ένθερμα την προσέγγιση 
της εταιρικής σχέσης με τις κοινωνίες, και 
καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή και 
την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να
αναπτύξουν μηχανισμούς που να 
διασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή της, 
ιδίως δε με τη δημιουργία ενός 
μηχανισμού παρακολούθησης που να 
περιλαμβάνει την κοινωνία των πολιτών
στον ορισμό των στόχων και των ελέγχων 
επίδοσης και στην εφαρμογή και 
παρακολούθηση όλων των συμφωνιών με 
τους εταίρους, με τη διατήρηση ενός 
διαφανούς διαλόγου για θέματα 
εσωτερικών και δικαιοσύνης με τις 
δημοκρατικά εκλεγμένες αρχές και τα 
εθνικά κοινοβούλια, καθώς και με την 
αύξηση του δημοκρατικού ελέγχου που 
ασκεί το ΕΚ σε όλους τους μηχανισμούς 
και διαλόγους για τη μετανάστευση·

6. υποστηρίζει ένθερμα την προσέγγιση 
της εταιρικής σχέσης με τις κοινωνίες, και 
καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή και 
την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
την εφαρμόσει πλήρως εμπλέκοντας την
κοινωνία των πολιτών και μετά από 
διαβουλεύσεις με αυτήν· αποκαθιστώντας 
έναν διαφανή διάλογο για θέματα 
εσωτερικών και δικαιοσύνης με τις 
δημοκρατικά εκλεγμένες αρχές και τα 
εθνικά κοινοβούλια, καθώς και
εντείνοντας τον δημοκρατικό έλεγχο που 
ασκεί το ΕΚ σε όλους τους μηχανισμούς 
και διαλόγους για τη μετανάστευση·

Or. en

Τροπολογία 54
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υποστηρίζει ένθερμα την προσέγγιση 
της εταιρικής σχέσης με τις κοινωνίες, και 
καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή και 
την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
αναπτύξουν μηχανισμούς που να 
διασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή της,
ιδίως δε με τη δημιουργία ενός 
μηχανισμού παρακολούθησης που να 
περιλαμβάνει την κοινωνία των πολιτών

6. υποστηρίζει ένθερμα την προσέγγιση 
της εταιρικής σχέσης με τις κοινωνίες, και 
καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή και 
την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
αναπτύξουν μηχανισμούς που να 
διασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή της,
πράγμα που προϋποθέτει ειδικότερα την 
εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, την 
αποκατάσταση διαφανούς διαλόγου για 
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στον ορισμό των στόχων και των ελέγχων 
επίδοσης και στην εφαρμογή και 
παρακολούθηση όλων των συμφωνιών με 
τους εταίρους, με τη διατήρηση ενός
διαφανούς διαλόγου για θέματα 
εσωτερικών και δικαιοσύνης με τις 
δημοκρατικά εκλεγμένες αρχές και τα 
εθνικά κοινοβούλια, καθώς και με την 
αύξηση του δημοκρατικού ελέγχου που 
ασκεί το ΕΚ σε όλους τους μηχανισμούς 
και διαλόγους για τη μετανάστευση·

θέματα εσωτερικών και δικαιοσύνης με τις 
δημοκρατικά εκλεγμένες αρχές και τα 
εθνικά κοινοβούλια, καθώς και την αύξηση 
του δημοκρατικού ελέγχου που ασκεί το 
ΕΚ σε όλους τους μηχανισμούς και 
διαλόγους για τη μετανάστευση·

Or. en

Τροπολογία 55
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υποστηρίζει ένθερμα την προσέγγιση 
της εταιρικής σχέσης με τις κοινωνίες, και 
καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή και 
την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
αναπτύξουν μηχανισμούς που να 
διασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή της, 
ιδίως δε με τη δημιουργία ενός μηχανισμού 
παρακολούθησης που να περιλαμβάνει την 
κοινωνία των πολιτών στον ορισμό των 
στόχων και των ελέγχων επίδοσης και στην 
εφαρμογή και παρακολούθηση όλων των 
συμφωνιών με τους εταίρους, με τη 
διατήρηση ενός διαφανούς διαλόγου για 
θέματα εσωτερικών και δικαιοσύνης με τις 
δημοκρατικά εκλεγμένες αρχές και τα 
εθνικά κοινοβούλια, καθώς και με την 
αύξηση του δημοκρατικού ελέγχου που 
ασκεί το ΕΚ σε όλους τους μηχανισμούς 
και διαλόγους για τη μετανάστευση·

