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Τροπολογία 1
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το άρθρο 20 της 
Συνθήκης για λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο οποίο ορίζεται η έννοια της 
ιθαγένειας,

Or. fr

Τροπολογία 2
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το Δεύτερο Μέρος της 
ΣΛΕΕ, με τίτλο Απαγόρευση των 
διακρίσεων και ιθαγένεια της Ένωσης, 
καθώς και τον Τίτλο V του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη το Δεύτερο Μέρος της 
ΣΛΕΕ, με τίτλο Απαγόρευση των 
διακρίσεων και ιθαγένεια της Ένωσης, 
καθώς και τον Τίτλο ΙΙΙ και τον Τίτλο V 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 3
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το άρθρο 45 της 
Συνθήκης στο οποίο προβλέπεται η 



PE480.601v01-00 4/119 AM\889626EL.doc

EL

ελεύθερη κυκλοφορία των ευρωπαίων 
εργαζομένων, ένας στόχος για την 
πραγματοποίηση του οποίου απαιτείται η 
κατάργηση κάθε διάκρισης λόγω 
ιθαγένειας μεταξύ των εργαζομένων των 
κρατών μελών, όσον αφορά την 
απασχόληση, την αμοιβή και τους άλλους 
όρους εργασίας και απασχόλησης,

Or. fr

Τροπολογία 4
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 10 και 11 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 5
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/38/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα των 
πολιτών της Ένωσης και των μελών των 
οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να 
διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των 
κρατών μελών2 (εφεξής «οδηγία για την 
ελεύθερη κυκλοφορία»),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/38/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα των 
πολιτών της Ένωσης και των μελών των 
οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να 
διαμένουν νόμιμα και ελεύθερα στην 
επικράτεια των κρατών μελών2 (εφεξής 
«οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία»),

Or. el
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Τροπολογία 6
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου(ΔΕΚ) που 
σχετίζονται με την ιθαγένεια της Ένωσης 
και την ελεύθερη και νόμιμη κυκλοφορία 
των προσώπων,

Or. el

Τροπολογία 7
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Αυγούστου 2011 
σχετικά με το «Ευρωπαϊκό έτος των 
πολιτών 2013»,

Or. fr

Τροπολογία 8
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης, το οποίο θέτει τον πολίτη 
στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών 
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πολιτικών όσον αφορά την ελευθερία, την 
ασφάλεια και τη δικαιοσύνη, 
διασφαλίζοντας τον σεβασμό της 
διαφορετικότητας και την προστασία των 
πιο ευάλωτων ομάδων πολιτών,

Or. fr

Τροπολογία 9
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της 
Ένωσης έχουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα 
να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών 
μελών, το δικαίωμα του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και στις δημοτικές εκλογές 
του κράτους μέλους διαμονής τους, το 
δικαίωμα λήψης προξενικής προστασίας 
από τις διπλωματικές και προξενικές αρχές 
άλλου κράτους μέλους σε τρίτες χώρες και 
το δικαίωμα να αναφέρονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το δικαίωμα να 
προσφεύγουν στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή, καθώς και το δικαίωμα να 
απευθύνονται στα θεσμικά και στα 
συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης σε μία 
από τις γλώσσες των Συνθηκών3·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της 
Ένωσης– ανεξαρτήτως αναπηριών 
επίσης– έχουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα 
να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών 
μελών, το δικαίωμα του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και στις δημοτικές εκλογές 
του κράτους μέλους διαμονής τους, το 
δικαίωμα λήψης προξενικής προστασίας 
από τις διπλωματικές και προξενικές αρχές 
άλλου κράτους μέλους σε τρίτες χώρες και 
το δικαίωμα να αναφέρονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το δικαίωμα να 
προσφεύγουν στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή, καθώς και το δικαίωμα να 
απευθύνονται στα θεσμικά και στα 
συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης σε μία 
από τις γλώσσες των Συνθηκών3·

Or. hu

Τροπολογία 10
Νικόλαος Σαλαβράκος

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

A α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία είναι σύμφυτη με τις έννοιες 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
ιθαγένειας της ¨Ενωσης και αποτελεί ένα 
από τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
ελευθερίες που αναγνωρίζουν οι Συνθήκες 
στους πολίτες της ¨Ενωσης

Or. el

Τροπολογία 11
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη του 
Μάαστριχτ του 1992 θέσπισε την έννοια 
της ιθαγένειας της ΕΕ, με την οποία 
παρέχεται σε κάθε πολίτη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης το θεμελιώδες 
δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και 
διαμονής εντός της ΕΕ, ότι η Συνθήκη 
του Άμστερνταμ του 1997 ενίσχυσε τα 
δικαιώματα που σχετίζονται με την 
ιθαγένεια της Ένωσης, ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας αποτελεί ένα όργανο που 
βρίσκεται στην υπηρεσία των πολιτών 
χάρη στα νέα δικαιώματα που θεσπίζει ή 
ενισχύει, όπως την πρωτοβουλία 
ευρωπαίων πολιτών και τα ατομικά
δικαιώματα που προβλέπονται στον 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 12
Elena Băsescu
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας βελτίωσε και περιέγραψε 
αναλυτικά την έννοια της ιθαγένειας της 
ΕΕ και τα δικαιώματα που απορρέουν από 
αυτήν·

Or. en

Τροπολογία 13
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας βελτίωσε την έννοια της 
ιθαγένειας της ΕΕ και τα παρεπόμενα
δικαιώματά της και, μεταξύ άλλων, το 
δικαίωμα της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 14
Ágnes Hankiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας βελτίωσε την έννοια της 
ιθαγένειας Στην ΕΕ και τα δικαιώματα που 
απορρέουν από αυτήν ενισχύοντας την 
ιδιότητα και την εικόνα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ως υπερασπιστή των 
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δικαιωμάτων των πολιτών, παρέχοντας 
νομοθετικά μέσα για την τόνωση της 
ενεργούς εμπλοκής των πολιτών, καθώς 
και προωθώντας τις νέες αρμοδιότητες 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι 
υπόλογο απέναντι στους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 15
Rainer Wieland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας βελτίωσε την έννοια της 
ιθαγένειας της ΕΕ και τα δικαιώματα που 
απορρέουν από αυτήν·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαμόρφωση 
των εν λόγω δικαιωμάτων προάγεται και 
από τη νομολογία·

Or. de

Τροπολογία 16
Philippe Boulland

Πρόταση 
Αιτιολογική σκέψη Βα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη την ιθαγένεια 
της Ένωσης ως πηγής δικαιωμάτων αλλά 
και υποχρεώσεων·

Or. fr

Τροπολογία 17
Rolandas Paksas
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. δεδομένου ότι η ιθαγένεια της ΕΕ 
συνεπάγεται ιδιαίτερο καθεστώς για τα  
άτομα που έχουν ενεργό πολιτικό ρόλο 
στη διαδικασία ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, και διασφαλίζει μια ενιαία 
προσέγγιση για όλους ανεξαρτήτως 
ιθαγένειας·

Or. lt

Τροπολογία 18
Rainer Wieland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B a. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ερμηνεία 
του άρθρου 51 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η οποία, 
λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογιακή 
τάση ΕΡΤ, τονίζει ότι τα όργανα των 
κρατών μελών δεσμεύονται να τηρούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα της Ένωσης 
ακόμα και όταν επιδιώκουν να 
περιορίσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
που θεσπίζονται από τη ΣΛΕΕ με την 
επιβολή εθνικών μέτρων·

Or. de

Τροπολογία 19
Philippe Boulland

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

B a. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάτι τέτοιο 
καταδεικνύει τις προσπάθειες της ΕΕ να 
θέσει τους πολίτες στο κέντρο της δράσης 
της και να εργαστεί για την επίτευξη ενός 
χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και 
δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 20
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
της ελεύθερης κυκλοφορίας δεν επιφέρει 
συγκεκριμένα οφέλη μόνο στους πολίτες 
της ΕΕ, αλλά και στο σύνολο της 
οικονομίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 21
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επτά χρόνια 
μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας για 
την ελεύθερη κυκλοφορία, εξακολουθούν 
να υπάρχουν ακόμη πολλά προβλήματα 
όσον αφορά την εφαρμογή της· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες 
καταγγελίες αφορούν το δικαίωμα εισόδου, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επτά χρόνια 
μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας για 
την ελεύθερη κυκλοφορία, εξακολουθούν 
να υπάρχουν ακόμη πολλά προβλήματα 
όσον αφορά την εφαρμογή της· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες 
καταγγελίες αφορούν τον ευρωπαίο 
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το δικαίωμα διαμονής για περισσότερους 
από τρεις μήνες, την ισχύ των αδειών 
διαμονής, τη διατήρηση του δικαιώματος 
διαμονής και του δικαιώματος μόνιμης 
κατοικίας και τα δικαιώματα των μελών 
της οικογένειας·

πολίτη, το δικαίωμα εισόδου του, το 
δικαίωμα διαμονής του για περισσότερους 
από τρεις μήνες, την ισχύ των αδειών 
διαμονής του, τη διατήρηση του 
δικαιώματος διαμονής του και του 
δικαιώματος μόνιμης κατοικίας του και τα 
δικαιώματα των μελών της οικογένειάς 
του·

Or. fr

Τροπολογία 22
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 25 
προτάσεις που περιέχονται στην έκθεση 
για την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με την άρση πολλών 
εμποδίων κατά την άσκηση του 
δικαιώματος της ιθαγένειας αφορούν 
συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες θα 
καταστήσουν δυνατή τη μείωση των 
περιττών δαπανών και συνεπώς θα 
συμβάλουν στην αύξηση της αγοραστικής 
δύναμης των ευρωπαίων πολιτών, κάτι 
που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό σε 
καιρό κρίσης·

