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Τροπολογία 1
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2010 με 
τίτλο «Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της 
ΕΕ. Πολίτες της ΕΕ: Τα δικαιώματά σας, 
το μέλλον σας» COM(2013)0269,

- έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2010 με 
τίτλο «Έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της 
ΕΕ: άρση των εμποδίων στα δικαιώματα 
των πολιτών της ΕΕ» COM(2010)603,

Or. en

Τροπολογία 2
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2010 με 
τίτλο «Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της 
ΕΕ. Πολίτες της ΕΕ: Τα δικαιώματά σας, 
το μέλλον σας» COM(2013)0269,

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2013 με τίτλο
«Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ:
Πολίτες της ΕΕ: Τα δικαιώματά σας, το 
μέλλον σας» COM(2013)0269,

Or. en

Τροπολογία 3
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 
δημόσιας διαβούλευσης της Επιτροπής 
για την ιθαγένεια της ΕΕ, η οποία 
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πραγματοποιήθηκε από τις 9 Μαΐου έως 
τις 27 Σεπτεμβρίου 2012,

Or. en

Τροπολογία 4
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις δύο συνεδριάσεις που 
διοργανώθηκαν από την Επιτροπή 
Αναφορών το 2013, με τίτλο
«Αξιοποιώντας στο έπακρο την ιθαγένεια 
της ΕΕ» της 19ης Φεβρουαρίου 2013 και 
«Ο αντίκτυπος της κρίσης στους πολίτες 
της Ευρώπης και η ενίσχυση της 
δημοκρατικής συμμετοχής στη 
διακυβέρνηση της Ένωσης» της 24ης 
Σεπτεμβρίου 2013,

έχοντας υπόψη την ακρόαση που 
διοργανώθηκε από κοινού από την 
Επιτροπή Αναφορών, τη LIBE και την 
Επιτροπή στις 19 Φεβρουαρίου 2013, με 
τίτλο «Αξιοποιώντας στο έπακρο την 
ιθαγένεια της ΕΕ» και την ακρόαση της
24ης Σεπτεμβρίου 2013 με τίτλο «Ο 
αντίκτυπος της κρίσης στους πολίτες της 
Ευρώπης και η ενίσχυση της δημοκρατικής 
συμμετοχής στη διακυβέρνηση της 
Ένωσης»,

Or. en

Τροπολογία 5
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2013 με τίτλο 
«Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ: 
Πολίτες της ΕΕ: Τα δικαιώματά σας, το 
μέλλον σας» COM(2013)0269,

Or. en
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Τροπολογία 6
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 10 και 11 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. en

Τροπολογία 7
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας ενίσχυσε την έννοια της 
ιθαγένειας της ΕΕ και τα δικαιώματα που 
απορρέουν από αυτήν·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα 
που συνδέονται με την ιθαγένεια της 
Ένωσης εντάχθηκαν στα άρθρα 9, 10 και 
11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Συνθήκη της Λισαβόνας ενίσχυσε την 
έννοια της ιθαγένειας της ΕΕ και τα 
δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν

Or. fr

Τροπολογία 8
Ágnes Hankiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
υποβολής αναφορών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποτελεί έναν από τους 
πυλώνες της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, 
δημιουργώντας τη δυνατότητα 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
υποβολής αναφορών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποτελεί έναν από τους 
πυλώνες της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, 
δημιουργώντας τη δυνατότητα 
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αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτών και 
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και 
μετατρέποντας την ΕΕ σε μια έννοια με 
νόημα για τους πολίτες·

αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτών και 
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, με 
στόχο να φέρει την ΕΕ πιο κοντά στους 
πολίτες της, και μετατρέποντας την ΕΕ σε 
μια έννοια με ολοένα περισσότερο νόημα
και αξιοπιστία για αυτούς·

Or. en

Τροπολογία 9
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη 
μέλη έχουν δεσμευθεί να τηρούν τους από 
κοινού συμφωνηθέντες κανόνες της ΕΕ για 
την ελεύθερη κυκλοφορία, την 
απαγόρευση των διακρίσεων και τις κοινές 
αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τον 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των μειονοτήτων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα 
που συνδέονται με την ιθαγένεια της 
Ένωσης εντάχθηκαν στον Χάρτη 
θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σύμφωνα με το προοίμιο του 
Χάρτη, η Ένωση τοποθετεί τον άνθρωπο 
στην καρδιά της δράσης της, 
καθιερώνοντας την ιθαγένεια της 
Ένωσης και δημιουργώντας ένα χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης·
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τίτλος V του 
Χάρτη θεσπίζει τα δικαιώματα που 
απορρέουν από την ιθαγένεια, 
περιλαμβάνοντας, στο άρθρο 45, το 
δικαίωμα κάθε πολίτη της Ένωσης να 
κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο 
έδαφος των κρατών μελών και, στο 
άρθρο 41, το δικαίωμα να απευθύνεται 
στα όργανα της Ένωσης σε μια από τις 
γλώσσες των συνθηκών και να λαμβάνει 
απάντηση στην ίδια γλώσσα·
λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη 
έχουν δεσμευθεί να τηρούν τους από 
κοινού συμφωνηθέντες κανόνες της ΕΕ για 
την ελεύθερη κυκλοφορία, την 
απαγόρευση των διακρίσεων και τις κοινές 
αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τον 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
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συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των μειονοτήτων·

Or. fr

Τροπολογία 10
Ágnes Hankiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη 
μέλη έχουν δεσμευθεί να τηρούν τους από 
κοινού συμφωνηθέντες κανόνες της ΕΕ για 
την ελεύθερη κυκλοφορία, την 
απαγόρευση των διακρίσεων και τις κοινές 
αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τον 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των μειονοτήτων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη 
μέλη έχουν δεσμευθεί να τηρούν τους από 
κοινού συμφωνηθέντες κανόνες της ΕΕ για 
την ελεύθερη κυκλοφορία, την 
απαγόρευση των διακρίσεων και τις κοινές 
αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τον 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των μειονοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η εθνική ιθαγένεια και τα δικαιώματα 
που απορρέουν από αυτήν όσον αφορά τις 
μειονότητες πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με ιδιαίτερη προσοχή· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πρέπει να εξαλειφθούν οι 
παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων 
που διαπράττονται από οιοδήποτε κράτος 
μέλος όσον αφορά ζητήματα ιθαγένειας 
για να αποφευχθούν φαινόμενα 
μεροληψίας και διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 11
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη 
μέλη έχουν δεσμευθεί να τηρούν τους από 
κοινού συμφωνηθέντες κανόνες της ΕΕ για 
την ελεύθερη κυκλοφορία, την 
απαγόρευση των διακρίσεων και τις κοινές 
αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τον 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των μειονοτήτων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη 
μέλη έχουν δεσμευθεί να τηρούν τους από 
κοινού συμφωνηθέντες κανόνες της ΕΕ για 
την ελεύθερη κυκλοφορία, την 
απαγόρευση των διακρίσεων και τις κοινές 
αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τον 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των μειονοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η μειονότητα των Ρομά εξακολουθεί να 
υφίσταται ευρείες διακρίσεις και ότι η 
πρόοδος στην εφαρμογή των εθνικών 
στρατηγικών ένταξης των Ρομά 
εξακολουθεί να είναι περιορισμένη·

Or. en

Τροπολογία 12
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη 
μέλη έχουν δεσμευθεί να τηρούν τους από 
κοινού συμφωνηθέντες κανόνες της ΕΕ για 
την ελεύθερη κυκλοφορία, την 
απαγόρευση των διακρίσεων και τις κοινές 
αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τον 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των μειονοτήτων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας διαφυλάσσει και ενισχύει τις 
πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 
ελευθερίες των πολιτών της ΕΕ και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη 
μέλη έχουν δεσμευθεί να τηρούν τους από 
κοινού συμφωνηθέντες κανόνες της ΕΕ για 
την ελεύθερη κυκλοφορία, την 
απαγόρευση των διακρίσεων και τις κοινές 
αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τον 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των μειονοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το ισχύον δίκαιο σε ορισμένες 
ευρωπαϊκές χώρες δεν επιτρέπει επί του 
παρόντος ίση πρόσβαση σε όλους στην 
ελεύθερη κυκλοφορία και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πιστή τήρηση των κριτηρίων 
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του Σένγκεν δεν δικαιολογεί παρόμοιο 
περιορισμό·

Or. fr

Τροπολογία 13
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες 
της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 
στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 14
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων αποτελεί 
βασικό στοιχείο για την ιθαγένεια της ΕΕ 
και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
και ότι, σύμφωνα με έκτακτο 
Ευρωβαρόμετρο (Flash Eurobarometer) 
του Φεβρουαρίου 2013, άνω των δύο 
τρίτων των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι 
η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων εντός 
της ΕΕ συνεπάγεται γενικά οφέλη για την 
οικονομία της χώρας τους·