6. υποστηρίζει ένθερμα την προσέγγιση 
της εταιρικής σχέσης με τις κοινωνίες, και 
καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή και 
την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
αναπτύξουν μηχανισμούς που να 
διασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή της, 
ιδίως δε με τη δημιουργία ενός μηχανισμού 
παρακολούθησης που να περιλαμβάνει την 
κοινωνία των πολιτών στον ορισμό των 
στόχων και των ελέγχων επίδοσης και στην 
εφαρμογή και παρακολούθηση όλων των 
συμφωνιών με τους εταίρους, με τη 
διατήρηση ενός διαφανούς διαλόγου για 
θέματα εσωτερικών και δικαιοσύνης με τις 
δημοκρατικά εκλεγμένες αρχές και τα 
εθνικά κοινοβούλια, καθώς και με την 
αύξηση του δημοκρατικού ελέγχου που 
ασκεί το ΕΚ σε όλους τους μηχανισμούς 
και διαλόγους για τη μετανάστευση·και 
την αποτελεσματική διαχείριση των 
μεταναστευτικών ρευμάτων·

Or. lt
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Τροπολογία 56
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υποστηρίζει ένθερμα την προσέγγιση 
της εταιρικής σχέσης με τις κοινωνίες, και 
καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή και 
την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
αναπτύξουν μηχανισμούς που να 
διασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή της, 
ιδίως δε με τη δημιουργία ενός μηχανισμού
παρακολούθησης που να περιλαμβάνει 
την κοινωνία των πολιτών στον ορισμό 
των στόχων και των ελέγχων επίδοσης και 
στην εφαρμογή και παρακολούθηση όλων 
των συμφωνιών με τους εταίρους, με τη 
διατήρηση ενός διαφανούς διαλόγου για 
θέματα εσωτερικών και δικαιοσύνης με τις 
δημοκρατικά εκλεγμένες αρχές και τα 
εθνικά κοινοβούλια, καθώς και με την 
αύξηση του δημοκρατικού ελέγχου που 
ασκεί το ΕΚ σε όλους τους μηχανισμούς 
και διαλόγους για τη μετανάστευση·

6. υποστηρίζει ένθερμα την προσέγγιση 
της εταιρικής σχέσης με τις κοινωνίες, και 
καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή και 
την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
αναπτύξουν μηχανισμούς που να 
διασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή της, 
ιδίως δε με τη δημιουργία ενός μηχανισμού
διαβούλευσης που να περιλαμβάνει την 
κοινωνία των πολιτών στον ορισμό των 
στόχων και των ελέγχων επίδοσης και στην 
εφαρμογή και παρακολούθηση όλων των 
συμφωνιών με τους εταίρους, με τη 
διατήρηση ενδεχομένως ενός διαφανούς 
διαλόγου για θέματα εσωτερικών και 
δικαιοσύνης με τις δημοκρατικά 
εκλεγμένες αρχές και τα εθνικά 
κοινοβούλια, καθώς και με την αύξηση του 
δημοκρατικού ελέγχου που ασκεί το ΕΚ σε 
όλους τους μηχανισμούς και διαλόγους για 
τη μετανάστευση·

Or. en

Τροπολογία 57
Hélène Flautre
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υποστηρίζει ένθερμα την προσέγγιση 
της εταιρικής σχέσης με τις κοινωνίες, και 
καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή και 
την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
αναπτύξουν μηχανισμούς που να 
διασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή της, 

6. υποστηρίζει ένθερμα την προσέγγιση 
της εταιρικής σχέσης με τις κοινωνίες, και 
καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή και 
την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να 
αναπτύξουν μηχανισμούς που να 
διασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή της, 
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ιδίως δε με τη δημιουργία ενός μηχανισμού 
παρακολούθησης που να περιλαμβάνει την 
κοινωνία των πολιτών στον ορισμό των 
στόχων και των ελέγχων επίδοσης και 
στην εφαρμογή και παρακολούθηση όλων 
των συμφωνιών με τους εταίρους, με τη 
διατήρηση ενός διαφανούς διαλόγου για 
θέματα εσωτερικών και δικαιοσύνης με τις 
δημοκρατικά εκλεγμένες αρχές και τα 
εθνικά κοινοβούλια, καθώς και με την 
αύξηση του δημοκρατικού ελέγχου που 
ασκεί το ΕΚ σε όλους τους μηχανισμούς 
και διαλόγους για τη μετανάστευση·