Or. fr

Τροπολογία 23
Tatjana Ždanoka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πολίτες 
υπερεκτιμούν το πεδίο εφαρμογής της 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πολίτες 
δυσκολεύονται να κατανοήσουν γιατί η 
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οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, 
ιδίως όταν επιζητούν δικαιώματα για 
μέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι 
τρίτων χωρών, και δυσκολεύονται να 
κατανοήσουν γιατί η οδηγία δεν ισχύει 
όταν κατοικούν στο δικό τους κράτος 
μέλος, μια προφανής ανωμαλία της 
οδηγίας·

οδηγία δεν ισχύει όταν κατοικούν στο δικό 
τους κράτος μέλος, μια προφανής 
ανωμαλία της οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 24
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πολίτες 
υπερεκτιμούν το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, 
ιδίως όταν επιζητούν δικαιώματα για μέλη 
της οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτων 
χωρών, και δυσκολεύονται να 
κατανοήσουν γιατί η οδηγία δεν ισχύει 
όταν κατοικούν στο δικό τους κράτος 
μέλος, μια προφανής ανωμαλία της 
οδηγίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πολίτες 
δεν διαθέτουν όλα τα στοιχεία για τα 
δικαιώματα που προασπίζεται η οδηγία 
για την ελεύθερη κυκλοφορία, ιδίως όταν 
επιζητούν δικαιώματα για μέλη της 
οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτων 
χωρών·

Or. fr

Τροπολογία 25
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι μόλις δεκαέξι από τα είκοσι επτά 
κράτη μέλη έχουν τροποποιήσει ή 
ανακοινώσει την πρόθεσή τους να 
προχωρήσουν σε τροποποίηση της 
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νομοθεσίας τους προκειμένου να 
εφαρμοστεί ορθώς η οδηγία σχετικά με 
την ελεύθερη κυκλοφορία·

Or. fr

Τροπολογία 26
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E a. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο υιοθέτησε μια σταθερή 
θέση1α τον Οκτώβριο του 2011 σχετικά με 
την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων 
με αναπηρίες στην οποία δηλώνει 
κατηγορηματικά ότι τα άτομα με 
αναπηρίες περιορίζονται τόσο από άποψη 
ελευθερίας κινήσεων όσο και από άποψη 
ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες, 
αγαθά και πληροφόρηση,
__________________
1a P7_TA(2011)0453

Or. hu

Τροπολογία 27
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα 
της απέλασης ατόμων Ρομά από τη 
Γαλλία το 2010 προκάλεσε πολλές 
συζητήσεις όχι μόνο όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και όσον 
αφορά το δικαίωμα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας και τις διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας και φυλετικής και εθνοτικής 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκληση 
στην τάξη εκ μέρους της Επιτροπής ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών σχετικά με 
την προβλεπόμενη απέλαση ατόμων Ρομά 
από τη Γαλλία το 2010 αποδείχθηκε 
χρήσιμη όχι μόνο όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και όσον 
αφορά το δικαίωμα της ελεύθερης 
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καταγωγής· κυκλοφορίας και τις διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας και φυλετικής και εθνοτικής 
καταγωγής·

Or. fr

Τροπολογία 28
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της 
απέλασης ατόμων Ρομά από τη Γαλλία το 
2010 προκάλεσε πολλές συζητήσεις όχι 
μόνο όσον αφορά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, αλλά και όσον αφορά το 
δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και 
τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας και 
φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της 
απέλασης ατόμων Ρομά από τη Γαλλία το 
2010 προκάλεσε πολλές συζητήσεις όχι 
μόνο όσον αφορά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, αλλά και όσον αφορά το 
δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και 
τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, φύλου και 
φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής·

Or. en

Τροπολογία 29
Carlos José Iturgaiz Angulo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Z

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη 
μέλη αποφάσισαν να θεσπίσουν ή να 
συνεχίσουν να εφαρμόζουν μεταβατικές 
ρυθμίσεις οι οποίες περιορίζουν την 
πρόσβαση ρουμάνων και βουλγάρων 
πολιτών στην αγορά εργασίας·
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά 
δύνανται να οδηγήσουν σε εκμετάλλευση 
των εργαζομένων, παράνομη εργασία και 
αδυναμία πρόσβασης σε παροχές 
κοινωνικής ασφάλισης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη 
μέλη αποφάσισαν να θεσπίσουν ή να 
συνεχίσουν να εφαρμόζουν μεταβατικές 
ρυθμίσεις οι οποίες περιορίζουν την 
πρόσβαση ρουμάνων και βουλγάρων 
πολιτών στην αγορά εργασίας·
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Τροπολογία 30
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη 
μέλη αποφάσισαν να θεσπίσουν ή να 
συνεχίσουν να εφαρμόζουν μεταβατικές 
ρυθμίσεις οι οποίες περιορίζουν την 
πρόσβαση ρουμάνων και βουλγάρων 
πολιτών στην αγορά εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά 
δύνανται να οδηγήσουν σε εκμετάλλευση 
των εργαζομένων, παράνομη εργασία και 
αδυναμία πρόσβασης σε παροχές 
κοινωνικής ασφάλισης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη 
μέλη αποφάσισαν να θεσπίσουν ή να 
συνεχίσουν να εφαρμόζουν μεταβατικές 
ρυθμίσεις οι οποίες περιορίζουν την
πρόσβαση ρουμάνων και βουλγάρων 
πολιτών στην αγορά εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 31
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη 
μέλη αποφάσισαν να θεσπίσουν ή να 
συνεχίσουν να εφαρμόζουν μεταβατικές 
ρυθμίσεις οι οποίες περιορίζουν την 
πρόσβαση ρουμάνων και βουλγάρων 
πολιτών στην αγορά εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά 
δύνανται να οδηγήσουν σε εκμετάλλευση 
των εργαζομένων, παράνομη εργασία και 
αδυναμία πρόσβασης σε παροχές 
κοινωνικής ασφάλισης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη 
μέλη αποφάσισαν να θεσπίσουν ή να 
συνεχίσουν να εφαρμόζουν μεταβατικές 
ρυθμίσεις οι οποίες περιορίζουν την 
πρόσβαση ρουμάνων και βουλγάρων 
πολιτών στην αγορά εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά,
που είναι αδικαιολόγητα από οικονομική 
άποψη, δύνανται να οδηγήσουν σε 
εκμετάλλευση των εργαζομένων, 
παράνομη εργασία και αδυναμία 
πρόσβασης σε παροχές κοινωνικής 
ασφάλισης·
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Τροπολογία 32
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη 
μέλη αποφάσισαν να θεσπίσουν ή να 
συνεχίσουν να εφαρμόζουν μεταβατικές 
ρυθμίσεις οι οποίες περιορίζουν την 
πρόσβαση ρουμάνων και βουλγάρων 
πολιτών στην αγορά εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά 
δύνανται να οδηγήσουν σε εκμετάλλευση 
των εργαζομένων, παράνομη εργασία και 
αδυναμία πρόσβασης σε παροχές 
κοινωνικής ασφάλισης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη 
μέλη αποφάσισαν να θεσπίσουν ή να 
συνεχίσουν να εφαρμόζουν μεταβατικές 
ρυθμίσεις οι οποίες περιορίζουν την 
πρόσβαση ρουμάνων και βουλγάρων 
πολιτών στην αγορά εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά 
δύνανται να οδηγήσουν σε εκμετάλλευση 
των εργαζομένων, παράνομη εργασία και 
αδυναμία πρόσβασης σε παροχές 
κοινωνικής ασφάλισης, που επηρεάζουν 
τις γυναίκες περισσότερο απ’ ότι τους 
άντρες·

Or. en

Τροπολογία 33
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 15 
Δεκεμβρίου 2011 ψήφισμα σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης1, με έμφαση στα δικαιώματα 
των βουλγάρων και ρουμάνων 
εργαζομένων στην ενιαία αγορά·
__________________
P7_TA(2011)0587)
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Τροπολογία 34
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. εκτιμά ότι η ελεύθερη κυκλοφορία ή η 
εθελούσια κινητικότητα των εργαζομένων 
προϋποθέτουν ή ευνοούν την άσκηση ενός 
ευρέος φάσματος δικαιωμάτων που 
εκχωρούνται στους πολίτες από την 
ενωσιακή νομοθεσία· επίσης, η 
διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
ενδέχεται να ενισχύσει τις δυνατότητες 
των πολιτών ώστε να επωφεληθούν στο 
έπακρο από την ενιαία αγορά, 
λειτουργώντας παράλληλα ως σημαντικός 
παράγοντας ανάπτυξης·

Or. fr

Τροπολογία 35
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζβ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ β. εκτιμά ότι το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής στην 
επικράτεια των κρατών μελών καθιστά 
δυνατή την καλύτερη κατανόηση των 
αξιών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
μόνο εάν συνοδεύεται από συγκεκριμένα 
μέτρα που θα λάβουν η Ένωση και τα 
κράτη μέλη σχετικά με την ενημέρωση, 
την κατάρτιση, την αναγνώριση των 
τίτλων σπουδών, την κινητικότητα των 
εργαζομένων (εποχικών, διασυνοριακών, 
αποσπασμένων εργαζομένων, 
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εργαζομένων που έχουν μετακινηθεί λόγω 
μεταφοράς έδρας...)·