Or. en
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Τροπολογία 15
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάκριση 
λόγω ιθαγένειας εξακολουθεί να 
υφίσταται σε ορισμένες χώρες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 16
Ágnes Hankiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της 
απόκτησης και απώλειας της ιθαγένειας 
ενός κράτους έχει τεθεί στο πλαίσιο 
αναφορών, ιδίως από την άποψη των 
επιπτώσεών της στην ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
αναφέροντες έχουν εκφράσει την επιθυμία 
για καλύτερο συντονισμό των νομοθεσιών 
περί ιθαγένειας στην Ευρώπη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της 
απόκτησης και απώλειας της ιθαγένειας 
ενός κράτους έχει τεθεί στο πλαίσιο 
αναφορών, ιδίως από την άποψη των 
επιπτώσεών της στην ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
αναφέροντες, μεταξύ αυτών πολλοί που 
ανήκουν σε μειονότητες κρατών μελών,
έχουν εκφράσει την επιθυμία για καλύτερο 
συντονισμό των νομοθεσιών περί 
ιθαγένειας στην Ευρώπη, ο οποίος θα 
διασφαλίζει ασφάλεια δικαίου και 
μεγαλύτερη υπευθυνότητα της 
νομοθεσίας περί ιθαγένειας·

Or. en

Τροπολογία 17
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 
αποτελεί σημαντικό εργαλείο που μπορεί 
να συμβάλει στη μείωση της 
αναντιστοιχίας μεταξύ θέσεων εργασίας 
και δεξιοτήτων στην ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η κινητικότητα εντός ΕΕ έχει 
αποδεδειγμένες θετικές επιπτώσεις στις 
οικονομίες των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 18
Tatjana Ždanoka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ληφθεί 
πολλές καταγγελίες σε σχέση με την 
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις 
ευρωπαϊκές και τις δημοτικές εκλογές, 
καθώς και σε σχέση με τη στέρηση της 
δυνατότητας άσκησης του εκλογικού 
δικαιώματος στις εθνικές εκλογές κατόπιν 
διαστήματος παραμονής στο εξωτερικό·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ληφθεί 
πολλές καταγγελίες σε σχέση με την 
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις 
ευρωπαϊκές και τις δημοτικές εκλογές, 
καθώς και σε σχέση με τη στέρηση της 
δυνατότητας άσκησης του εκλογικού 
δικαιώματος στις εθνικές εκλογές κατόπιν 
διαστήματος παραμονής στο εξωτερικό· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι χαμηλός ο 
αριθμός πολιτών της ΕΕ που διαμένουν 
σε κράτος μέλος διαφορετικό από το δικό 
τους και ασκούν το δικαίωμα ψήφου ή 
υποψηφιότητας είτε σε ευρωπαϊκές είτε 
σε τοπικές εκλογές στον τόπο κατοικίας 
τους·

Or. en

Τροπολογία 19
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε



PE526.119v01-00 12/50 AM\1013577EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ληφθεί 
πολλές καταγγελίες σε σχέση με την 
άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις 
ευρωπαϊκές και τις δημοτικές εκλογές, 
καθώς και σε σχέση με τη στέρηση της 
δυνατότητας άσκησης του εκλογικού 
δικαιώματος στις εθνικές εκλογές κατόπιν 
διαστήματος παραμονής στο εξωτερικό·

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. fr

Τροπολογία 20
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εμπιστοσύνη του κοινού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά 
επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εκλογές του 2014 θα είναι οι πρώτες που 
θα διεξαχθούν μετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία 
διευρύνει σημαντικά τις εξουσίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στόχος των ευρωπαϊκών 
εκλογών πρέπει να είναι η ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης του κοινού στο πολιτικό 
σύστημα και η δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και οι πολίτες της ζουν μια 
δύσκολη περίοδο λόγω μιας αδυσώπητης 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης·
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές του 
2014 θα είναι οι πρώτες που θα διεξαχθούν 
μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, η οποία διευρύνει σημαντικά 
τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ευρωπαϊκές εκλογές αποτελούν ευκαιρία 
για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του 
κοινού στο πολιτικό σύστημα και τη
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δημόσιας 
σφαίρας·

Or. fr

Τροπολογία 21
Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εμπιστοσύνη του κοινού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά 
επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εκλογές του 2014 θα είναι οι πρώτες που 
θα διεξαχθούν μετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία 
διευρύνει σημαντικά τις εξουσίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στόχος των ευρωπαϊκών 
εκλογών πρέπει να είναι η ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης του κοινού στο πολιτικό 
σύστημα και η δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εμπιστοσύνη του κοινού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει δικαιολογημένα πέσει σε 
ιστορικά χαμηλά επίπεδα, εξαιτίας και της 
συνέχισης των πολιτικών λιτότητας και 
των επιπτώσεών τους στις ζωές των 
ευρωπαίων πολιτών, ιδίως στα κράτη 
μέλη του ευρωπαϊκού Νότου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές του 
2014 θα είναι οι πρώτες που θα διεξαχθούν 
μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, η οποία διευρύνει σημαντικά 
τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
στόχος των ευρωπαϊκών εκλογών πρέπει 
να είναι η ενίσχυση της φωνής και του 
ρόλου των πολιτών, κάτι που αποτελεί 
μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις 
για την ενίσχυση της δημοκρατίας στα 
κράτη μέλη και την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 22
Tatjana Ždanoka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εμπιστοσύνη του κοινού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά 
επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εκλογές του 2014 θα είναι οι πρώτες που 
θα διεξαχθούν μετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία 
διευρύνει σημαντικά τις εξουσίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στόχος των ευρωπαϊκών 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εμπιστοσύνη του κοινού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά 
επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εκλογές του 2014 θα είναι οι πρώτες που 
θα διεξαχθούν μετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία 
διευρύνει σημαντικά τις εξουσίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στόχος των ευρωπαϊκών 
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εκλογών πρέπει να είναι η ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης του κοινού στο πολιτικό 
σύστημα και η δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας·

εκλογών πρέπει να είναι η ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης του κοινού στο πολιτικό 
σύστημα και η δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική, 
διαφανής λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είναι ένα από τα βασικά 
μέσα προώθησης των ευρωπαϊκών αξιών 
και της ολοκλήρωσης·

Or. en

Τροπολογία 23
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις Συνθήκες και 
τον Χάρτη της των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, υπερασπίζεται μια 
Ευρώπη των δικαιωμάτων και των 
δημοκρατικών αξιών, της ελευθερίας, της 
αλληλεγγύης και της ασφάλειας και 
εγγυάται μια καλύτερη προστασία των 
πολιτών της ΕΕ· 

Or. fr

Τροπολογία 24
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες 
εκπροσωπούνται άμεσα σε επίπεδο 
Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
διαθέτουν το δημοκρατικό δικαίωμα του 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες 
εκπροσωπούνται άμεσα σε επίπεδο 
Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
διαθέτουν το δημοκρατικό δικαίωμα του 
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εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακόμα και 
όταν κατοικούν σε κράτος μέλος εκτός του 
δικού τους·

εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακόμα και 
όταν κατοικούν σε κράτος μέλος εκτός του 
δικού τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
άσκηση του δικαιώματος των πολιτών 
της ΕΕ που διαμένουν σε άλλο κράτος 
μέλος να ψηφίζουν στις ευρωπαϊκές και 
τοπικές εκλογές ούτε διευκολύνεται, ούτε 
προωθείται επαρκώς σε όλα τα κράτη 
μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 25
Gerald Häfner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ένα νέο 
δικαίωμα για τους ευρωπαίους πολίτες, 
προκειμένου να οργανώνουν και να 
στηρίζουν μια πρωτοβουλία ευρωπαίων 
πολιτών μέσω της υποβολής ίδιων 
προτάσεων πολιτικής στα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα, το οποίο, από την 1η 
Απριλίου 2012, έχει χρησιμοποιηθεί από 
εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες· 
λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη, ότι έως 
έντεκα εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ 
στερήθηκαν και συνεχίζουν εν μέρει να 
στερούνται του δικαιώματος αυτού 
απλώς και μόνον διότι διαμένουν εκτός 
του κράτους μέλους καταγωγής τους και 
διότι ούτε η χώρα καταγωγής ούτε η 
χώρα διαμονής επιθυμεί να αναγνωρίσει 
το γνήσιο της υπογραφής τους·

Or. en
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Τροπολογία 26
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 11 
Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους την 
έκθεση σχετικά με τις ευρωπαϊκές 
γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση 
και σχετικά με τη γλωσσική πολυμορφία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία 
προτείνει πολιτικές για την προστασία και 
την αναζωογόνηση γλωσσών που 
απειλούνται με εξαφάνιση και 
μειονοτικών γλωσσών, και μεταξύ αυτών 
καλεί τα κράτη μέλη να κυρώσουν τον 
Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές 
και μειονοτικές γλώσσες.