ιδίως δε με τη δημιουργία ενός μηχανισμού 
παρακολούθησης που να περιλαμβάνει την 
κοινωνία των πολιτών στον ορισμό των 
στόχων και των κριτηρίων και στην 
εφαρμογή και παρακολούθηση όλων των 
συμφωνιών με τους εταίρους, με τη 
διατήρηση ενός διαφανούς διαλόγου για 
θέματα εσωτερικών και δικαιοσύνης με τις 
δημοκρατικά εκλεγμένες αρχές και τα 
εθνικά κοινοβούλια, καθώς και με την 
αύξηση του δημοκρατικού ελέγχου που 
ασκεί το ΕΚ σε όλους τους μηχανισμούς, 
τους διαλόγους και τις συμφωνίες για τη 
μετανάστευση·

Or. fr

Τροπολογία 58
Hélène Flautre
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την 
εντολή της υπηρεσίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται 
πλήρως, το συντομότερο δυνατόν, 
σχετικά με τις συμφωνίες που 
συνάπτονται μεταξύ της υπηρεσίας 
Frontex και των αρχών των τρίτων 
χωρών·

Or. fr

Τροπολογία 59
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. καλεί την Επιτροπή να αντιδράσει 
γρήγορα, να επιδείξει περισσότερη 
ευελιξία, να είναι λιγότερο 
γραφειοκρατική και να μην δημιουργεί 
εμπόδια κατά την κινητοποίηση των 
απαραίτητων μέσων  για την διαχείριση 
της επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας 
προς τις τρίτες χώρες·

Or. el

Τροπολογία 60
Salvatore Iacolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. εκτιμά ότι η αναθεώρηση της 
πολιτικής γειτονίας πρέπει να διευκολύνει 
την σύναψη συμφωνιών με τις γειτονικές 
χώρες με σκοπό την ρύθμιση των 
μεταναστευτικών ρευμάτων, την 
καταπολέμηση της παράνομης 
μετανάστευσης και την εξασφάλιση της 
επανεισδοχής των πολιτών τρίτων χωρών 
που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που 
διέπουν την είσοδο, την παρουσία και την 
διαμονή στο έδαφος των κρατών μελών 

Or. it

Τροπολογία 61
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να αντιμετωπίσουν επειγόντως την 
προσφυγική κρίση διεξάγοντας έρευνα για 
τα ναυάγια ανθρώπων που 
μεταναστεύουν δια θαλάσσης,
διαβιβάζοντας στο ΕΚ μια λεπτομερή 
έκθεση σχετικά με την επιχείρηση 
Frontex Hermes, καταδικάζοντας τη 
συμφωνία η οποία συνήφθη μεταξύ των 
ιταλικών αρχών και του Μεταβατικού 
Εθνικού Συμβουλίου της Λιβύης, 
παρέχοντας στήριξη στην Αίγυπτο, την 
Τυνησία, την Τουρκία και τον Λίβανο, 
ειδικότερα δε με τη διερεύνηση της 
δυνατότητας δημιουργίας ανθρωπιστικού 
διαδρόμου, και βγάζοντας χωρίς 
καθυστέρηση από το αδιέξοδο τις 
διαπραγματεύσεις για το Κοινό 
Πρόγραμμα Επανεγκατάστασης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 62
Renate Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να
αντιμετωπίσουν επειγόντως την 
προσφυγική κρίση διεξάγοντας έρευνα για 
τα ναυάγια ανθρώπων που 
μεταναστεύουν δια θαλάσσης, 
διαβιβάζοντας στο ΕΚ μια λεπτομερή 
έκθεση σχετικά με την επιχείρηση 
Frontex Hermes, καταδικάζοντας τη 
συμφωνία η οποία συνήφθη μεταξύ των 
ιταλικών αρχών και του Μεταβατικού 
Εθνικού Συμβουλίου της Λιβύης, 
παρέχοντας στήριξη στην Αίγυπτο, την 
Τυνησία, την Τουρκία και τον Λίβανο, 

7. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να
βγάλουν χωρίς καθυστέρηση από το 
αδιέξοδο τις διαπραγματεύσεις για το 
Κοινό Πρόγραμμα Επανεγκατάστασης·
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ειδικότερα δε με τη διερεύνηση της 
δυνατότητας δημιουργίας ανθρωπιστικού 
διαδρόμου, και βγάζοντας χωρίς 
καθυστέρηση από το αδιέξοδο τις 
διαπραγματεύσεις για το Κοινό 
Πρόγραμμα Επανεγκατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 63
Salvatore Iacolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
αντιμετωπίσουν επειγόντως την 
προσφυγική κρίση διεξάγοντας έρευνα για 
τα ναυάγια ανθρώπων που 
μεταναστεύουν δια θαλάσσης,
διαβιβάζοντας στο ΕΚ μια λεπτομερή 
έκθεση σχετικά με την επιχείρηση 
Frontex Hermes, καταδικάζοντας τη 
συμφωνία η οποία συνήφθη μεταξύ των 
ιταλικών αρχών και του Μεταβατικού 
Εθνικού Συμβουλίου της Λιβύης,
παρέχοντας στήριξη στην Αίγυπτο, την 
Τυνησία, την Τουρκία και τον Λίβανο, 
ειδικότερα δε με τη διερεύνηση της 
δυνατότητας δημιουργίας ανθρωπιστικού 
διαδρόμου, και βγάζοντας χωρίς 
καθυστέρηση από το αδιέξοδο τις 
διαπραγματεύσεις για το Κοινό 
Πρόγραμμα Επανεγκατάστασης·

7. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
αντιμετωπίσουν επειγόντως την 
προσφυγική κρίση, παρέχοντας στήριξη 
στην Αίγυπτο, την Τυνησία, την Τουρκία
και τον Λίβανο, ειδικότερα δε με τη 
διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας 
ανθρωπιστικού διαδρόμου, και βγάζοντας 
χωρίς καθυστέρηση από το αδιέξοδο τις 
διαπραγματεύσεις για το Κοινό 
Πρόγραμμα Επανεγκατάστασης·

Or. it

Τροπολογία 64
Mariya Nedelcheva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
αντιμετωπίσουν επειγόντως την 
προσφυγική κρίση διεξάγοντας έρευνα για 
τα ναυάγια ανθρώπων που 
μεταναστεύουν δια θαλάσσης,
διαβιβάζοντας στο ΕΚ μια λεπτομερή 
έκθεση σχετικά με την επιχείρηση 
Frontex Hermes, καταδικάζοντας τη 
συμφωνία η οποία συνήφθη μεταξύ των 
ιταλικών αρχών και του Μεταβατικού 
Εθνικού Συμβουλίου της Λιβύης,
παρέχοντας στήριξη στην Αίγυπτο, την 
Τυνησία, την Τουρκία και τον Λίβανο, 
ειδικότερα δε με τη διερεύνηση της 
δυνατότητας δημιουργίας ανθρωπιστικού 
διαδρόμου, και βγάζοντας χωρίς 
καθυστέρηση από το αδιέξοδο τις 
διαπραγματεύσεις για το Κοινό 
Πρόγραμμα Επανεγκατάστασης·

7. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
αντιμετωπίσουν επειγόντως την 
προσφυγική κρίση, παρέχοντας στήριξη 
στην Αίγυπτο, την Τυνησία, την Τουρκία 
και τον Λίβανο, ειδικότερα δε με τη 
διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας 
ανθρωπιστικού διαδρόμου, και βγάζοντας 
χωρίς καθυστέρηση από το αδιέξοδο τις 
διαπραγματεύσεις για το Κοινό 
Πρόγραμμα Επανεγκατάστασης·

Or. fr

Τροπολογία 65
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
αντιμετωπίσουν επειγόντως την 
προσφυγική κρίση διεξάγοντας έρευνα για 
τα ναυάγια ανθρώπων που μεταναστεύουν 
δια θαλάσσης, διαβιβάζοντας στο ΕΚ μια
λεπτομερή έκθεση σχετικά με την 
επιχείρηση Frontex Hermes,
καταδικάζοντας τη συμφωνία η οποία 
συνήφθη μεταξύ των ιταλικών αρχών και 
του Μεταβατικού Εθνικού Συμβουλίου της 
Λιβύης, παρέχοντας στήριξη στην 
Αίγυπτο, την Τυνησία, την Τουρκία και 
τον Λίβανο, ειδικότερα δε με τη 

7. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
αντιμετωπίσουν επειγόντως την 
προσφυγική κρίση λαμβάνοντας 
συστηματικά μέτρα για να σταματήσουν 
την παράνομη μετανάστευση, πράγμα το 
οποίο θα προελάμβανε τα ναυάγια 
πλοιαρίων που μεταφέρουν 
λαθρομετανάστες και θα έθετε τέρμα 
στην βάναυση και θανάσιμα επικίνδυνη 
εμπορία ανθρώπων, αφαιρώντας από 
αυτήν το εμπορικό της υπόβαθρο, 
διαβιβάζοντας επίσης στο ΕΚ λεπτομερή 
έκθεση σχετικά με την επιχείρηση Frontex
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διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας 
ανθρωπιστικού διαδρόμου, και βγάζοντας 
χωρίς καθυστέρηση από το αδιέξοδο τις 
διαπραγματεύσεις για το Κοινό 
Πρόγραμμα Επανεγκατάστασης·

Hermes, θεωρώντας την συμφωνία η 
οποία συνήφθη μεταξύ των ιταλικών 
αρχών και του Μεταβατικού Εθνικού 
Συμβουλίου της Λιβύης ως πιθανή 
αφετηρία για την ανάληψη και άλλων 
σχετικών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών,
παρέχοντας στήριξη στην Αίγυπτο, την 
Τυνησία, την Τουρκία και τον Λίβανο για 
τον αποτελεσματικό έλεγχο των συνόρων,
ειδικότερα δε με τη διερεύνηση της 
δυνατότητας δημιουργίας ανθρωπιστικού 
διαδρόμου·

Or. de

Τροπολογία 66
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
αντιμετωπίσουν επειγόντως την 
προσφυγική κρίση διεξάγοντας έρευνα για 
τα ναυάγια ανθρώπων που μεταναστεύουν 
δια θαλάσσης, διαβιβάζοντας στο ΕΚ μια 
λεπτομερή έκθεση σχετικά με την 
επιχείρηση Frontex Hermes, 
καταδικάζοντας τη συμφωνία η οποία 
συνήφθη μεταξύ των ιταλικών αρχών και 
του Μεταβατικού Εθνικού Συμβουλίου της 
Λιβύης, παρέχοντας στήριξη στην 
Αίγυπτο, την Τυνησία, την Τουρκία και 
τον Λίβανο, ειδικότερα δε με τη 
διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας 
ανθρωπιστικού διαδρόμου, και βγάζοντας
χωρίς καθυστέρηση από το αδιέξοδο τις 
διαπραγματεύσεις για το Κοινό 
Πρόγραμμα Επανεγκατάστασης·

7. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
αντιμετωπίσουν επειγόντως την 
προσφυγική κρίση διεξάγοντας έρευνα για 
τα ναυάγια ανθρώπων που μεταναστεύουν 
δια θαλάσσης, για τις περιπτώσεις που 
έχουν αναφερθεί κατά τις οποίες δεν 
παρεσχέθη βοήθεια στην θάλασσα και για 
τα προβλήματα αποβίβασης ναυαγών 
τους οποίους συνάντησαν πλοία του 
ΝΑΤΟ, καθώς και σχετικά με τις σχεδόν 
συστηματικές επαναπροωθήσεις προς 
την Τυνησία, να εργασθούν σε συνεργασία 
με τον Επίτροπο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και την κοινοβουλευτική 
Συνέλευση Του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, να διαβιβάσουν στο ΕΚ μια 
λεπτομερή έκθεση σχετικά με την 
επιχείρηση Frontex Hermes, 
καταδικάζοντας τη συμφωνία η οποία 
συνήφθη μεταξύ των ιταλικών αρχών και 
του Μεταβατικού Εθνικού Συμβουλίου της 
Λιβύης, να ζητήσουν από την ιταλική 
κυβέρνηση το κείμενο της συμφωνίας που 
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συνήφθη με την κυβέρνηση της Τυνησίας 
να παράσχουν στήριξη στις 
ενδιαφερόμενες χώρες, και συγκεκριμένα,
στην Αίγυπτο και την Τυνησία, να 
διερευνήσουν την δυνατότητα
δημιουργίας ανθρωπιστικού διαδρόμου, 
και να βγάλουν χωρίς καθυστέρηση από το 
αδιέξοδο τις διαπραγματεύσεις για το 
Κοινό Πρόγραμμα Επανεγκατάστασης·