Or. fr

Τροπολογία 36
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζευγάρια 
ιδίου φύλου αντιμετωπίζουν πολυάριθμα 
προβλήματα κατά την κυκλοφορία τους 
μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ λόγω της 
έλλειψης αμοιβαίας αναγνώρισης του 
καθεστώτος των σχέσεων συμβίωσης 
μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου σε 
ολόκληρη την ΕΕ·

διαγράφεται

Or. lt

Τροπολογία 37
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζευγάρια 
ιδίου φύλου αντιμετωπίζουν πολυάριθμα 
προβλήματα κατά την κυκλοφορία τους 
μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ λόγω της 
έλλειψης αμοιβαίας αναγνώρισης του 
καθεστώτος των σχέσεων συμβίωσης 
μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου σε 
ολόκληρη την ΕΕ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πολίτες
αντιμετωπίζουν πολυάριθμα προβλήματα 
κατά την κυκλοφορία τους μεταξύ κρατών 
μελών της ΕΕ λόγω της έλλειψης 
αμοιβαίας αναγνώρισης των ληξιαρχικών 
πράξεων από τις νομοθεσίες των 
διαφόρων κρατών·

Or. it
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Τροπολογία 38
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος 
αριθμός αναφορών αποκάλυψε 
προβλήματα στον τομέα της πρόσβασης σε 
παροχές κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως 
έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους των 
εθνικών αρχών, εσφαλμένη εφαρμογή της 
αρχής του συνυπολογισμού, αδυναμία 
ορθής πληροφόρησης για τους ισχύοντες 
κανόνες ή περίπλοκες διοικητικές 
διαδικασίες διεκπεραίωσης των 
υποθέσεων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος 
αριθμός αναφορών αποκάλυψε 
προβλήματα στον τομέα της πρόσβασης σε 
παροχές κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως 
έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους των 
εθνικών αρχών, εσφαλμένη εφαρμογή της 
αρχής του συνυπολογισμού των 
οφειλόμενων παροχών ασφάλισης στα 
περισσότερα κράτη μέλη, αδυναμία ορθής 
πληροφόρησης για τους ισχύοντες κανόνες 
ή περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες 
διεκπεραίωσης των υποθέσεων·

Or. fr

Τροπολογία 39
Ágnes Hankiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος 
αριθμός αναφορών αποκάλυψε 
προβλήματα στον τομέα της πρόσβασης σε 
παροχές κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως 
έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους των 
εθνικών αρχών, εσφαλμένη εφαρμογή της 
αρχής του συνυπολογισμού, αδυναμία 
ορθής πληροφόρησης για τους ισχύοντες 
κανόνες ή περίπλοκες διοικητικές 
διαδικασίες διεκπεραίωσης των 
υποθέσεων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος 
αριθμός αναφορών αποκάλυψε 
προβλήματα ενίσχυσης κοινών 
αξιών μεταξύ άλλων στον τομέα της 
πρόσβασης σε παροχές κοινωνικής 
ασφάλισης, κυρίως έλλειψη συνεργασίας 
εκ μέρους των εθνικών αρχών, εσφαλμένη 
εφαρμογή της αρχής του συνυπολογισμού, 
αδυναμία ορθής πληροφόρησης για τους 
ισχύοντες κανόνες ή περίπλοκες 
διοικητικές διαδικασίες διεκπεραίωσης των 
υποθέσεων·

Or. en
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Τροπολογία 40
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος 
αριθμός αναφορών αποκάλυψε 
προβλήματα στον τομέα της πρόσβασης σε 
παροχές κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως 
έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους των 
εθνικών αρχών, εσφαλμένη εφαρμογή της 
αρχής του συνυπολογισμού, αδυναμία 
ορθής πληροφόρησης για τους ισχύοντες 
κανόνες ή περίπλοκες διοικητικές 
διαδικασίες διεκπεραίωσης των 
υποθέσεων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος 
αριθμός αναφορών αποκάλυψε 
προβλήματα στον τομέα της πρόσβασης σε 
παροχές κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως 
έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους των 
εθνικών αρχών, εσφαλμένη εφαρμογή της 
αρχής του συνυπολογισμού, ισότητα των 
δύο φύλων, αδυναμία ορθής 
πληροφόρησης για τους ισχύοντες κανόνες 
ή περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες 
διεκπεραίωσης των υποθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 41
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 
του ΔΕΚ[1] της 21ης Ιουλίου 2011 εκτός 
του ότι επιβεβαιώνει τα δικαιώματα των 
πολιτών της ΕΕ να μετακινούνται σε άλλο 
κράτος μέλος της ΕΕ και να έχουν το 
δικαίωμα κάλυψης κοινωνικής 
ασφάλισης, αυξάνει την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με την ευάλωτη θέση των 
γυναικών ως προς την πρόσβασή τους 
στα ασφαλιστικά δικαιώματα·[1] Βλ. 
Lucy Stewart κατά Secretary of State for 
Work and Pensions, Υπόθεση C�503/09.
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Or. en

Τροπολογία 42
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία 
της Μπολόνιας, η οποία διασφαλίζει την 
ισοτιμία των τίτλων σπουδών που 
πιστοποιούν την ολοκλήρωση ενός 
κύκλου πανεπιστημιακών σπουδών, ως 
ένα βήμα προς μια πιο απλουστευμένη 
μέθοδο αναγνώρισης των τίτλων 
σπουδών·

Or. fr

Τροπολογία 43
Ágnes Hankiss

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. έχοντας υπόψη τα προβλήματα που 
συνδέονται με την εσφαλμένη εφαρμογή 
της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων (αντισταθμιστικά μέτρα, 
αιτήσεις για συμπληρωματικά έγγραφα, μη
τεκμηριωμένες αρνητικές αποφάσεις του 
κράτους μέλους υποδοχής, αδικαιολόγητες 
καθυστερήσεις στην επεξεργασία των 
αιτήσεων, συστηματική επιβολή ειδικών 
εξετάσεων γλώσσας), τα οποία 
παρεμποδίζουν σημαντικά την άσκηση των 

Ι. έχοντας υπόψη τα προβλήματα που 
συνδέονται με την εσφαλμένη εφαρμογή 
της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων (αντισταθμιστικά μέτρα, 
αιτήσεις για συμπληρωματικά έγγραφα, μη 
τεκμηριωμένες αρνητικές αποφάσεις του 
κράτους μέλους υποδοχής, αδικαιολόγητες 
καθυστερήσεις στην επεξεργασία των 
αιτήσεων, συστηματική επιβολή ειδικών 
εξετάσεων γλώσσας), τα οποία 
παρεμποδίζουν σημαντικά την άσκηση των 



AM\889626EL.doc 23/119 PE480.601v01-00

EL

δικαιωμάτων των πολιτών σε όλη την ΕΕ· δικαιωμάτων των πολιτών σε όλη την ΕΕ 
και ως εκ τούτου στερούν από τους 
πολίτες τα οφέλη της κοινωνικής 
συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 44
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υποβλήθηκαν 
πολλές καταγγελίες για διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας από αναφέροντες εις βάρος της 
γερμανικής Υπηρεσίας Κοινωνικής 
Μέριμνας Παίδων και Νέων 
(Jugendamt), η οποία –σύμφωνα με τις 
υποβληθείσες αναφορές– κάνει διακρίσεις 
εις βάρος μη γερμανών συζύγων σε 
μεικτούς γάμους·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υποβλήθηκαν 
πολλές καταγγελίες για διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας από αναφέροντες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η γερμανική Υπηρεσία 
Κοινωνικής Μέριμνας Παίδων και Νέων 
(Jugendamt) έχει μερίδιο ευθύνης, λόγω 
της αυτόνομης λειτουργίας της, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, για τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν οι διαζευγμένοι 
αλλοδαποί γονείς, οι οποίοι επιθυμούν να 
εγκαταλείψουν το γερμανικό έδαφος μαζί 
με τα τέκνα τους·

Or. fr

Τροπολογία 45
Rainer Wieland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

K. λαμβάνοντας υπόψη ότι υποβλήθηκαν 
πολλές καταγγελίες για διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας από αναφέροντες εις βάρος της 

IA. λαμβάνοντας υπόψη ότι υποβλήθηκαν 
πολλές καταγγελίες από αναφέροντες εις 
βάρος γερμανικών Υπηρεσιών 



PE480.601v01-00 24/119 AM\889626EL.doc

EL

γερμανικής Υπηρεσίας Κοινωνικής 
Μέριμνας Παίδων και Νέων 
(Jugendamt), η οποία –σύμφωνα με τις 
υποβληθείσες αναφορές– κάνει διακρίσεις 
εις βάρος μη γερμανών συζύγων σε 
μεικτούς γάμους·

Κοινωνικής Μέριμνας Παίδων και Νέων 
(Jugendämter) για διακρίσεις εις βάρος μη 
γερμανών συζύγων σε μεικτούς γάμους·

Or. de

Τροπολογία 46
Jarosław Leszek Wałęsa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
αναφορές υποβάλλονται από άτομα με 
αναπηρίες, τα οποία καθημερινά 
αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια 
προκειμένου να επωφελούνται από τα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, δηλαδή 
κανονική χρήση του εκπαιδευτικού 
συστήματος, πρόσβαση στην ασφάλιση ή 
έλλειψη διευκολύνσεων στα δημόσια 
μέσα μεταφοράς, και εφιστάται η 
προσοχή στην ανάγκη ενός συνεκτικού 
συστήματος στην ΕΕ που θα καθορίζει 
τον βαθμό αναπηρίας, η έλλειψη 
του οποίου μπορεί συχνά να οδηγεί σε 
κοινωνικό αποκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 47
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑα (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
ευρωπαίος πολίτης που έρχεται 
αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη ενός 
κράτους μέλους έχει το δικαίωμα 
υπεράσπισης με χρήση εγγράφων που 
είναι μεταφρασμένα στη μητρική του 
γλώσσα, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε 
διάκριση βασιζόμενη στη γλώσσα και 
κυρίως για να είναι κάθε πολίτης πλήρως 
ενήμερος για κάθε δικαστική διαδικασία 
που διεξάγεται εις βάρος του, εντός 
δικαστικώς αποδεκτών χρονικών ορίων·