Or. en

Τροπολογία 27
Gerald Häfner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 είχε 
ανακηρυχθεί «Έτος των Πολιτών», αλλά 
ότι παραμένει αμφίβολο κατά πόσον 
κατάφερε να πετύχει τον στόχο του για τη 
δημιουργία ενός ευρύτερου, ανοικτού στο 
κοινό διαλόγου σχετικά με την ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια και, ακόμη περισσότερο, 
σχετικά με τρόπους για τη βελτίωση των 
υπαρχόντων μέσων και τον καθορισμό 
νέων που επιτρέπουν σε όλους τους 
πολίτες να συμμετέχουν στη δημοκρατική 
ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα 
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με το άρθρο 10 παράγραφος 3 της ΣΕΕ), 
λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης και 
προφανούς έλλειψης της πολιτικής 
βούλησης εκ μέρους των σχετικών 
θεσμικών οργάνων να εμπλέξουν τους 
πολίτες και την οργανωμένη κοινωνία 
των πολιτών, στον βαθμό που πρέπει, σε 
έναν τέτοιο διάλογο·

Or. en

Τροπολογία 28
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί την ανακοίνωση
(COM(2013)603) της Επιτροπής, στην 
οποία εξαγγέλλονται νέες δράσεις σε έξι 
τομείς με στόχο την ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των πολιτών·

1. επικροτεί την έκθεση του 2013 για την 
ιθαγένεια της ΕΕ (COM(2013)269) της 
Επιτροπής, στην οποία εξαγγέλλονται 
δώδεκα νέες δράσεις σε έξι τομείς με 
στόχο την ενίσχυση των δικαιωμάτων των 
πολιτών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 29
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επικροτεί την ανακοίνωση 
(COM(2013)603) της Επιτροπής, στην 
οποία εξαγγέλλονται νέες δράσεις σε έξι 
τομείς με στόχο την ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των πολιτών·

1. επικροτεί την ανακοίνωση 
(COM(2013)0269) της Επιτροπής, στην 
οποία εξαγγέλλονται νέες δράσεις σε έξι 
τομείς με στόχο την ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των πολιτών·

Or. en
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Τροπολογία 30
Tatjana Ždanoka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι η ιθαγένεια της ΕΕ 
αποτελεί θεμελιώδη ιδιότητα των 
πολιτών των κρατών μελών· 
υπογραμμίζει ότι υπάρχει στενός 
σύνδεσμος μεταξύ των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ και 
εκείνων που προβλέπονται στο Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που 
εφαρμόζεται για όλους στην επικράτεια 
της ΕΕ· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τα 
δικαιώματα των πολιτών τρίτων χωρών 
που διαμένουν μόνιμα στην ΕΕ με τα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 31
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επικροτεί το γεγονός ότι, στη μεγάλη 
τους πλειονότητα, τα 25 μέτρα που 
ανακοίνωσε η Επιτροπή στην έκθεση του 
2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ, έχουν στο 
μεταξύ ολοκληρωθεί από την Επιτροπή 
και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 32
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε 
θέση να λαμβάνουν αποφάσεις μετά λόγου
γνώσεως σχετικά με την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις 
Συνθήκες και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να τους παρέχονται όλες οι αναγκαίες 
πληροφορίες, εστιάζοντας όχι μόνο σε 
αφηρημένα δικαιώματα, αλλά και σε 
πρακτικής φύσεως πληροφορίες σχετικά με 
ζητήματα οικονομικού, διοικητικού, 
νομικού και πολιτιστικού χαρακτήρα· 
καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να προωθήσουν την 
καλύτερη κατανόηση της ιθαγένειας της 
ΕΕ και να εξηγήσουν τα πρακτικά της 
οφέλη για τα άτομα·

2. τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε 
θέση να λαμβάνουν αποφάσεις μετά λόγου 
γνώσεως σχετικά με την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις 
Συνθήκες και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να τους παρέχονται όλες οι αναγκαίες 
πληροφορίες, εστιάζοντας σε πρακτικής 
φύσεως πληροφορίες σχετικά με ζητήματα 
οικονομικού, κοινωνικού, διοικητικού, 
νομικού και πολιτιστικού χαρακτήρα· 
καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να προωθήσουν την 
καλύτερη κατανόηση της ιθαγένειας της 
ΕΕ και να εξηγήσουν τα πρακτικά της 
οφέλη για τα άτομα·

Or. en

Τροπολογία 33
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε 
θέση να λαμβάνουν αποφάσεις μετά λόγου 
γνώσεως σχετικά με την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις 
Συνθήκες και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να τους παρέχονται όλες οι αναγκαίες 
πληροφορίες, εστιάζοντας όχι μόνο σε 
αφηρημένα δικαιώματα, αλλά και σε 
πρακτικής φύσεως πληροφορίες σχετικά με 
ζητήματα οικονομικού, διοικητικού, 
νομικού και πολιτιστικού χαρακτήρα· 

2. τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε 
θέση να λαμβάνουν αποφάσεις μετά λόγου 
γνώσεως σχετικά με την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις 
Συνθήκες και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να τους παρέχονται όλες οι αναγκαίες 
πληροφορίες, εστιάζοντας όχι μόνο σε 
αφηρημένα δικαιώματα, αλλά και σε 
πρακτικής φύσεως, άμεσα προσβάσιμες
πληροφορίες σχετικά με ζητήματα 
οικονομικού, διοικητικού, νομικού και 
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καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να προωθήσουν την 
καλύτερη κατανόηση της ιθαγένειας της 
ΕΕ και να εξηγήσουν τα πρακτικά της 
οφέλη για τα άτομα·

πολιτιστικού χαρακτήρα· καλεί τις εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
προωθήσουν την καλύτερη κατανόηση της 
ιθαγένειας της ΕΕ και να εξηγήσουν τα 
πρακτικά της οφέλη για τα άτομα·

Or. de

Τροπολογία 34
Tatjana Ždanoka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε 
θέση να λαμβάνουν αποφάσεις μετά λόγου 
γνώσεως σχετικά με την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις 
Συνθήκες και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να τους παρέχονται όλες οι αναγκαίες 
πληροφορίες, εστιάζοντας όχι μόνο σε 
αφηρημένα δικαιώματα, αλλά και σε 
πρακτικής φύσεως πληροφορίες σχετικά με 
ζητήματα οικονομικού, διοικητικού, 
νομικού και πολιτιστικού χαρακτήρα· 
καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να προωθήσουν την 
καλύτερη κατανόηση της ιθαγένειας της 
ΕΕ και να εξηγήσουν τα πρακτικά της 
οφέλη για τα άτομα·

2. τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε 
θέση να λαμβάνουν αποφάσεις μετά λόγου 
γνώσεως σχετικά με την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις 
Συνθήκες και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να τους παρέχονται όλες οι αναγκαίες 
πληροφορίες, εστιάζοντας όχι μόνο σε 
αφηρημένα δικαιώματα, αλλά και σε 
πρακτικής φύσεως πληροφορίες σχετικά με 
ζητήματα οικονομικού, διοικητικού, 
νομικού και πολιτιστικού χαρακτήρα· 
τονίζει ότι η δέουσα πρόσβαση σε 
έγγραφα από όλα τα θεσμικά επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού, 
είναι θεμελιώδους σημασίας για τα 
δικαιώματα της ιθαγένειας και απαιτεί να 
είναι προσβάσιμες οι πληροφορίες, εκτός 
εάν αυτό δεν συνιστάται για λόγους 
δημόσιου συμφέροντος που έχουν 
τεκμηριωθεί επαρκώς· καλεί τις εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
προωθήσουν την καλύτερη κατανόηση της 
ιθαγένειας της ΕΕ και να εξηγήσουν τα 
πρακτικά της οφέλη για τα άτομα·

Or. en
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Τροπολογία 35
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εκφράζει τη λύπη του διότι το 20% 
του προϋπολογισμού του προγράμματος
"Ευρώπη για τους πολίτες" προορίζεται 
ήδη για το κεφάλαιο "Μνήμη" που δεν 
είναι παρά μια απόπειρα να ξαναγραφεί η 
ιστορία προκειμένου να εξομοιωθεί ο
"κομμουνισμός", έστω και αν 
περιγράφεται ως "ολοκληρωτισμός", με 
το "ναζισμό"· υπενθυμίζει τον κρίσιμο 
ρόλο των ιστορικών και καταδικάζει την 
χειραγώγηση της ιστορίας για πολιτικούς 
σκοπούς και υποστηρίζει ότι η 
ευρωπαϊκή ιστορική μνήμη αφορά 
πρωτίστως τα σημεία τομής μεταξύ των 
ευρωπαϊκών πολιτισμών που οφείλουν να 
γνωρίσουν καλύτερα ο ένας τον άλλο 
προκειμένου να αλληλοσυμπληρωθούν·

Or. fr

Τροπολογία 36
Tatjana Ždanoka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εκφράζει τη λύπη του για την επιλογή 
ορισμένων κρατών μελών να εξαιρεθούν 
από ισχύοντα τμήματα των Συνθηκών 
της ΕΕ, γεγονός το οποίο υπονομεύει και 
δημιουργεί εκ των πραγμάτων διαφορές 
στα δικαιώματα των πολιτών, οι οποίοι 
προορίζονται να είναι ίσοι βάσει των 
Συνθηκών της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 37
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
διαθέσουν περισσότερο χρόνο στο 
πλαίσιο των σχολικών τους 
προγραμμάτων για την αγωγή του πολίτη 
σε ευρωπαϊκά θέματα, μεταξύ άλλων 
σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών 
της ΕΕ, και να προσαρμόσουν ανάλογα 
την κατάρτιση των δασκάλων· θεωρεί ότι 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν  
τις σχολικές επισκέψεις σε θεσμικά 
όργανα της ΕΕ  στο πλαίσιο των 
εκπαιδευτικών τους συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 38
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν τα κράτη μέλη ως προς 
την ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας· θεωρεί ότι η ενισχυμένη 
συνεργασία με τις τοπικές και τις εθνικές 
αρχές μπορεί να αποτελέσει έναν 
αποτελεσματικό τρόπο ανεπίσημης 
επίλυσης των προβλημάτων·

3. τονίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν τα κράτη μέλη ως προς 
την ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας· θεωρεί ότι απομένουν ακόμη 
πολλά να γίνουν και ότι η ενισχυμένη 
συνεργασία των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ με τις τοπικές και τις εθνικές αρχές 
είναι απαραίτητη· εκτιμά ότι μια 
αυξημένη συνεργασία θα μπορούσε να 
αποτελέσει έναν αποτελεσματικό τρόπο 
ανεπίσημης επίλυσης των προβλημάτων, 
ιδίως αν πρόκειται για εμπόδια 
διοικητικής φύσης·
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Or. fr

Τροπολογία 39
Tatjana Ždanoka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν τα κράτη μέλη ως προς 
την ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας· θεωρεί ότι η ενισχυμένη 
συνεργασία με τις τοπικές και τις εθνικές 
αρχές μπορεί να αποτελέσει έναν 
αποτελεσματικό τρόπο ανεπίσημης 
επίλυσης των προβλημάτων·

3. αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν τα κράτη μέλη ως προς 
την ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας· θεωρεί ότι η ενισχυμένη 
συνεργασία με τις τοπικές και τις εθνικές 
αρχές μπορεί να αποτελέσει έναν 
αποτελεσματικό τρόπο ανεπίσημης 
επίλυσης των προβλημάτων· θεωρεί ότι τα 
δικαιώματα που απορρέουν από την 
ιθαγένεια της ΕΕ θα ενισχύονταν 
περαιτέρω εάν οι εθνικές νομοθεσίες των 
κρατών μελών στο σύνολό τους διέπονταν 
από τον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 40
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν τα κράτη μέλη ως προς 
την ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας· θεωρεί ότι η ενισχυμένη 
συνεργασία με τις τοπικές και τις εθνικές 
αρχές μπορεί να αποτελέσει έναν 
αποτελεσματικό τρόπο ανεπίσημης 
επίλυσης των προβλημάτων·

3. αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν τα κράτη μέλη ως προς 
την ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας· θεωρεί ότι η ενισχυμένη 
συνεργασία με τις τοπικές και τις εθνικές 
αρχές μπορεί να αποτελέσει έναν 
αποτελεσματικό τρόπο ανεπίσημης 
επίλυσης των προβλημάτων· επιδοκιμάζει 
επ` αυτού την πρόθεση της Επιτροπής να 
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στηρίξει, από το 2013 και εφεξής, μέσω 
του συστήματος της αδελφοποίησης 
πόλεων στο πλαίσιο του προγράμματος 
"Ευρώπη για τους πολίτες", την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των δήμων, καθώς και προγράμματα που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των γνώσεων 
σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών 
αλλά και στην ορθότερη εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων· φρονεί ότι ένα 
σύνολο εργαλείων πρακτικής εφαρμογής 
σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών 
της ΕΕ, ειδικά διαμορφωμένο για τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, μπορεί 
να βελτιώσει ακόμη περαιτέρω την ορθή 
εφαρμογή·

Or. en

Τροπολογία 41
Tatjana Ždanoka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει με λύπη του ότι η 
Επιτροπή δεν επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο 
στην αντιμετώπιση παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων των πολιτών· καλεί την 
Επιτροπή να υιοθετήσει μια περισσότερο 
προορατική συμπεριφορά.

Or. en

Τροπολογία 42
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. εκφράζει τη λύπη του διότι γονείς και 
παιδιά δεν διαθέτουν σε κάθε κράτος 
μέλος τις ίδιες δυνατότητες άσκησης 
ένδικων μέσων σε περίπτωση χωρισμού ή 
διαζυγίου, γεγονός που έχει ωθήσει 
εκατοντάδες γονείς στην Ευρώπη να 
απευθυνθούν στην Επιτροπή Αναφορών 
για να την παροτρύνουν να 
δραστηριοποιηθεί περισσότερο σε αυτόν 
τον τομέα παρά τις περιορισμένες 
αρμοδιότητες που διαθέτει· 

Or. fr

Τροπολογία 43
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. τονίζει ότι η εκπαίδευση, στο βαθμό 
που είναι προσβάσιμη σε όλους, 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην 
κατάρτιση των μελλοντικών πολιτών 
διότι τους επιτρέπει να αποκτήσουν μια 
στερεή βάση γενικών γνώσεων στις 
οποίες περιλαμβάνεται η κριτική γνώση 
τόσο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όσο 
και της ιστορίας και των πολιτισμών των 
ευρωπαϊκών λαών· διαπιστώνει από την 
άποψη αυτή ότι η αγωγή του πολίτη είναι 
ουσιώδους σημασίας προκειμένου τα 
άτομα να είναι σε θέση να συμμετέχουν 
πλήρως στο δημοκρατικό, κοινωνικό και 
πολιτιστικό βίο και να αισθάνονται 
ευρωπαίοι πολίτες από την πιο νεαρή 
ηλικία· καταγγέλλει συνεπώς τα μέτρα 
λιτότητας και τις περικοπές στα κονδύλια 
τα προοριζόμενα για την εκπαίδευση που 
παρατηρούνται στα περισσότερα κράτη 
μέλη και θεωρεί ότι αποτελούν αυτές ένα 
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από τα σημαντικότερα εμπόδια για την 
πραγμάτωση των πολιτών·

Or. fr

Τροπολογία 44
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της 
επίσημης και της άτυπης εκπαίδευσης 
είναι θεμελιώδους σημασίας τόσο για την 
διαπαιδαγώγηση των πολιτών όσο και για 
την άσκηση της ιδιότητας του πολίτη 
διότι ευνοεί τη χειραφέτηση των ατόμων, 
προάγει την αλληλεγγύη και την αμοιβαία 
κατανόηση και ενισχύει την κοινωνική 
συνοχή· φρονεί ότι είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό να υποστηριχθεί η 
αναγνώριση της αξίας του εθελοντισμού, 
να αξιοποιηθούν οι γνώσεις και οι 
δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο 
αυτό και να αρθούν τα διασυνοριακά 
εμπόδια, μεταξύ άλλων και με τις τρίτες 
χώρες και τους πολίτες τους και ιδίως 
εκείνους και εκείνες που διαβιούν στην 
επικράτεια της Ένωσης· εκτιμά κατ` 
αναλογία ότι έχει μεγάλη σημασία να 
αναγνωριστεί το καταστατικό του 
ευρωπαϊκού σωματείου διότι μπορεί 
εξάλλου να διευκολύνει την δημιουργία 
έργων από πολίτες διαφορετικών κρατών 
μελών της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 45
Tatjana Ždanoka



AM\1013577EL.doc 27/50 PE526.119v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. εκφράζει τη λύπη του διότι η 
οικονομική κρίση είχε ως συνέπεια 
αντίστοιχες περικοπές στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών 
σε ορισμένα κράτη μέλη·   καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί 
αυτές τις τάσεις και να ενεργεί 
προορατικά κατά περίπτωση με σκοπό 
την ανάσχεση και την αναστροφή αυτών· 

Or. en

Τροπολογία 46
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναμένει ότι η νέα δικτυακή πύλη για 
την υποβολή αναφορών, η οποία θα είναι 
διαθέσιμη στις αρχές του 2014, θα 
μετατρέψει τη διαδικασία υποβολής 
αναφορών σε ένα ελκυστικό, φιλικό προς 
τον χρήστη μέσο· καλεί την Επιτροπή και 
τα άλλα θεσμικά όργανα να αναγνωρίσουν 
με δέοντα τρόπο τη διαδικασία υποβολής 
αναφορών στους δικτυακούς τόπους τους·

4. αναμένει ότι η νέα δικτυακή πύλη για 
την υποβολή αναφορών, η οποία θα είναι 
διαθέσιμη στις αρχές του 2014, θα 
μετατρέψει τη διαδικασία υποβολής 
αναφορών σε ένα ελκυστικό, φιλικό προς 
τον χρήστη μέσο, συμπεριλαμβανομένων 
των ατόμων με αναπηρίες·· καλεί την 
Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα να 
αναγνωρίσουν με δέοντα τρόπο τη 
διαδικασία υποβολής αναφορών στους 
δικτυακούς τόπους τους·

Or. en

Τροπολογία 47
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναμένει ότι η νέα δικτυακή πύλη για 
την υποβολή αναφορών, η οποία θα είναι 
διαθέσιμη στις αρχές του 2014, θα 
μετατρέψει τη διαδικασία υποβολής 
αναφορών σε ένα ελκυστικό, φιλικό προς 
τον χρήστη μέσο· καλεί την Επιτροπή και 
τα άλλα θεσμικά όργανα να αναγνωρίσουν 
με δέοντα τρόπο τη διαδικασία υποβολής 
αναφορών στους δικτυακούς τόπους τους·

4. αναμένει ότι η νέα δικτυακή πύλη για 
την υποβολή αναφορών, η οποία θα είναι 
διαθέσιμη στις αρχές του 2014, θα 
μετατρέψει τη διαδικασία υποβολής 
αναφορών σε ένα ελκυστικό, διαφανές και
φιλικό προς τον χρήστη μέσο· καλεί την 
Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα να 
αναγνωρίσουν με δέοντα τρόπο τη 
διαδικασία υποβολής αναφορών στους 
δικτυακούς τόπους τους·

Or. de

Τροπολογία 48
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επικροτεί το γεγονός ότι, έως τον 
Νοέμβριο του 2013, τρεις πολύ 
διαφορετικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες 
πολιτών (ΕΠΠ) είχαν ανταποκριθεί στις 
σχετικές απαιτήσεις· προσβλέπει στη 
διοργάνωση συνεδριάσεων με τους 
διοργανωτές των επιτυχημένων ΕΠΠ·