Or. fr

Τροπολογία 67
Cecilia Wikström

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
αντιμετωπίσουν επειγόντως την 
προσφυγική κρίση διεξάγοντας έρευνα για 
τα ναυάγια ανθρώπων που μεταναστεύουν 
δια θαλάσσης, διαβιβάζοντας στο ΕΚ μια 
λεπτομερή έκθεση σχετικά με την 
επιχείρηση Frontex Hermes, 
καταδικάζοντας τη συμφωνία η οποία 
συνήφθη μεταξύ των ιταλικών αρχών και 
του Μεταβατικού Εθνικού Συμβουλίου της 
Λιβύης, παρέχοντας στήριξη στην 
Αίγυπτο, την Τυνησία, την Τουρκία και 
τον Λίβανο, ειδικότερα δε με τη 
διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας 
ανθρωπιστικού διαδρόμου, και βγάζοντας 
χωρίς καθυστέρηση από το αδιέξοδο τις 
διαπραγματεύσεις για το Κοινό 
Πρόγραμμα Επανεγκατάστασης·

7. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
αντιμετωπίσουν επειγόντως την 
προσφυγική κρίση διεξάγοντας έρευνα για 
τα ναυάγια ανθρώπων που μεταναστεύουν 
δια θαλάσσης, διαβιβάζοντας στο ΕΚ μια 
λεπτομερή έκθεση σχετικά με την 
επιχείρηση Frontex Hermes, 
καταδικάζοντας τη συμφωνία η οποία 
συνήφθη μεταξύ των ιταλικών αρχών και 
του Μεταβατικού Εθνικού Συμβουλίου της 
Λιβύης, ειδικότερα δε με τη διερεύνηση 
της δυνατότητας δημιουργίας 
ανθρωπιστικού διαδρόμου, και βγάζοντας 
χωρίς καθυστέρηση από το αδιέξοδο τις 
διαπραγματεύσεις για το Κοινό 
Πρόγραμμα Επανεγκατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 68
Αντιγόνη Παπαδοπούλου
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
αντιμετωπίσουν επειγόντως την 
προσφυγική κρίση διεξάγοντας έρευνα για 
τα ναυάγια ανθρώπων που μεταναστεύουν 
δια θαλάσσης, διαβιβάζοντας στο ΕΚ μια 
λεπτομερή έκθεση σχετικά με την 
επιχείρηση Frontex Hermes, 
καταδικάζοντας τη συμφωνία η οποία 
συνήφθη μεταξύ των ιταλικών αρχών και 
του Μεταβατικού Εθνικού Συμβουλίου της 
Λιβύης, παρέχοντας στήριξη στην 
Αίγυπτο, την Τυνησία, την Τουρκία και 
τον Λίβανο, ειδικότερα δε με τη 
διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας 
ανθρωπιστικού διαδρόμου, και βγάζοντας 
χωρίς καθυστέρηση από το αδιέξοδο τις 
διαπραγματεύσεις για το Κοινό 
Πρόγραμμα Επανεγκατάστασης·

7. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο,σε 
συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, να 
αντιμετωπίσουν επειγόντως την 
προσφυγική κρίση διεξάγοντας έρευνα για 
τα ναυάγια ανθρώπων που μεταναστεύουν 
δια θαλάσσης, διαβιβάζοντας στο ΕΚ μια 
λεπτομερή έκθεση σχετικά με την 
επιχείρηση Frontex Hermes, 
καταδικάζοντας τη συμφωνία η οποία 
συνήφθη μεταξύ των ιταλικών αρχών και 
του Μεταβατικού Εθνικού Συμβουλίου της 
Λιβύης, παρέχοντας στήριξη στην 
Αίγυπτο, την Τυνησία και τον Λίβανο, 
ειδικότερα δε με τη διερεύνηση της 
δυνατότητας δημιουργίας ανθρωπιστικού 
διαδρόμου, και βγάζοντας χωρίς 
καθυστέρηση από το αδιέξοδο τις 
διαπραγματεύσεις για το Κοινό 
Πρόγραμμα Επανεγκατάστασης·