Or. fr

Τροπολογία 48
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IA a. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
μεγαλύτερα εμπόδια για την άσκηση μιας 
ενεργού ιθαγένειας εντοπίζονται στη 
μειωμένη ευαισθητοποίηση των 
ανθρώπων σχετικά με τα δικαιώματά 
τους ως πολιτών της Ένωσης καθώς και 
στην έλλειψη υπηρεσιών ενημέρωσης με 
σαφή δομή και ευρεία διάδοση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ως εκ τούτου σε 
σχέση με το ζήτημα της ιθαγένειας δεν 
επιτρέπεται να υπάρχει σπουδαιότερη 
προτεραιότητα από την ευρεία, μαζική 
και αποτελεσματική ενημέρωση των 
πολιτών για τα δικαιώματά τους, 
καλύπτοντας έτσι σε μόνιμη βάση το κενό 
μεταξύ των πολιτών και των οργανισμών· 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά συνέπεια 
κάθε μέτρο της Επιτροπής για την 
ενίσχυση της ιθαγένειας θα πρέπει να 
αρχίζει από αυτόν τον τομέα 
προβλημάτων και να συνοδεύεται από 
επαρκή κονδύλια του προϋπολογισμού·

Or. de

Τροπολογία 49
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την 
άρση όλων των νομικών και διοικητικών 
εμποδίων που εξακολουθούν να 
υφίστανται κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης, 
ιδίως δε για την ενημέρωση των 
ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τα 
δικαιώματά τους, απαιτείται μεγαλύτερο 
αίσθημα ευθύνης από τις κυβερνήσεις 
των κρατών μελών σε πολλούς τομείς·

Or. de

Τροπολογία 50
Zoltán Bagó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ, η 
οποία επιδιώκει την άρση των εμποδίων 
στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ, η 
οποία επιδιώκει την άρση των εμποδίων 
στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και 
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για τις προτάσεις που περιέχονται σε 
αυτήν· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την ταχύτερη δυνατή υποβολή και 
έγκριση των νομοθετικών και μη 
νομοθετικών μέτρων που προβλέπονται 
στην έκθεση, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
εφαρμόζονται πλήρως στην πράξη τα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και ότι τα 
κράτη μέλη θα άρουν τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους·

για τις προτάσεις που περιέχονται σε 
αυτήν· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει –
λαμβάνοντας υπόψη την αστική και 
ποινική, ουσιαστική και διαδικαστική 
νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους– για 
την ταχύτερη δυνατή υποβολή και έγκριση 
των νομοθετικών και μη νομοθετικών 
μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται 
πλήρως στην πράξη τα δικαιώματα των 
πολιτών της ΕΕ και ότι τα κράτη μέλη θα 
άρουν τα εμπόδια που θέτει η αντίθεση με 
το εσωτερικό δίκαιο, τα οποία
αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους·

Or. hu

Τροπολογία 51
Stanimir Ilchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ, η 
οποία επιδιώκει την άρση των εμποδίων 
στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και 
για τις προτάσεις που περιέχονται σε 
αυτήν· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την ταχύτερη δυνατή υποβολή και 
έγκριση των νομοθετικών και μη 
νομοθετικών μέτρων που προβλέπονται 
στην έκθεση, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
εφαρμόζονται πλήρως στην πράξη τα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και ότι τα 
κράτη μέλη θα άρουν τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ, η 
οποία επιδιώκει την άρση των εμποδίων 
στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και 
για τις προτάσεις που περιέχονται σε 
αυτήν· εντούτοις εκφράζει τη λύπη του 
για το ότι πολλοί πολίτες της ΕΕ ακόμη 
δεν έχουν επαρκή πληροφόρηση σχετικά 
με τα δικαιώματά τους που απορρέουν 
από την ιθαγένεια της ΕΕ, με αποτέλεσμα 
να μην είναι σε θέση να επωφεληθούν 
πλήρως από αυτά τα δικαιώματα· καλεί 
την Επιτροπή να μεριμνήσει για την 
ταχύτερη δυνατή υποβολή και έγκριση των 
νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων 
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που προβλέπονται στην έκθεση, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται πλήρως 
στην πράξη τα δικαιώματα των πολιτών 
της ΕΕ και ότι τα κράτη μέλη θα άρουν τα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες 
κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 52
Ágnes Hankiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ, η 
οποία επιδιώκει την άρση των εμποδίων 
στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και 
για τις προτάσεις που περιέχονται σε 
αυτήν· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την ταχύτερη δυνατή υποβολή και 
έγκριση των νομοθετικών και μη 
νομοθετικών μέτρων που προβλέπονται 
στην έκθεση, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
εφαρμόζονται πλήρως στην πράξη τα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και ότι τα 
κράτη μέλη θα άρουν τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ, η 
οποία επιδιώκει την άρση των εμποδίων 
στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και 
για τις προτάσεις που περιέχονται σε 
αυτήν· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την ταχύτερη δυνατή υποβολή και 
έγκριση των νομοθετικών και μη 
νομοθετικών μέτρων που προβλέπονται 
στην έκθεση, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
εφαρμόζονται πλήρως στην πράξη τα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και ότι τα 
κράτη μέλη θα άρουν τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες και ταυτόχρονα
θα θεσπίσουν διοικητικά μέτρα
διευκολύνοντας την άσκηση των 
δικαιωμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 53
Elena Băsescu
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ, η 
οποία επιδιώκει την άρση των εμποδίων 
στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και 
για τις προτάσεις που περιέχονται σε 
αυτήν· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την ταχύτερη δυνατή υποβολή και 
έγκριση των νομοθετικών και μη 
νομοθετικών μέτρων που προβλέπονται 
στην έκθεση, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
εφαρμόζονται πλήρως στην πράξη τα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και ότι τα 
κράτη μέλη θα άρουν τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ, η 
οποία επιδιώκει την άρση των εμποδίων 
στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και 
για τις προτάσεις που περιέχονται σε 
αυτήν· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την ταχύτερη δυνατή υποβολή και 
έγκριση των νομοθετικών και μη 
νομοθετικών μέτρων που προβλέπονται 
στην έκθεση, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
εφαρμόζονται πλήρως στην πράξη τα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και ότι 
όλα τα κράτη μέλη θα άρουν τα εμπόδια 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την 
πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 54
Zoltán Bagó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 a. κρίνει αναγκαίο να επισημάνει ότι τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί για την άρση των 
εμποδίων στα οποία προσκρούει η 
επικύρωση των δικαιωμάτων των 
πολιτών της ΕΕ, δεν δύνανται να 
αντίκεινται στις σχετικές διατάξεις του 
συντάγματος ή του αστικού ή του 
ποινικού κώδικα ή της νομολογίας του 
οικείου κράτους μέλους·

Or. hu
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Τροπολογία 55
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι, παρόλο που το δικαίωμα 
αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προβλέπεται ρητώς στις Συνθήκες, δεν 
είναι ευρέως γνωστό ούτε ασκείται σε 
επαρκή βαθμό, και ζητεί ως εκ τούτου 
καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για το 
δικαίωμα υποβολής αναφοράς, 
συγκεκριμένα μέσω των γραφείων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη 
μέλη·

2. σημειώνει ότι, παρόλο που το δικαίωμα 
αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προβλέπεται ρητώς στις Συνθήκες, δεν 
είναι ευρέως γνωστό ούτε ασκείται σε 
επαρκή βαθμό, και ζητεί ως εκ τούτου μια 
ενισχυμένη και ενεργή ενημέρωση των 
πολιτών για το δικαίωμα υποβολής 
αναφοράς, συγκεκριμένα μέσω των 
γραφείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στα κράτη μέλη καθώς και μέσω της 
κατάλληλης χρήσης του διαδικτύου·

Or. de

Τροπολογία 56
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι, παρόλο που το δικαίωμα 
αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προβλέπεται ρητώς στις Συνθήκες, δεν 
είναι ευρέως γνωστό ούτε ασκείται σε 
επαρκή βαθμό, και ζητεί ως εκ τούτου 
καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για το 
δικαίωμα υποβολής αναφοράς, 
συγκεκριμένα μέσω των γραφείων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη 
μέλη·

2. σημειώνει ότι, παρόλο που το δικαίωμα 
αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προβλέπεται ρητώς στις Συνθήκες, δεν 
είναι ευρέως γνωστό ούτε ασκείται σε 
επαρκή βαθμό, και ζητεί ως εκ τούτου 
εντατική διάδοση των πληροφοριών που 
απευθύνονται σε πολίτες για το δικαίωμα 
υποβολής αναφοράς τους, συγκεκριμένα 
μέσω των γραφείων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη· καλεί 
επίσης την Επιτροπή, προκειμένου να 
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ενημερωθεί ο μεγαλύτερος δυνατός 
αριθμός πολιτών, να κάνει ευρύτερα 
γνωστό το δικαίωμα αναφοράς και μέσω 
των αντιπροσωπειών της στα κράτη 
μέλη, των αποκεντρωμένων δικτύων 
ενημέρωσής της (π.χ. Europe Direct),
καθώς και όλων των οργανισμών που 
συνεργάζονται με την Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (π.χ. κοινωνικοί 
εταίροι και λοιποί εκπρόσωποι 
συμφερόντων)·