5. επικροτεί το γεγονός ότι, έως τον 
Νοέμβριο του 2013, τρεις πολύ 
διαφορετικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες 
πολιτών (ΕΠΠ) είχαν ανταποκριθεί στις 
σχετικές απαιτήσεις· προσβλέπει στη 
διοργάνωση συνεδριάσεων με τους 
διοργανωτές των επιτυχημένων ΕΠΠ και 
ευελπιστεί ότι θα διοργανωθούν πριν τις 
ευρωπαϊκές εκλογές·

Or. fr

Τροπολογία 49
Tatjana Ždanoka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. ανησυχεί για την πλημμελή εφαρμογή 
των οδηγιών που ισχύουν σήμερα και δη 
της οδηγίας για την ελεύθερη 
κυκλοφορία, γεγονός που προκαλεί πολλά 
προβλήματα σε σχέση με την ελεύθερη 
κυκλοφορία άλλα και με άλλα δικαιώματα 
των πολιτών της ΕΕ, και καλεί όλα τα 
μέρη να μεταφέρουν πλήρως και να 
εφαρμόσουν ορθώς το κοινοτικό 
κεκτημένο·

Or. en

Τροπολογία 50
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί όλα τα κράτη μέλη που δεν 
διαθέτουν ακόμη Εθνικό Διαμεσολαβητή 
να αποκτήσουν προκειμένου να μπορούν 
να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων 
των ευρωπαίων πολιτών· επισημαίνει ότι 
αυτή τη στιγμή μόνο η Ιταλία και η 
Γερμανία δεν διαθέτουν Διαμεσολαβητή·

Or. fr

Τροπολογία 51
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
τακτικά τον τρόπο με τον οποίο υπόκεινται 

6. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
τακτικά τον τρόπο με τον οποίο υπόκεινται 
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σε επεξεργασία στα κράτη μέλη οι 
διοικητικές διατυπώσεις που συνδέονται με 
την είσοδο και τη διαμονή·

σε επεξεργασία στα κράτη μέλη οι 
διοικητικές διατυπώσεις που συνδέονται με 
την είσοδο και τη διαμονή· επισημαίνει ότι 
ένας από τους κύριους πυλώνες της 
ενιαίας αγοράς είναι η κινητικότητα του 
εργατικού δυναμικού· καλεί επ` αυτού την 
Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς την κατάσταση και να λαμβάνει 
τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη 
οποιωνδήποτε εμποδίων επιβάλλονται σε 
εθνικό επίπεδο εναντίον αυτής της 
θεμελιώδους ελευθερίας·

Or. en

Τροπολογία 52
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
τακτικά τον τρόπο με τον οποίο υπόκεινται 
σε επεξεργασία στα κράτη μέλη οι 
διοικητικές διατυπώσεις που συνδέονται με 
την είσοδο και τη διαμονή·

6. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
τακτικά τον τρόπο με τον οποίο υπόκεινται 
σε επεξεργασία στα κράτη μέλη οι 
διοικητικές διατυπώσεις που συνδέονται με 
την είσοδο και τη διαμονή· καλεί την 
Επιτροπή να διαδραματίσει ενεργό ρόλο 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
διαδικασίες που έχουν θέσει σε εφαρμογή 
τα κράτη μέλη συμμορφώνονται πλήρως 
με τις αξίες και τα δικαιώματα του 
ανθρώπου που αναγνωρίζονται στις 
ευρωπαϊκές Συνθήκες·

Or. fr

Τροπολογία 53
Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
τακτικά τον τρόπο με τον οποίο υπόκεινται 
σε επεξεργασία στα κράτη μέλη οι 
διοικητικές διατυπώσεις που συνδέονται με 
την είσοδο και τη διαμονή·

6. καλεί τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν 
απόλυτο σεβασμό για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων 
των υπηκόων τρίτων χωρών που 
προσπαθούν να φτάσουν και να εισέλθουν 
στο έδαφος της ΕΕ, ανεξαρτήτως του αν 
φέρουν ή όχι ταξιδιωτικά έγγραφα· 
υπενθυμίζει ότι απαιτείται αλληλεγγύη 
μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου 
να διασφαλίσουν τα ανωτέρω και καλεί 
την Επιτροπή να παρακολουθεί τακτικά 
τον τρόπο με τον οποίο υπόκεινται σε 
επεξεργασία στα κράτη μέλη οι διοικητικές 
διατυπώσεις που συνδέονται με την είσοδο 
και τη διαμονή ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 54
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
τακτικά τον τρόπο με τον οποίο υπόκεινται 
σε επεξεργασία στα κράτη μέλη οι 
διοικητικές διατυπώσεις που συνδέονται με 
την είσοδο και τη διαμονή·

6. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
τακτικά τον τρόπο με τον οποίο υπόκεινται 
σε επεξεργασία στα κράτη μέλη οι 
διοικητικές διατυπώσεις που συνδέονται με 
την είσοδο και τη διαμονή των πολιτών 
της ΕΕ και των συγγενών τους και καλεί 
τα κράτη μέλη να μην επιβαρύνουν τις 
διατυπώσεις αυτές με υπέρμετρες 
γραφειοκρατικές απαιτήσεις που δεν 
προβλέπονται από το δίκαιο της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 55
Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει ότι το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ· 
επισημαίνει τα πολύ σημαντικά οφέλη 
που προσφέρει το μετακινούμενο 
εργατικό δυναμικό της ΕΕ στην 
οικονομία των κρατών μελών· ζητεί από 
την Επιτροπή να λάβει μέτρα εναντίον 
εκείνων των κρατών μελών που 
επιχειρούν να περιορίσουν ή να 
σταματήσουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζόμενων· 

Or. en

Τροπολογία 56
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να ελέγξει κατά 
πόσο όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν 
εκείνους τους οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους που χρειάζονται 
προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις 
εισροές των προσφύγων, έχοντας κατά 
νου ότι ορισμένα κράτη μέλη των οποίων 
τα σύνορα είναι εξωτερικά σύνορα της 
Ένωσης είναι περισσότερο εκτεθειμένα 
από άλλα·

Or. fr
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Τροπολογία 57
Ágnes Hankiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την πάγια 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου2, 
οι προϋποθέσεις απόκτησης και απώλειας 
της ιθαγένειας των κρατών μελών 
ρυθμίζονται κατ’ αποκλειστικότητα από 
την εθνική νομοθεσία εκάστου κράτους 
μέλους· ζητεί, ωστόσο, τον καλύτερο 
συντονισμό και την περισσότερο 
διαρθρωμένη ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών σε 
σχέση με τη νομοθεσία τους περί 
ιθαγένειας·

7. αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την πάγια 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου2, 
οι προϋποθέσεις απόκτησης και απώλειας 
της ιθαγένειας των κρατών μελών 
ρυθμίζονται κατ’ αποκλειστικότητα από 
την εθνική νομοθεσία εκάστου κράτους 
μέλους· ζητεί, ωστόσο, τον καλύτερο 
συντονισμό και την περισσότερο 
διαρθρωμένη ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών σε 
σχέση με τη νομοθεσία τους περί 
ιθαγένειας προκειμένου να 
διαφυλάσσονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και κυρίως η ασφάλεια 
δικαίου για τους πολίτες·· ζητεί να 
υπάρξουν ολοκληρωμένες κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
αποσαφήνιση της σχέσης μεταξύ εθνικής 
και ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

__________________ __________________
2 Πιο πρόσφατα, στην απόφασή του της 
2ας Μαρτίου 2010, υπόθεση C-135/08, 
Rottmann.

2 Πιο πρόσφατα, στην απόφασή του της 
2ας Μαρτίου 2010, υπόθεση C-135/08, 
Rottmann.

Or. en

Τροπολογία 58
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την πάγια 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου2, 
οι προϋποθέσεις απόκτησης και απώλειας 

7. αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την πάγια 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου2, 
οι προϋποθέσεις απόκτησης και απώλειας 
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της ιθαγένειας των κρατών μελών 
ρυθμίζονται κατ’ αποκλειστικότητα από 
την εθνική νομοθεσία εκάστου κράτους 
μέλους· ζητεί, ωστόσο, τον καλύτερο 
συντονισμό και την περισσότερο 
διαρθρωμένη ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών σε 
σχέση με τη νομοθεσία τους περί 
ιθαγένειας·

της ιθαγένειας των κρατών μελών 
ρυθμίζονται κατ’ αποκλειστικότητα από 
την εθνική νομοθεσία εκάστου κράτους 
μέλους·

__________________ __________________
2 Πιο πρόσφατα, στην απόφασή του της 
2ας Μαρτίου 2010, υπόθεση C-135/08, 
Rottmann.

2 Πιο πρόσφατα, στην απόφασή του της 
2ας Μαρτίου 2010, υπόθεση C-135/08, 
Rottmann.