Or. el

Τροπολογία 69
Hélène Flautre
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
αντιμετωπίσουν επειγόντως την 
προσφυγική κρίση διεξάγοντας έρευνα για 
τα ναυάγια ανθρώπων που μεταναστεύουν 
δια θαλάσσης, διαβιβάζοντας στο ΕΚ μια 
λεπτομερή έκθεση σχετικά με την 
επιχείρηση Frontex Hermes, 
καταδικάζοντας τη συμφωνία η οποία 
συνήφθη μεταξύ των ιταλικών αρχών και 

7. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
αντιμετωπίσουν επειγόντως την 
προσφυγική κρίση διεξάγοντας έρευνα για 
τα ναυάγια ανθρώπων που μεταναστεύουν 
δια θαλάσσης, διαβιβάζοντας στο ΕΚ μια 
λεπτομερή έκθεση σχετικά με την 
επιχείρηση Frontex Hermes, 
καταδικάζοντας τη συμφωνία η οποία 
συνήφθη μεταξύ των ιταλικών αρχών και 
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του Μεταβατικού Εθνικού Συμβουλίου της 
Λιβύης, παρέχοντας στήριξη στην 
Αίγυπτο, την Τυνησία, την Τουρκία και 
τον Λίβανο, ειδικότερα δε με τη 
διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας 
ανθρωπιστικού διαδρόμου, και βγάζοντας 
χωρίς καθυστέρηση από το αδιέξοδο τις 
διαπραγματεύσεις για το Κοινό 
Πρόγραμμα Επανεγκατάστασης·

του Μεταβατικού Εθνικού Συμβουλίου της 
Λιβύης, παρέχοντας στήριξη στην Λιβύη, 
την Αίγυπτο, την Τυνησία, την Τουρκία 
και τον Λίβανο, ειδικότερα δε με τη 
διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας 
ανθρωπιστικού διαδρόμου, και βγάζοντας 
χωρίς καθυστέρηση από το αδιέξοδο τις 
διαπραγματεύσεις για το Κοινό 
Πρόγραμμα Επανεγκατάστασης·

Or. fr

Τροπολογία 70
Hélène Flautre
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. καλεί τα κράτη μέλη να 
επανεγκαταστήσουν, σε συνεργασία με 
την UNHCR, τους πρόσφυγες που έχουν 
εγκαταλείψει την Λιβύη, που 
εξακολουθούν να είναι αποκλεισμένοι σε 
στρατόπεδα στα σύνορα με την Τυνησία 
και την Αίγυπτο και που εάν επέστρεφαν 
στην Λιβύη θα κινδύνευε η ζωή τους, 
δεδομένων των βιαιοτήτων που 
διεπράχθησαν εις βάρος των 
υποσαχάριων πληθυσμών, οι οποίοι 
θεωρούνται μισθοφόροι του Καντάφι·

Or. fr

Τροπολογία 71
Timothy Kirkhope
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να προλάβουν και να απαλύνουν την 
οδύνη των προσφύγων και των 
παράνομων μεταναστών, προσφέροντας 
βοήθεια προς τις γειτονικές χώρες, αλλά 
και προωθώντας γρήγορα την 
επεξεργασία ή την εφαρμογή των 
νομοθετικών θεμάτων, όπως η 
αναθεώρηση της εντολής της Frontex, 
ενός μηχανισμού αξιολόγησης του 
Σένγκεν, των συμφωνιών επανεισδοχής, 
του EURODAC και των βασικών 
κανόνων για την υποδοχή αιτούντων 
άσυλο·

Or. en

Τροπολογία 72
Carmen Romero López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο, σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να 
προβληματισθούν εις βάθος όσον αφορά 
την διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, 
η οποία θα πρέπει να προσαρμοσθεί 
ειδικότερα στη νέα κατάσταση που 
επικρατεί στην νότια όχθη της Μεσογείου 
και ανταποκριθούν συγκροτημένα στις 
ανθρωπιστικές ανάγκες και τις 
δημοκρατικές προσδοκίες των χωρών 
αυτών·  εκτιμά ότι προς τούτο απαιτείται 
αναδιαμόρφωση της λειτουργίας των 
αρμοδίων επί του τομέα αυτού 
ευρωπαϊκών υπηρεσιών και, ειδικότερα, 
της υπηρεσίας Frontex·

Or. es
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