Or. de

Τροπολογία 57
Zoltán Bagó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι, παρόλο που το δικαίωμα 
αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προβλέπεται ρητώς στις Συνθήκες, δεν 
είναι ευρέως γνωστό ούτε ασκείται σε 
επαρκή βαθμό, και ζητεί ως εκ τούτου 
καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για το 
δικαίωμα υποβολής αναφοράς, 
συγκεκριμένα μέσω των γραφείων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη 
μέλη·

2. σημειώνει ότι, παρόλο που το δικαίωμα 
αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προβλέπεται ρητώς στις Συνθήκες, δεν 
είναι ευρέως γνωστό ούτε ασκείται σε 
επαρκή βαθμό, και ζητεί ως εκ τούτου 
καλύτερη ενημέρωση  -
συμπεριλαμβανομένων των 
αιτιολογήσεων και των επεξηγήσεων -
των πολιτών  για το δικαίωμα υποβολής 
αναφοράς, συγκεκριμένα μέσω των 
γραφείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στα κράτη μέλη·

Or. hu

Τροπολογία 58
Ágnes Hankiss
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι, παρόλο που το δικαίωμα 
αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προβλέπεται ρητώς στις Συνθήκες, δεν 
είναι ευρέως γνωστό ούτε ασκείται σε 
επαρκή βαθμό, και ζητεί ως εκ τούτου 
καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για το 
δικαίωμα υποβολής αναφοράς, 
συγκεκριμένα μέσω των γραφείων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη 
μέλη·

2. σημειώνει ότι, παρόλο που το δικαίωμα 
αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προβλέπεται ρητώς στις Συνθήκες, δεν 
είναι ευρέως γνωστό ούτε ασκείται σε 
επαρκή βαθμό, και ζητεί ως εκ τούτου 
καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για το 
δικαίωμα υποβολής αναφοράς, 
συγκεκριμένα μέσω των γραφείων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη 
μέλη αποσκοπώντας στη διάδοση 
βέλτιστων πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 59
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι, παρόλο που το δικαίωμα 
αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προβλέπεται ρητώς στις Συνθήκες, δεν 
είναι ευρέως γνωστό ούτε ασκείται σε 
επαρκή βαθμό, και ζητεί ως εκ τούτου 
καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για το 
δικαίωμα υποβολής αναφοράς, 
συγκεκριμένα μέσω των γραφείων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη 
μέλη·

2. σημειώνει ότι, παρόλο που το δικαίωμα 
αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
προβλέπεται ρητώς στις Συνθήκες, δεν 
είναι ευρέως γνωστό ούτε ασκείται σε
επαρκή βαθμό, και ζητεί ως εκ τούτου 
καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για το 
δικαίωμα υποβολής αναφοράς, 
συγκεκριμένα μέσω των γραφείων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη 
μέλη και του δικτύου των 
Διαμεσολαβητών των κρατών μελών·

Or. bg



AM\889626EL.doc 33/119 PE480.601v01-00

EL

Τροπολογία 60
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 α. τονίζει ότι κάθε πολίτης ή φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την 
καταστατική του έδρα σε ένα κράτος-
μέλος μπορεί να απευθύνεται στα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης σε μια από τις 
γλώσσες των Συνθηκών και πρέπει να 
λαμβάνει απάντηση στην ίδια γλώσσα

Or. el

Τροπολογία 61
Stanimir Ilchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά ότι η πρωτοβουλία ευρωπαίων 
πολιτών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η 
Απριλίου 2012, συνιστά το πρώτο 
εργαλείο διεθνικής συμμετοχικής 
δημοκρατίας και αναμένεται να δώσει 
στους πολίτες τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στον καθορισμό 
των πολιτικών και της νομοθεσίας της 
Ευρώπης· ζητεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την 
πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών και,
συγκεκριμένα, ζητεί από τα θεσμικά 
όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
μεριμνήσουν ενεργά για την ενημέρωση
των πολιτών σχετικά με το νέο αυτό μέσο·

3. εκτιμά ότι η πρωτοβουλία ευρωπαίων 
πολιτών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η 
Απριλίου 2012, συνιστά το πρώτο 
εργαλείο διεθνικής συμμετοχικής 
δημοκρατίας και αναμένεται να δώσει 
στους πολίτες τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στον καθορισμό 
των πολιτικών και της νομοθεσίας της 
Ευρώπης· καλεί τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και τα κράτη μέλη να εισαγάγουν 
αποτελεσματικά όλα τα στοιχεία 
πρακτικής και διοικητικής φύσεως του 
κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία 
ευρωπαίων πολιτών εγκαίρως και κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι πολίτες της ΕΕ 
να μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από
αυτό το μέσο·
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Or. en

Τροπολογία 62
Zoltán Bagó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά ότι η πρωτοβουλία ευρωπαίων 
πολιτών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η 
Απριλίου 2012, συνιστά το πρώτο 
εργαλείο διεθνικής συμμετοχικής 
δημοκρατίας και αναμένεται να δώσει 
στους πολίτες τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στον καθορισμό 
των πολιτικών και της νομοθεσίας της 
Ευρώπης· ζητεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την 
πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών και, 
συγκεκριμένα, ζητεί από τα θεσμικά
όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
μεριμνήσουν ενεργά για την ενημέρωση 
των πολιτών σχετικά με το νέο αυτό μέσο·

3. εκτιμά ότι η πρωτοβουλία ευρωπαίων 
πολιτών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η 
Απριλίου 2012, συνιστά το πρώτο 
εργαλείο διεθνικής συμμετοχικής
δημοκρατίας και αναμένεται να δώσει 
στους πολίτες τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στον καθορισμό 
των πολιτικών και της νομοθεσίας της 
Ευρώπης· ζητεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την 
πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών και, 
συγκεκριμένα, ζητεί από τα θεσμικά 
όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
μεριμνήσουν ενεργά και να λάβουν 
αποτελεσματικά μέρος στην ενημέρωση 
των πολιτών σχετικά με το νέο αυτό μέσο·

Or. hu

Τροπολογία 63
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά ότι η πρωτοβουλία ευρωπαίων 
πολιτών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η 
Απριλίου 2012, συνιστά το πρώτο 

3. εκτιμά ότι η πρωτοβουλία ευρωπαίων 
πολιτών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η 
Απριλίου 2012, συνιστά το πρώτο 
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εργαλείο διεθνικής συμμετοχικής 
δημοκρατίας και αναμένεται να δώσει
στους πολίτες τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στον καθορισμό 
των πολιτικών και της νομοθεσίας της 
Ευρώπης· ζητεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την 
πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών και, 
συγκεκριμένα, ζητεί από τα θεσμικά 
όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
μεριμνήσουν ενεργά για την ενημέρωση 
των πολιτών σχετικά με το νέο αυτό μέσο·

εργαλείο διεθνικής συμμετοχικής 
δημοκρατίας και δίδει στους πολίτες τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στον 
καθορισμό των πολιτικών και της 
νομοθεσίας της Ευρώπης· ζητεί την 
αποτελεσματική εφαρμογή του 
κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία 
ευρωπαίων πολιτών και, συγκεκριμένα, 
ζητεί από τα θεσμικά όργανα και τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να μεριμνήσουν αισθητά πιο 
ενεργά για την ενημέρωση σχετικά με το 
νέο αυτό μέσο και τη γνωστοποίησή του 
στους πολίτες ·

Or. de

Τροπολογία 64
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά ότι η πρωτοβουλία ευρωπαίων 
πολιτών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η 
Απριλίου 2012, συνιστά το πρώτο 
εργαλείο διεθνικής συμμετοχικής 
δημοκρατίας και αναμένεται να δώσει 
στους πολίτες τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στον καθορισμό 
των πολιτικών και της νομοθεσίας της 
Ευρώπης· ζητεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την 
πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών και, 
συγκεκριμένα, ζητεί από τα θεσμικά 
όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
μεριμνήσουν ενεργά για την ενημέρωση 
των πολιτών σχετικά με το νέο αυτό μέσο·

3. εκτιμά ότι η πρωτοβουλία ευρωπαίων 
πολιτών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η 
Απριλίου 2012, συνιστά το πρώτο 
εργαλείο διεθνικής συμμετοχικής 
δημοκρατίας και αναμένεται να δώσει 
στους πολίτες τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στον καθορισμό 
των πολιτικών και της νομοθεσίας της 
Ευρώπης· ζητεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την 
πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών και, 
συγκεκριμένα, ζητεί από τα θεσμικά 
όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
μεριμνήσουν ενεργά για την ενημέρωση 
των πολιτών σχετικά με το νέο αυτό μέσο· 
επιπλέον, εκτιμά ότι η Επιτροπή 
Αναφορών, χάρη στην εμπειρία που έχει 
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αποκομίσει από την άμεση σχέση που 
διατηρεί με τους πολίτες, μπορεί να 
διοργανώσει δημόσιες ακροάσεις για τα 
αρμόδια όργανα των πρωτοβουλιών 
ευρωπαίων πολιτών, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 11 του κανονισμού, 
ανεξάρτητα από το εάν έχει συμπληρωθεί 
ή όχι ο ανώτατος αριθμός απαιτούμενων 
υπογραφών·

Or. fr

Τροπολογία 65
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά ότι η πρωτοβουλία ευρωπαίων 
πολιτών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η 
Απριλίου 2012, συνιστά το πρώτο 
εργαλείο διεθνικής συμμετοχικής 
δημοκρατίας και αναμένεται να δώσει 
στους πολίτες τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στον καθορισμό 
των πολιτικών και της νομοθεσίας της 
Ευρώπης· ζητεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την 
πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών και, 
συγκεκριμένα, ζητεί από τα θεσμικά 
όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
μεριμνήσουν ενεργά για την ενημέρωση 
των πολιτών σχετικά με το νέο αυτό μέσο·