Or. lv

Τροπολογία 59
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη που στερούν τα 
εκλογικά δικαιώματα από τους υπηκόους 
τους, οι οποίοι επιλέγουν να ζουν σε άλλο 
κράτος μέλος για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, να θέσουν τέλος σε αυτή την 
πρακτική και να αναθεωρήσουν τη 
νομοθεσία τους ούτως ώστε να 
εξασφαλίζονται τα πλήρη δικαιώματα του 
πολίτη· συνιστά να λάβουν τα κράτη μέλη 
όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
παράσχουν ουσιαστική βοήθεια στους 
πολίτες που επιθυμούν να ασκήσουν το 
δικαίωμα του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι σε 
κράτη εκτός του δικού τους·

8. καλεί τα κράτη μέλη που στερούν τα 
εκλογικά δικαιώματα από τους υπηκόους 
τους, οι οποίοι επιλέγουν να ζουν σε άλλο 
κράτος μέλος για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, να θέσουν τέλος σε αυτή την 
πρακτική και να αναθεωρήσουν τη 
νομοθεσία τους ούτως ώστε να 
εξασφαλίζονται τα πλήρη δικαιώματα του 
πολίτη· συνιστά να λάβουν τα κράτη μέλη 
όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
παράσχουν ουσιαστική βοήθεια και 
συνδρομή στους πολίτες που επιθυμούν να 
ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν ή του 
εκλέγεσθαι σε κράτη εκτός του δικού τους·

Or. fr

Τροπολογία 60
Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη που στερούν τα 
εκλογικά δικαιώματα από τους υπηκόους 
τους, οι οποίοι επιλέγουν να ζουν σε άλλο 
κράτος μέλος για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, να θέσουν τέλος σε αυτή την 
πρακτική και να αναθεωρήσουν τη 
νομοθεσία τους ούτως ώστε να 
εξασφαλίζονται τα πλήρη δικαιώματα του
πολίτη· συνιστά να λάβουν τα κράτη μέλη 
όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
παράσχουν ουσιαστική βοήθεια στους 
πολίτες που επιθυμούν να ασκήσουν το 
δικαίωμα του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι σε 
κράτη εκτός του δικού τους·

8. καλεί τα κράτη μέλη που στερούν τα 
εκλογικά δικαιώματα από τους υπηκόους 
τους, οι οποίοι επιλέγουν να ζουν σε άλλο 
κράτος μέλος για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, να θέσουν τέλος σε αυτή την 
πρακτική και να αναθεωρήσουν τη 
νομοθεσία τους ούτως ώστε να 
εξασφαλίζονται τα πλήρη δικαιώματα του 
πολίτη· συνιστά να λάβουν τα κράτη μέλη 
όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
παράσχουν ουσιαστική βοήθεια στους 
πολίτες που επιθυμούν να ασκήσουν το 
δικαίωμα του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι σε 
κράτη εκτός του δικού τους· επισημαίνει 
ότι είναι ανάγκη να ασκούν οι πολίτες της 
ΕΕ το δικαίωμα ψήφου στις εθνικές 
εκλογές της χώρας προέλευσής τους από 
το κράτος μέλος στο οποίο διαμένουν.

Or. en

Τροπολογία 61
Tatjana Ždanoka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη που στερούν τα 
εκλογικά δικαιώματα από τους υπηκόους 
τους, οι οποίοι επιλέγουν να ζουν σε άλλο 
κράτος μέλος για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, να θέσουν τέλος σε αυτή την 
πρακτική και να αναθεωρήσουν τη 
νομοθεσία τους ούτως ώστε να 
εξασφαλίζονται τα πλήρη δικαιώματα του 
πολίτη· συνιστά να λάβουν τα κράτη μέλη 
όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
παράσχουν ουσιαστική βοήθεια στους 

8. καλεί τα κράτη μέλη που στερούν τα 
εκλογικά δικαιώματα από τους υπηκόους 
τους, οι οποίοι επιλέγουν να ζουν σε άλλο 
κράτος μέλος για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, να θέσουν τέλος σε αυτή την 
πρακτική και να αναθεωρήσουν τη 
νομοθεσία τους ούτως ώστε να 
εξασφαλίζονται τα πλήρη δικαιώματα του 
πολίτη καθ` όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας· συνιστά να λάβουν τα κράτη 
μέλη όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
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πολίτες που επιθυμούν να ασκήσουν το 
δικαίωμα του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι σε 
κράτη εκτός του δικού τους·

παράσχουν ουσιαστική βοήθεια στους 
πολίτες που επιθυμούν να ασκήσουν το 
δικαίωμα του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι σε 
κράτη εκτός του δικού τους·

Or. en

Τροπολογία 62
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διαφυλάσσουν και να ενισχύουν το νόημα 
της ιθαγένειας της ΕΕ μέσω της 
αποφυγής οποιασδήποτε μορφής 
διακρίσεων με γνώμονα την εθνικότητα· 
αποδοκιμάζει οποιαδήποτε λαϊκιστική 
ρητορική επιχειρεί να εισαγάγει 
πρακτικές διακρίσεων με αποκλειστικό 
γνώμονα την εθνικότητα·  

Or. en

Τροπολογία 63
Gerald Häfner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 
σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών 
χωρίς αποκλεισμούς και να προβούν στα 
απαραίτητα προκειμένου να είναι σε θέση 
να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής 
τόσο των δικών τους υπηκόων που 
διαμένουν στο εξωτερικό όσο και των 
υπηκόων άλλων κρατών που διαμένουν 
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στη δική τους επικράτεια·

Or. en

Τροπολογία 64
Ágnes Hankiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώσουν 
διαφανείς δημόσιες εκστρατείες και να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το 
πρόβλημα του φθίνοντος ποσοστού 
συμμετοχής στις εκλογές· καλεί όλα τα 
θεσμικά και άλλα όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης να βελτιώσουν 
περαιτέρω τη διαφάνεια και να 
διευκολύνουν την πρόσβαση σε έγγραφα, 
καθιστώντας την φιλική προς τον χρήστη, 
διότι αυτό επιτρέπει στους πολίτες να 
συμμετέχουν περισσότερο ενεργά στη 
διαδικασία λήψης των αποφάσεων·

9. καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώσουν 
διαφανείς δημόσιες εκστρατείες και να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το 
πρόβλημα του φθίνοντος ποσοστού 
συμμετοχής στις εκλογές· καλεί όλα τα 
θεσμικά και άλλα όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης να βελτιώσουν 
περαιτέρω τη διαφάνεια και να 
διευκολύνουν την πρόσβαση σε έγγραφα, 
καθιστώντας την φιλική προς τον χρήστη, 
διότι αυτό επιτρέπει στους πολίτες να 
συμμετέχουν περισσότερο ενεργά στη 
διαδικασία λήψης των αποφάσεων· καλεί 
όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και 
δη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
αποφεύγουν οποιεσδήποτε πρακτικές 
εισάγουν διακρίσεις όταν το ζητούμενο 
είναι η διαφάνεια και η λογοδοσία στο 
πλαίσιο συζητήσεων σχετικά με 
αντιπαραθέσεις περί εθνικής ιθαγένειας· 

Or. en

Τροπολογία 65
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώσουν 9. καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώσουν 
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διαφανείς δημόσιες εκστρατείες και να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το 
πρόβλημα του φθίνοντος ποσοστού 
συμμετοχής στις εκλογές· καλεί όλα τα 
θεσμικά και άλλα όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης να βελτιώσουν 
περαιτέρω τη διαφάνεια και να 
διευκολύνουν την πρόσβαση σε έγγραφα, 
καθιστώντας την φιλική προς τον 
χρήστη, διότι αυτό επιτρέπει στους πολίτες 
να συμμετέχουν περισσότερο ενεργά στη 
διαδικασία λήψης των αποφάσεων·

διαφανείς δημόσιες εκστρατείες και να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το 
πρόβλημα του φθίνοντος ποσοστού 
συμμετοχής στις εκλογές και του ολοένα 
και μεγαλύτερου χάσματος που χωρίζει 
τους πολίτες από τα όργανα της ΕΕ·
καλεί όλα τα θεσμικά και άλλα όργανα και 
τους οργανισμούς της Ένωσης να 
βελτιώσουν περαιτέρω τη διαφάνεια, να 
διευκολύνουν την πρόσβαση σε έγγραφα 
και να φέρουν τους πολίτες κοντύτερα 
στη χάραξη των πολιτικών της Ένωσης, 
διότι αυτό επιτρέπει στους πολίτες να 
συμμετέχουν περισσότερο ενεργά στη 
διαδικασία λήψης των αποφάσεων· καλεί 
τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και 
κυρίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εφαρμόσουν αποτελεσματικότερες 
διαδικασίες για να ικανοποιούνται τα 
δίκαια αιτήματα των ευρωπαίων πολιτών 
το ταχύτερο δυνατό, ιδίως όσον αφορά 
τις απαντήσεις που δίνονται στις 
αναφορές·

Or. fr

Τροπολογία 66
Tatjana Ždanoka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώσουν 
διαφανείς δημόσιες εκστρατείες και να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το 
πρόβλημα του φθίνοντος ποσοστού 
συμμετοχής στις εκλογές· καλεί όλα τα 
θεσμικά και άλλα όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης να βελτιώσουν 
περαιτέρω τη διαφάνεια και να 
διευκολύνουν την πρόσβαση σε έγγραφα, 
καθιστώντας την φιλική προς τον χρήστη, 
διότι αυτό επιτρέπει στους πολίτες να 
συμμετέχουν περισσότερο ενεργά στη 

9. καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώσουν 
διαφανείς δημόσιες εκστρατείες και να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το 
πρόβλημα του φθίνοντος ποσοστού 
συμμετοχής στις εκλογές· συντάσσεται με 
την άποψη ότι η Επιτροπή και τα ίδια τα 
κράτη μέλη οφείλουν, με διάφορους 
τρόπους, να στηρίξουν την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών άλλων κρατών 
μελών της ΕΕ που διαμένουν στο έδαφός 
τους σε τοπικές ή ευρωπαϊκές εκλογές, με 
την ιδιότητα είτε του εκλογέα είτε του 
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διαδικασία λήψης των αποφάσεων· υποψηφίου· καλεί όλα τα θεσμικά και 
άλλα όργανα και τους οργανισμούς της 
Ένωσης να βελτιώσουν περαιτέρω τη 
διαφάνεια και να διευκολύνουν την 
πρόσβαση σε έγγραφα, καθιστώντας την
φιλική προς τον χρήστη, διότι αυτό 
επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν 
περισσότερο ενεργά στη διαδικασία λήψης 
των αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 67
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώσουν 
διαφανείς δημόσιες εκστρατείες και να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το 
πρόβλημα του φθίνοντος ποσοστού 
συμμετοχής στις εκλογές· καλεί όλα τα 
θεσμικά και άλλα όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης να βελτιώσουν 
περαιτέρω τη διαφάνεια και να 
διευκολύνουν την πρόσβαση σε έγγραφα, 
καθιστώντας την φιλική προς τον χρήστη, 
διότι αυτό επιτρέπει στους πολίτες να 
συμμετέχουν περισσότερο ενεργά στη 
διαδικασία λήψης των αποφάσεων·

9. καλεί τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 
και τα εθνικά αδερφά τους κόμματα να 
διοργανώσουν διαφανείς προεκλογικές 
εκστρατείες ενόψει των ευρωπαϊκών 
εκλογών του 2014 και να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά το πρόβλημα του 
φθίνοντος ποσοστού συμμετοχής στις 
εκλογές εκτιμά ότι ο ορισμός σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο υποψηφίων για τη 
θέση του Προέδρου της Επιτροπής από 
τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα συνιστά 
σημαντικό βήμα στην προσπάθεια 
οικοδόμησης ενός γνήσιου ευρωπαϊκού 
δημόσιου χώρου· είναι εντούτοις 
πεπεισμένο ότι η προοπτική μιας 
πραγματικά ευρωπαϊκής προεκλογικής 
εκστρατείας μπορεί να υλοποιηθεί μόνο 
μέσω πανευρωπαϊκών δραστηριοτήτων 
και δικτύων τοπικών και εθνικών μέσων 
ενημέρωσης και δη δημόσιων φορέων 
στο χώρο του ραδιοφώνου, της 
τηλεόρασης και του διαδικτύου·

Or. en
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Τροπολογία 68
Gerald Häfner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώσουν 
διαφανείς δημόσιες εκστρατείες και να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το 
πρόβλημα του φθίνοντος ποσοστού 
συμμετοχής στις εκλογές· καλεί όλα τα 
θεσμικά και άλλα όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης να βελτιώσουν 
περαιτέρω τη διαφάνεια και να 
διευκολύνουν την πρόσβαση σε έγγραφα, 
καθιστώντας την φιλική προς τον χρήστη, 
διότι αυτό επιτρέπει στους πολίτες να 
συμμετέχουν περισσότερο ενεργά στη 
διαδικασία λήψης των αποφάσεων·

9. καλεί τα κράτη μέλη να διοργανώσουν 
διαφανείς δημόσιες εκστρατείες και να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το 
πρόβλημα του φθίνοντος ποσοστού 
συμμετοχής στις εκλογές και να 
προωθήσουν την ιδέα της διοργάνωσης 
και της υποστήριξης  πρωτοβουλιών 
ευρωπαίων πολιτών· καλεί όλα τα θεσμικά 
και άλλα όργανα και τους οργανισμούς της 
Ένωσης να βελτιώσουν περαιτέρω τη 
διαφάνεια και να διευκολύνουν την 
πρόσβαση σε έγγραφα, καθιστώντας την 
φιλική προς τον χρήστη, καθώς επίσης και 
καθιστώντας ευκολότερη για τους πολίτες 
την υποστήριξη των πρωτοβουλιών 
ευρωπαίων πολιτών, διότι αυτό επιτρέπει 
στους πολίτες να συμμετέχουν 
περισσότερο ενεργά στη διαδικασία λήψης 
των αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 69
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί όλα τα θεσμικά και άλλα 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Ένωσης να βελτιώσουν περαιτέρω τη 
διαφάνεια και να διευκολύνουν την 
πρόσβαση σε έγγραφα, καθιστώντας την 
φιλική προς τον χρήστη, διότι αυτό 
επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν 
περισσότερο ενεργά στη διαδικασία 
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λήψης των αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 70
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρόσφατη έγκριση των δύο κύριων 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΕΕ για 
την χρηματοδότηση δράσεων στον τομέα 
της ιθαγένειας της ΕΕ για την περίοδο 
2014-2020, το «Θεμελιώδη δικαιώματα 
και ιθαγένεια» και το «Ευρώπη για τους 
πολίτες»· θεωρεί ιδιαιτέρως λυπηρό το 
γεγονός ότι το χρηματοδοτικό κονδύλιο 
ιδίως του δεύτερου, το οποίο στηρίζει 
προγράμματα προώθησης της ενεργού 
συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα 
κοινά, υπέστη δραστικές περικοπές από 
τις κυβερνήσεις των κρατών μελών σε 
σύγκριση με την περίοδο 2007-2013· 

Or. en

Τροπολογία 71
Inese Vaidere

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει τις έντονες ανησυχίες του 
σχετικά με τις αναφορές που 
αποκαλύπτουν την ευάλωτη κατάσταση 
ορισμένων κατοίκων που, λόγω του 
καθεστώτος τους, δεν απολαμβάνουν στο 
έπακρο τα δικαιώματά τους στην 

Διαγράφεται
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ελεύθερη κυκλοφορία ή δεν είναι σε θέση 
να ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα 
στις τοπικές εκλογές· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
εμπλεκόμενα κράτη μέλη να διευκολύνουν 
τη νομιμοποίηση του καθεστώτος στις 
περιπτώσεις αυτές·

Or. lv

Τροπολογία 72
Tatjana Ždanoka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει τις έντονες ανησυχίες του 
σχετικά με τις αναφορές που 
αποκαλύπτουν την ευάλωτη κατάσταση 
ορισμένων κατοίκων που, λόγω του 
καθεστώτος τους, δεν απολαμβάνουν στο 
έπακρο τα δικαιώματά τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία ή δεν είναι σε θέση να ασκούν 
τα εκλογικά τους δικαιώματα στις τοπικές 
εκλογές· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τη νομιμοποίηση του 
καθεστώτος στις περιπτώσεις αυτές·

10. εκφράζει τις έντονες ανησυχίες του 
σχετικά με τις αναφορές που 
αποκαλύπτουν την ευάλωτη κατάσταση 
ορισμένων κατοίκων, συγκεκριμένα των 
ανιθαγενών, που, λόγω του καθεστώτος 
τους, δεν απολαμβάνουν στο έπακρο τα 
δικαιώματά τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία ή δεν είναι σε θέση να ασκούν 
τα εκλογικά τους δικαιώματα στις τοπικές 
εκλογές· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τη νομιμοποίηση του 
καθεστώτος στις περιπτώσεις αυτές·

Or. en

Τροπολογία 73
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει τις έντονες ανησυχίες του 
σχετικά με τις αναφορές που 
αποκαλύπτουν την ευάλωτη κατάσταση 
ορισμένων κατοίκων που, λόγω του 

10. εκφράζει τις έντονες ανησυχίες του 
σχετικά με τις αναφορές που 
αποκαλύπτουν την νομική κατάσταση 
ορισμένων κατοίκων που, λόγω του 



AM\1013577EL.doc 43/50 PE526.119v01-00

EL

καθεστώτος τους, δεν απολαμβάνουν στο 
έπακρο τα δικαιώματά τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία ή δεν είναι σε θέση να ασκούν 
τα εκλογικά τους δικαιώματα στις τοπικές 
εκλογές· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τη νομιμοποίηση του 
καθεστώτος στις περιπτώσεις αυτές·

καθεστώτος τους, δεν απολαμβάνουν στο 
έπακρο τα δικαιώματά τους στην ελεύθερη 
κυκλοφορία ή δεν είναι σε θέση να ασκούν 
τα εκλογικά τους δικαιώματα στις τοπικές 
εκλογές· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τη νομιμοποίηση του 
καθεστώτος στις περιπτώσεις αυτές·

Or. en

Τροπολογία 74
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 
την ενημέρωση που παρέχουν στους 
ευρωπαίους πολίτες σχετικά με τα 
δικαιώματα και τα καθήκοντά τους και 
να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου 
να είναι εξίσου εύκολη η διαφύλαξη των 
δικαιωμάτων των πολιτών τόσο στο 
κράτος καταγωγής τους όσο και σε ένα 
άλλο κράτος μέλος·

Or. fr

Τροπολογία 75
Tatjana Ždanoka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή ιθαγένεια 
συνιστά εγγενές, αναπαλλοτρίωτο 
ατομικό δικαίωμα των υπηκόων των 
τωρινών κρατών μελών και θεωρεί ότι 
πρόκειται για καθεστώς που δεν μπορεί 
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να αφαιρεθεί χωρίς την συναίνεση του 
ενδιαφερόμενου·