3. εκτιμά ότι η πρωτοβουλία ευρωπαίων 
πολιτών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η 
Απριλίου 2012, συνιστά το πρώτο 
εργαλείο διεθνικής συμμετοχικής 
δημοκρατίας και αναμένεται να δώσει 
στους πολίτες τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στον καθορισμό 
των πολιτικών και της νομοθεσίας της 
Ευρώπης· ζητεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την 
πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών και, 
συγκεκριμένα, ζητεί από τα θεσμικά 
όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
μεριμνήσουν ενεργά για την ενημέρωση 
των πολιτών σχετικά με το νέο αυτό μέσο 
καθώς και για την εξασφάλιση της 
ισότιμης και ανεμπόδιστης πρόσβασής 
τους·

Or. hu
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Τροπολογία 66
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά ότι η πρωτοβουλία ευρωπαίων 
πολιτών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η 
Απριλίου 2012, συνιστά το πρώτο 
εργαλείο διεθνικής συμμετοχικής 
δημοκρατίας και αναμένεται να δώσει 
στους πολίτες τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στον καθορισμό 
των πολιτικών και της νομοθεσίας της 
Ευρώπης·  ζητεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την 
πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών και, 
συγκεκριμένα, ζητεί από τα θεσμικά 
όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
μεριμνήσουν ενεργά για την ενημέρωση 
των πολιτών σχετικά με το νέο αυτό μέσο·

3. εκτιμά ότι η πρωτοβουλία ευρωπαίων 
πολιτών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η 
Απριλίου 2012, συνιστά το πρώτο 
εργαλείο διεθνικής συμμετοχικής 
δημοκρατίας και αναμένεται να δώσει 
στους πολίτες τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στον καθορισμό 
των πολιτικών και της νομοθεσίας της 
Ευρώπης·  ζητεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την 
πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών και, 
συγκεκριμένα, ζητεί από τα θεσμικά 
όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
μεριμνήσουν ενεργά για την ενημέρωση 
των πολιτών σχετικά με το νέο αυτό μέσο· 
προτείνει την υποβολή έκθεσης από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Επιτροπή 
Αναφορών σχετικά με την εφαρμογή της 
πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών·

Or. bg

Τροπολογία 67
Ágnes Hankiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά ότι η πρωτοβουλία ευρωπαίων 
πολιτών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η 
Απριλίου 2012, συνιστά το πρώτο 
εργαλείο διεθνικής συμμετοχικής 

3. εκτιμά ότι η πρωτοβουλία ευρωπαίων 
πολιτών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η 
Απριλίου 2012, συνιστά το πρώτο 
εργαλείο διεθνικής συμμετοχικής 
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δημοκρατίας και αναμένεται να δώσει 
στους πολίτες τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στον καθορισμό 
των πολιτικών και της νομοθεσίας της 
Ευρώπης· ζητεί την αποτελεσματική 
εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την 
πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών και, 
συγκεκριμένα, ζητεί από τα θεσμικά 
όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
μεριμνήσουν ενεργά για την ενημέρωση 
των πολιτών σχετικά με το νέο αυτό μέσο·

δημοκρατίας και αναμένεται να δώσει 
στους πολίτες τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στον καθορισμό 
των πολιτικών και της νομοθεσίας της 
Ευρώπης· ζητεί την αποτελεσματική, 
διαφανή και υπεύθυνη εφαρμογή του 
κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία 
ευρωπαίων πολιτών και, συγκεκριμένα, 
ζητεί από τα θεσμικά όργανα και τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να μεριμνήσουν ενεργά για 
την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το 
νέο αυτό μέσο και ιδίως να 
χρησιμοποιήσουν το «Ευρωπαϊκό Έτος 
Πολιτών» ως μέσο ενίσχυσης της 
ευαισθητοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 68
Ágnes Hankiss, György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 α. επισημαίνει ότι η άρση των εμποδίων 
για την απόκτηση της ιθαγένειας, καθώς 
και των περιορισμών που αφορούν στην 
απώλεια της ιθαγένειας, και μια πιο 
άμεση συμμετοχή των πολιτών διαμέσου 
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων 
και της πρωτοβουλίας των πολιτών
αποτελούν αποφασιστικά μέτρα για την 
επίτευξη μιας ενωμένης Ευρώπης και 
μιας πιο ουσιώδους δημοκρατίας·

Or. en
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Τροπολογία 69
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 a. εκφράζει την άποψη ότι το δικαίωμα 
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των 
ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι διαμένουν 
σε κράτος μέλος διαφορετικό από τη 
χώρα καταγωγής τους, αποτελεί τόσο 
στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και στις δημοτικές και 
κοινοτικές εκλογές το πλέον απτό 
πολιτικό δικαίωμα των ευρωπαίων 
πολιτών για τους διασυνοριακούς 
εργαζομένους και τους ταξιδιώτες και 
ότι, ως εκ τούτου, η άσκησή του πρέπει 
να αποδεσμευτεί από κάθε διατύπωση 
που συνιστά διάκριση και παρεμπόδιση· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διαδίδουν πιο εντατικά τη γενική γνώση 
περί του εν λόγω δικαιώματος μεταξύ 
των πολιτών μέσω ειδικών ενημερωτικών 
εκστρατειών στο προσκήνιο των 
εκάστοτε εκλογών·

Or. de

Τροπολογία 70
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή, όταν ετοιμάζει την 
ετήσια έκθεσή της σχετικά με την 
εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών 

4. καλεί την Επιτροπή, όταν ετοιμάζει την 
ετήσια έκθεσή της σχετικά με την 
εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών 



PE480.601v01-00 40/119 AM\889626EL.doc

EL

Δικαιωμάτων της ΕΕ, να εστιάζει όχι μόνο 
στην εφαρμογή του Χάρτη, αλλά και σε 
όλα τα άρθρα των Συνθηκών της ΕΕ που 
σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει 
στην έκθεση αυτή περισσότερο 
λεπτομερείς πληροφορίες για τα θέματα 
που της γνωστοποιούν οι πολίτες, για τον 
τρόπο με τον οποίο τα διευθετεί και για τα 
συγκεκριμένα μέτρα συνέχειας που 
λαμβάνει·

Δικαιωμάτων της ΕΕ, να εστιάζει όχι μόνο 
στην εφαρμογή του Χάρτη, αλλά και σε 
όλα τα άρθρα των Συνθηκών της ΕΕ που 
σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει 
στην έκθεση αυτή περισσότερο 
λεπτομερείς πληροφορίες για τη θέση του 
Χάρτη σε ισχύ από τα κράτη μέλη κατά 
την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου 
και για τα θέματα που της γνωστοποιούν οι 
πολίτες, για τον τρόπο με τον οποίο τα 
διευθετεί και για τα συγκεκριμένα μέτρα 
συνέχειας που λαμβάνει· 

Or. fr

Τροπολογία 71
Ágnes Hankiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή, όταν ετοιμάζει την 
ετήσια έκθεσή της σχετικά με την 
εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, να εστιάζει όχι μόνο 
στην εφαρμογή του Χάρτη, αλλά και σε 
όλα τα άρθρα των Συνθηκών της ΕΕ που 
σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει 
στην έκθεση αυτή περισσότερο 
λεπτομερείς πληροφορίες για τα θέματα 
που της γνωστοποιούν οι πολίτες, για τον 
τρόπο με τον οποίο τα διευθετεί και για τα 
συγκεκριμένα μέτρα συνέχειας που 

4. καλεί την Επιτροπή, όταν ετοιμάζει την 
ετήσια έκθεσή της σχετικά με την 
εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, να εστιάζει όχι μόνο 
στην εφαρμογή του Χάρτη, αλλά και σε 
όλα τα άρθρα των Συνθηκών της ΕΕ που 
σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει 
στην έκθεση αυτή περισσότερο 
λεπτομερείς πληροφορίες για τα θέματα 
που της γνωστοποιούν οι πολίτες, για τον 
τρόπο με τον οποίο τα διευθετεί και για τα 
συγκεκριμένα μέτρα συνέχειας που 
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λαμβάνει· λαμβάνει για να ικανοποιήσει τις 
προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών όσον 
αφορά την ασφάλεια δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 72
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
σαφή και διαφανή σημεία αναφοράς για 
την επιβολή ή τη διατήρηση εμποδίων 
όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων, ώστε να αποτρέπονται 
οι καταχρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 73
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί όλα τα θεσμικά όργανα, 
οργανισμούς, γραφεία και υπηρεσίες της 
Ένωσης να διασφαλίσουν το δικαίωμα 
πρόσβασης σε έγγραφα που προβλέπεται 
στον κανονισμό 1049/20011, ένα 
σημαντικό δικαίωμα που διαθέτουν οι 
πολίτες της ΕΕ, μεριμνώντας για τη 
βελτίωση της διαφάνειας, τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε έγγραφα και 

πληροφορίες, και την ενίσχυση της 

5. καλεί όλα τα θεσμικά όργανα, 
οργανισμούς, γραφεία και υπηρεσίες της 
Ένωσης να διασφαλίσουν το δικαίωμα 
πρόσβασης σε έγγραφα που προβλέπεται 
στον κανονισμό 1049/2001 [1], ένα 
σημαντικό δικαίωμα που διαθέτουν οι 
πολίτες της ΕΕ, μεριμνώντας για τη 
βελτίωση της διαφάνειας, τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε έγγραφα και 

πληροφορίες, την ενίσχυση της 
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φιλικότητάς τους προς τον χρήστη, ώστε 
να μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν πιο 
ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

φιλικότητάς τους προς τον χρήστη και της 
δυνατότητας κατανόησης, ώστε να 
μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν πιο 
ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· 
παραπέμπει σχετικά στην πρωταρχική 
σημασία της αποστολής του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή για την επιβολή του 
δικαιώματος πρόσβασης σε έγγραφα των 
οργανισμών της Ένωσης· 

Or. de

Τροπολογία 74
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί όλα τα θεσμικά όργανα, 
οργανισμούς, γραφεία και υπηρεσίες της 
Ένωσης να διασφαλίσουν το δικαίωμα 
πρόσβασης σε έγγραφα που προβλέπεται 
στον κανονισμό 1049/2001 , ένα 
σημαντικό δικαίωμα που διαθέτουν οι 
πολίτες της ΕΕ, μεριμνώντας για τη 
βελτίωση της διαφάνειας, τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε έγγραφα και 
πληροφορίες και την ενίσχυση της 
φιλικότητάς τους προς τον χρήστη, ώστε 
να μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν πιο 
ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

5. καλεί όλα τα θεσμικά όργανα, 
οργανισμούς, γραφεία και υπηρεσίες της 
Ένωσης να διασφαλίσουν το δικαίωμα 
πρόσβασης σε έγγραφα που προβλέπεται 
στον κανονισμό 1049/2001 , ένα 
σημαντικό δικαίωμα που διαθέτουν οι 
πολίτες της ΕΕ, μεριμνώντας για τη 
βελτίωση της διαφάνειας, τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε έγγραφα και 
πληροφορίες και την ενίσχυση της 
φιλικότητάς τους προς τον χρήστη–
συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης για 
τεχνολογίες προσιτές σε όλους –, ώστε να 
μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν πιο 
ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

Or. hu

Τροπολογία 75
Ágnes Hankiss
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί όλα τα θεσμικά όργανα, 
οργανισμούς, γραφεία και υπηρεσίες της 
Ένωσης να διασφαλίσουν το δικαίωμα 
πρόσβασης σε έγγραφα που προβλέπεται 
στον κανονισμό 1049/20011, ένα 
σημαντικό δικαίωμα που διαθέτουν οι 
πολίτες της ΕΕ, μεριμνώντας για τη 
βελτίωση της διαφάνειας, τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε έγγραφα και 
πληροφορίες και την ενίσχυση της 
φιλικότητάς τους προς τον χρήστη, ώστε
να μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν πιο 
ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

5. καλεί όλα τα θεσμικά όργανα, 
οργανισμούς, γραφεία και υπηρεσίες της 
Ένωσης να διασφαλίσουν το δικαίωμα 
πρόσβασης σε έγγραφα που προβλέπεται 
στον κανονισμό 1049/20011, ένα 
σημαντικό δικαίωμα που διαθέτουν οι 
πολίτες της ΕΕ, μεριμνώντας για τη 
βελτίωση της διαφάνειας, τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε έγγραφα και 
πληροφορίες και την ενίσχυση της 
φιλικότητάς τους προς τον χρήστη, 
προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να 
συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την κατάλληλη ποιότητα και 
ασφάλεια της λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 76
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή 
να διασφαλίσει την εγκυρότητα κάθε 
μορφής ιθαγένειας και να καταργήσει τα 
όσα πολιτισμικά, γλωσσικά, τεχνολογικά 
και πληροφοριακής φύσεως εμπόδια 
λειτουργούν ανασταλτικά στην άσκηση 
των δικαιωμάτων και στην τήρηση των 
ευθυνών από όλους κατά συνειδητό και 
ελεύθερο τρόπο·
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Or. lt

Τροπολογία 77
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναγνωρίζει το δικαίωμα στην 
ενημέρωση ως ακρογωνιαίο λίθο της 
δημοκρατίας, εκτιμά όμως ότι θα 
μπορούσε να παρέχεται από την 
Επιτροπή μεγαλύτερη πρόσβαση σε 
πληροφορίες για έρευνες και φακέλους 
παραβάσεων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο 
ο σκοπός των ερευνών και ότι τυχόν 
υπέρτερο δημόσιο συμφέρον μπορεί 
κάλλιστα να δικαιολογήσει την πρόσβαση 
στους εν λόγω φακέλους, ιδίως δε σε 
περιπτώσεις στις οποίες ενδέχεται να 
τίθενται σε κίνδυνο θεμελιώδη 
δικαιώματα, η ανθρώπινη υγεία και η 
προστασία του περιβάλλοντος από μη 
αναστρέψιμες βλάβες·

6. αναγνωρίζει το δικαίωμα στην 
ενημέρωση ως ακρογωνιαίο λίθο της 
δημοκρατίας και ζητεί περισσότερη 
διαφάνεια για να καθίσταται δυνατή η 
μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες 
χωρίς, ωστόσο, η κοινοποίηση των 
εσωτερικών εγγράφων να μπορεί να 
υπονομεύει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων·

Or. fr

Τροπολογία 78
Ágnes Hankiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναγνωρίζει το δικαίωμα στην 
ενημέρωση ως ακρογωνιαίο λίθο της 
δημοκρατίας, εκτιμά όμως ότι θα 
μπορούσε να παρέχεται από την Επιτροπή 

6. αναγνωρίζει το δικαίωμα της 
πρόσβασης στην ενημέρωση ως 
ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας, 
επισημαίνει ότι η πρόσβαση στην 
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μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες για 
έρευνες και φακέλους παραβάσεων χωρίς 
να τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός των 
ερευνών και ότι τυχόν υπέρτερο δημόσιο 
συμφέρον μπορεί κάλλιστα να 
δικαιολογήσει την πρόσβαση στους εν 
λόγω φακέλους, ιδίως δε σε περιπτώσεις 
στις οποίες ενδέχεται να τίθενται σε 
κίνδυνο θεμελιώδη δικαιώματα, η 
ανθρώπινη υγεία και η προστασία του 
περιβάλλοντος από μη αναστρέψιμες 
βλάβες·

ενημέρωση δεν μπορεί να οδηγεί στην 
παραβίαση άλλων θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην 
ασφάλεια, στην προσωπική ζωή και στην 
προστασία των προσωπικών 
δεδομένων· εκτιμά όμως ότι θα μπορούσε 
να παρέχεται από την Επιτροπή 
μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες για 
έρευνες και φακέλους παραβάσεων χωρίς 
να τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός των 
ερευνών και ότι τυχόν υπέρτερο δημόσιο 
συμφέρον μπορεί κάλλιστα να
δικαιολογήσει την πρόσβαση στους εν 
λόγω φακέλους, ιδίως δε σε περιπτώσεις 
στις οποίες ενδέχεται να τίθενται σε 
κίνδυνο θεμελιώδη δικαιώματα, η 
ανθρώπινη υγεία και η προστασία του 
περιβάλλοντος από μη αναστρέψιμες 
βλάβες, με την προϋπόθεση ότι 
διασφαλίζεται η προστασία των 
εμπορικών απόρρητων και των 
ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν 
δικαστικές υποθέσεις, υποθέσεις 
ανταγωνισμού και φακέλους προσωπικού· 
υπογραμμίζει ότι σε περίοδο κρίσης —
όταν διακυβεύεται η εμπιστοσύνη στους 
θεσμούς— η πρόσβαση στην ενημέρωση 
είναι το βασικό ενδιαφέρον των πολιτών 
οι οποίοι αποσκοπούν στην κατανόηση 
των πολιτικών και οικονομικών 
διαβουλεύσεων που βρίσκονται πίσω από 
τη λήψη αποφάσεων και 
πραγματοποιούνται από τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 79
Zoltán Bagó
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναγνωρίζει το δικαίωμα στην 
ενημέρωση ως ακρογωνιαίο λίθο της 
δημοκρατίας, εκτιμά όμως ότι θα 
μπορούσε να παρέχεται από την Επιτροπή 
μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες για 
έρευνες και φακέλους παραβάσεων χωρίς 
να τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός των 
ερευνών και ότι τυχόν υπέρτερο δημόσιο 
συμφέρον μπορεί κάλλιστα να 
δικαιολογήσει την πρόσβαση στους εν 
λόγω φακέλους, ιδίως δε σε περιπτώσεις 
στις οποίες ενδέχεται να τίθενται σε 
κίνδυνο θεμελιώδη δικαιώματα, η 
ανθρώπινη υγεία και η προστασία του 
περιβάλλοντος από μη αναστρέψιμες 
βλάβες·

6. αναγνωρίζει το δικαίωμα στην 
ενημέρωση ως ακρογωνιαίο λίθο της 
δημοκρατίας, εκτιμά όμως ότι θα 
μπορούσε να παρέχεται από την Επιτροπή 
μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες για 
έρευνες και φακέλους παραβάσεων χωρίς 
να τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός των 
ερευνών και ότι τυχόν υπέρτερο δημόσιο 
συμφέρον μπορεί κάλλιστα να 
δικαιολογήσει την πρόσβαση στους εν 
λόγω φακέλους, ιδίως δε σε περιπτώσεις 
στις οποίες ενδέχεται να τίθενται σε 
κίνδυνο θεμελιώδη δικαιώματα, η 
ανθρώπινη υγεία και η προστασία του 
περιβάλλοντος από μη αναστρέψιμες 
βλάβες, καθώς και σε περιπτώσεις που 
παρατηρούνται διακρίσεις εις βάρος 
ορισμένων μειονοτήτων ή θίγεται η 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια·