Or. en

Τροπολογία 76
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για
τα εμπόδια που εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την 
άσκηση των ατομικών τους δικαιωμάτων 
στην εσωτερική αγορά και φρονεί ότι η 
σημερινή οικονομική ανασφάλεια στην 
Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπιστεί και 
μέσω της εξάλειψης των εμποδίων 
αυτών· εκφράζει συνεπώς την 
ικανοποίησή του για τις νέες 
πρωτοβουλίες που ανήγγειλε η Επιτροπή 
προκειμένου να ενισχυθούν οι πολίτες 
όταν λειτουργούν ως καταναλωτές και 
εργαζόμενοι σε ολόκληρη την Ευρώπη· 
επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να 
αντιμετωπιστεί πριν από όλα η δυσχερής 
θέση στην οποία βρίσκονται οι νέοι λόγω 
της κρίσης μέσω της διαμόρφωσης ενός 
υψηλής ποιότητας πλαισίου προστασίας 
των δικαιωμάτων των ασκούμενων, 
καθώς και μέσω της βελτίωσης της 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με 
δυνατότητες πρακτικής άσκησης ή 
μαθητείας σε άλλες χώρες της ΕΕ μέσω 
του δικτύου EURES· 

Or. en

Τροπολογία 77
Tatjana Ždanoka
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. συντάσσεται με την άποψη ότι η 
ιθαγένεια της ΕΕ δεν πρέπει να 
επηρεάζεται από τη δημοκρατική έκβαση 
των πολιτικών ή εδαφικών 
αντιπαραθέσεων στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 78
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. αναγνωρίζει τα προβλήματα με τα 
οποία έρχονται αντιμέτωπα τα άτομα με 
αναπηρίες που ασκούν το δικαίωμά τους 
στην ελεύθερη κυκλοφορία και ζητεί την 
καθιέρωση ταυτότητας που θα ισχύει σε 
ολόκληρη την Ευρώπη για τα άτομα με 
αναπηρία·

12. αναγνωρίζει τα προβλήματα με τα 
οποία έρχονται αντιμέτωπα τα άτομα με 
αναπηρίες που ασκούν το δικαίωμά τους 
στην ελεύθερη κυκλοφορία και ζητεί την 
καθιέρωση κάρτας αναπηρίας ΕΕ που θα 
ισχύει σε ολόκληρη την Ευρώπη για τα 
άτομα με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 79
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. έχει θορυβηθεί από τους δείκτες της 
ανεργίας και τους αριθμούς των 
συμβάσεων επισφαλούς εργασίας που 
παρατηρούνται στα διάφορα κράτη μέλη 
και αφορούν κυρίως τους νέους διότι 
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πρόκειται για κατάσταση που συνιστά 
μείζον εμπόδιο για την συμμετοχή των 
πολιτών στα κοινά· παροτρύνει την 
Επιτροπή να ασχοληθεί με τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι 
και συγκεκριμένα οι πτυχιούχοι που 
υποβάλλουν αίτηση για θέση πρακτικής 
άσκησης ή εργασίας στη χώρα τους ή σε 
άλλο κράτος μέλος και να το πράξει αυτό 
μέσω της διαμόρφωσης ενός υψηλής 
ποιότητας πλαισίου προστασίας των 
δικαιωμάτων των μισθωτών, 
εξασφάλισης μόνιμων και καλά 
αμειβόμενων θέσεων εργασίας και 
μέριμνας ώστε να μην αντικαθίστανται 
αυτές οι θέσεις εργασίας από θέσεις 
ασκουμένων· ζητεί κατά συνέπεια να 
τυγχάνουν ιδιαίτερης εποπτείας οι θέσεις 
πρακτικής άσκησης και να αμείβονται 
συστηματικά·

Or. fr

Τροπολογία 80
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
μέτρα για τον συντονισμό και τη 
συνεργασία με σκοπό την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως τα διπλά 
τέλη ταξινόμησης, οι φορολογικές 
διακρίσεις και η διπλή φορολογία σε 
διασυνοριακό πλαίσιο· εκτιμά ότι 
ζητήματα διπλής φορολογίας 
αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς μέσω των 
υφιστάμενων διμερών συμβάσεων για την 
αποφυγή της διπλής φορολογίας ή της 
μονομερούς ανάληψης δράσης από ένα 
κράτος μέλος και ότι απαιτούν 
συντονισμένη δράση σε επίπεδο Ένωσης·

13. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
μέτρα για τον συντονισμό και τη 
συνεργασία με σκοπό την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως τα διπλά 
τέλη ταξινόμησης, οι φορολογικές 
διακρίσεις και η διπλή φορολογία σε 
διασυνοριακό πλαίσιο και να λάβουν 
περισσότερο υπόψη την πραγματικότητα 
της διασυνοριακής κινητικότητας των 
εργαζομένων· εκτιμά ότι ζητήματα διπλής 
φορολογίας αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς 
μέσω των υφιστάμενων διμερών 
συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής 
φορολογίας ή της μονομερούς ανάληψης 
δράσης από ένα κράτος μέλος και ότι 
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απαιτούν συντονισμένη και έγκαιρη δράση 
σε επίπεδο Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 81
Tatjana Ždanoka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
μέτρα για τον συντονισμό και τη 
συνεργασία με σκοπό την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως τα διπλά 
τέλη ταξινόμησης, οι φορολογικές 
διακρίσεις και η διπλή φορολογία σε 
διασυνοριακό πλαίσιο· εκτιμά ότι 
ζητήματα διπλής φορολογίας 
αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς μέσω των 
υφιστάμενων διμερών συμβάσεων για την 
αποφυγή της διπλής φορολογίας ή της 
μονομερούς ανάληψης δράσης από ένα 
κράτος μέλος και ότι απαιτούν 
συντονισμένη δράση σε επίπεδο Ένωσης·

13. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
μέτρα για τον συντονισμό και τη 
συνεργασία με σκοπό την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως τα διπλά 
τέλη ταξινόμησης, οι φορολογικές 
διακρίσεις και η διπλή φορολογία σε 
διασυνοριακό πλαίσιο· εκτιμά ότι 
ζητήματα διπλής φορολογίας 
αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς μέσω των 
υφιστάμενων διμερών συμβάσεων για την 
αποφυγή της διπλής φορολογίας ή της 
μονομερούς ανάληψης δράσης από ένα 
κράτος μέλος και ότι απαιτούν 
συντονισμένη δράση σε επίπεδο Ένωσης· 
θεωρεί λυπηρό το γεγονός της ύπαρξης 
διασυνοριακών εμποδίων σε ζητήματα 
αστικής ή κοινωνικής φύσης, όπως είναι 
οι υποθέσεις οικογενειακού δικαίου ή οι 
συντάξεις, τα οποία στερούν από πολλούς 
πολίτες την δυνατότητα πλήρους 
άσκησης όλων των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ και 
ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
προωθήσει μια πληρέστερη εναρμόνιση 
σε αυτούς τους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 82
Tatjana Ždanoka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπενθυμίζει ότι πολίτες της ΕΕ που 
βρίσκονται στο έδαφος τρίτης χώρας 
στην οποία δεν έχει διπλωματική 
αντιπροσωπεία το κράτος μέλος του 
οποίου είναι υπήκοοι, δικαιούνται 
προστασίας από διπλωματικές ή 
προξενικές αρχές οποιουδήποτε κράτους 
μέλους, υπό τους ίδιους όρους με τους 
υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους· 
επιθυμεί να επισημάνει την σημασία που 
έχει η διάταξη αυτή για λόγους αρχής 

Or. en

Τροπολογία 83
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη 
ώστε να δημιουργηθεί το συντομότερο 
δυνατό σε κάθε κράτος μέλος υπηρεσία 
«μίας στάσης» προκειμένου να συντονίζει 
έργα με διασυνοριακό αντίκτυπο, με 
ιδιαίτερη μνεία στα έργα που έχουν 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο όπως είναι τα 
έργα αιολικής ενέργειας που υλοποιούνται 
ορισμένες φορές χωρίς να έχει προηγηθεί 
ούτε διαβούλευση με τους κατοίκους 
εκατέρωθεν της μεθορίου ούτε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ·

Or. fr

Τροπολογία 84
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. καλεί εκείνα τα κράτη μέλη που δεν 
έχουν ακόμη κυρώσει τον Ευρωπαϊκό 
Χάρτη για τις περιφερειακές και 
μειονοτικές γλώσσες να συμμορφωθούν 
με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου περί κύρωσης και 
εφαρμογής του·  υπογραμμίζει τη 
σημασία της πολυγλωσσίας στην 
προαγωγή της ιθαγένειας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 85
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις προκειμένου να αναγνωριστεί 
ο εθελοντισμός ως στοιχείο ενισχυτικό 
της ιδιότητας του πολίτη

Or. fr

Τροπολογία 86
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει 
και να κυκλοφορήσει επεξηγηματική 
περιγραφή των δικαιωμάτων των 
πολιτών προ και μετά Συνθήκης 
Λισαβόνας προκειμένου να ανακτηθεί η 
εμπιστοσύνη των πολιτών·
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Or. fr

Τροπολογία 87
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. προτείνει την θέσπιση Ημέρας της 
Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας σε κάθε κράτος 
μέλος, η οποία θα είναι αφιερωμένη στην 
διάδοση πληροφοριών σχετικά με την 
Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία 88
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. εκφράζει τη λύπη του διότι το 
«Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών» το 2013 
έτυχε τόσο περιορισμένης 
δημοσιογραφικής κάλυψης 

Or. fr