Or. hu

Τροπολογία 80
Tiziano Motti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αναγνωρίζει το δικαίωμα στην 
ενημέρωση ως ακρογωνιαίο λίθο της 
δημοκρατίας, εκτιμά όμως ότι θα 
μπορούσε να παρέχεται από την Επιτροπή 
μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες για 
έρευνες και φακέλους παραβάσεων χωρίς 
να τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός των 

6. αναγνωρίζει το δικαίωμα στην 
ενημέρωση ως ακρογωνιαίο λίθο της 
δημοκρατίας, εκτιμά όμως ότι θα 
μπορούσε να παρέχεται από την Επιτροπή 
μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες για 
έρευνες και φακέλους παραβάσεων χωρίς 
να τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός των 
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ερευνών και ότι τυχόν υπέρτερο δημόσιο 
συμφέρον μπορεί κάλλιστα να 
δικαιολογήσει την πρόσβαση στους εν 
λόγω φακέλους, ιδίως δε σε περιπτώσεις 
στις οποίες ενδέχεται να τίθενται σε 
κίνδυνο θεμελιώδη δικαιώματα, η 
ανθρώπινη υγεία και η προστασία του 
περιβάλλοντος από μη αναστρέψιμες 
βλάβες·

ερευνών και ότι τυχόν υπέρτερο δημόσιο 
συμφέρον μπορεί κάλλιστα να 
δικαιολογήσει την πρόσβαση στους εν 
λόγω φακέλους, ιδίως δε σε περιπτώσεις 
στις οποίες ενδέχεται να τίθενται σε 
κίνδυνο θεμελιώδη δικαιώματα, η 
ανθρώπινη υγεία ή η υγεία των ζώων και 
η προστασία του περιβάλλοντος από μη 
αναστρέψιμες βλάβες·

Or. it

Τροπολογία 81
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει 
προσεκτικά εάν οι νομοθεσίες και οι 
πρακτικές των κρατών μελών 
παραβιάζουν τα δικαιώματα που έχουν οι 
πολίτες της Ένωσης από τη Συνθήκη ΕΚ 
και την οδηγία, και δεν επιβάλλουν 
αδικαιολόγητη επιβάρυνση στους πολίτες 
της Ένωσης και τις οικογένειές τους 
περιορίζοντας έμμεσα το δικαίωμά τους 
στην ελεύθερη κυκλοφορία·

Or. el

Τροπολογία 82
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για 
την ορθή μεταφορά και εφαρμογή της 

7. παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει 
τις τρέχουσες προσπάθειές της σχετικά 
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οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία από 
τα κράτη μέλη, αξιοποιώντας πλήρως την 
εξουσία που διαθέτει για την κίνηση 
διαδικασιών επί παραβάσει· καλεί τα 
κράτη μέλη να άρουν τα υφιστάμενα 
νομικά και πρακτικά εμπόδια που 
δυσχεραίνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των πολιτών και να μην θεσπίζουν 
πολύπλοκες, αδικαιολόγητες διοικητικές 
διαδικασίες που εμποδίζουν την άσκηση 
του εν λόγω δικαιώματος· καλεί ακόμη την 
Επιτροπή να επιταχύνει τις προσπάθειές 
της στον τομέα της ευαισθητοποίησης των 
πολιτών όσον αφορά το δικαίωμά τους να 
κυκλοφορούν ελεύθερα και να λαμβάνουν 
συνδρομή κατά την άσκηση του εν λόγω 
δικαιώματος, σε περίπτωση στέρησης ή 
περιορισμού του δικαιώματος αυτού·

με τη μέριμνα για την ορθή μεταφορά και 
εφαρμογή της οδηγίας για την ελεύθερη 
κυκλοφορία από τα κράτη μέλη, 
αξιοποιώντας πλήρως την εξουσία που 
διαθέτει για την κίνηση διαδικασιών επί 
παραβάσει· καλεί τα κράτη μέλη να άρουν 
τα υφιστάμενα νομικά και πρακτικά 
εμπόδια που δυσχεραίνουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των πολιτών και να μην 
θεσπίζουν πολύπλοκες, αδικαιολόγητες 
διοικητικές διαδικασίες που εμποδίζουν 
την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος· 
καλεί ακόμη την Επιτροπή να επιταχύνει 
τις προσπάθειές της στον τομέα της 
ευαισθητοποίησης των πολιτών όσον 
αφορά το δικαίωμά τους να κυκλοφορούν 
ελεύθερα. Σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει μια αξιολόγηση 
των πολιτικών που σχετίζονται με την 
ελεύθερη κυκλοφορία το 2013, καθώς και 
να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα 
στήριξης για την εφαρμογή της αρχής της 
ελεύθερης κυκλοφορίας, ιδίως σε τοπικό 
επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 83
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για 
την ορθή μεταφορά και εφαρμογή της 
οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία από 
τα κράτη μέλη, αξιοποιώντας πλήρως την 
εξουσία που διαθέτει για την κίνηση 
διαδικασιών επί παραβάσει· καλεί τα 

7. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για 
την ορθή μεταφορά και εφαρμογή της 
οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία από 
τα κράτη μέλη, αξιοποιώντας πλήρως την 
εξουσία που διαθέτει για την κίνηση 
διαδικασιών επί παραβάσει· καλεί τα 
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κράτη μέλη να άρουν τα υφιστάμενα 
νομικά και πρακτικά εμπόδια που 
δυσχεραίνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των πολιτών και να μην θεσπίζουν 
πολύπλοκες, αδικαιολόγητες διοικητικές 
διαδικασίες που εμποδίζουν την άσκηση 
του εν λόγω δικαιώματος· καλεί ακόμη την 
Επιτροπή να επιταχύνει τις προσπάθειές 
της στον τομέα της ευαισθητοποίησης των 
πολιτών όσον αφορά το δικαίωμά τους να 
κυκλοφορούν ελεύθερα και να λαμβάνουν 
συνδρομή κατά την άσκηση του εν λόγω 
δικαιώματος, σε περίπτωση στέρησης ή 
περιορισμού του δικαιώματος αυτού·

κράτη μέλη να άρουν τα υφιστάμενα 
νομικά και πρακτικά εμπόδια που 
δυσχεραίνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των πολιτών και να μην θεσπίζουν 
πολύπλοκες, αδικαιολόγητες διοικητικές 
διαδικασίες ούτε να ανέχονται αθέμιτες 
πρακτικές που εμποδίζουν την άσκηση 
του εν λόγω δικαιώματος· καλεί ακόμη την 
Επιτροπή να επιταχύνει τις προσπάθειές 
της στον τομέα της ευαισθητοποίησης των 
πολιτών όσον αφορά το δικαίωμά τους να 
κυκλοφορούν ελεύθερα και να λαμβάνουν 
συνδρομή κατά την άσκηση του εν λόγω 
δικαιώματος, σε περίπτωση στέρησης ή 
περιορισμού του δικαιώματος αυτού ή σε 
περίπτωση που οι εφαρμοζόμενες 
πρακτικές δημιουργούν έμμεσες 
διακρίσεις·

Or. hu

Τροπολογία 84
Zoltán Bagó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για 
την ορθή μεταφορά και εφαρμογή της 
οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία από 
τα κράτη μέλη, αξιοποιώντας πλήρως την 
εξουσία που διαθέτει για την κίνηση 
διαδικασιών επί παραβάσει· καλεί τα 
κράτη μέλη να άρουν τα υφιστάμενα 
νομικά και πρακτικά εμπόδια που 
δυσχεραίνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των πολιτών και να μην θεσπίζουν 
πολύπλοκες, αδικαιολόγητες διοικητικές 
διαδικασίες που εμποδίζουν την άσκηση 

7. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για 
την ορθή μεταφορά και εφαρμογή της 
οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία από 
τα κράτη μέλη, αξιοποιώντας πλήρως την 
εξουσία που διαθέτει για την κίνηση 
διαδικασιών επί παραβάσει· καλεί τα 
κράτη μέλη να άρουν τα υφιστάμενα 
νομικά και πρακτικά εμπόδια που 
δυσχεραίνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των πολιτών και να μην θεσπίζουν 
πολύπλοκες, αδικαιολόγητες διοικητικές 
διαδικασίες που εμποδίζουν την άσκηση 
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του εν λόγω δικαιώματος· καλεί ακόμη την 
Επιτροπή να επιταχύνει τις προσπάθειές 
της στον τομέα της ευαισθητοποίησης των 
πολιτών όσον αφορά το δικαίωμά τους να 
κυκλοφορούν ελεύθερα και να λαμβάνουν 
συνδρομή κατά την άσκηση του εν λόγω 
δικαιώματος, σε περίπτωση στέρησης ή 
περιορισμού του δικαιώματος αυτού·

του εν λόγω δικαιώματος, καθώς και να 
καταργήσουν τις ισχύουσες επί του 
παρόντος το συντομότερο δυνατό· καλεί 
ακόμη την Επιτροπή να επιταχύνει τις 
προσπάθειές της στον τομέα της 
ευαισθητοποίησης των πολιτών όσον 
αφορά το δικαίωμά τους να κυκλοφορούν 
ελεύθερα και να λαμβάνουν συνδρομή 
κατά την άσκηση του εν λόγω 
δικαιώματος, σε περίπτωση στέρησης ή 
περιορισμού του δικαιώματος αυτού·

Or. hu

Τροπολογία 85
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για 
την ορθή μεταφορά και εφαρμογή της 
οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία από 
τα κράτη μέλη, αξιοποιώντας πλήρως την 
εξουσία που διαθέτει για την κίνηση 
διαδικασιών επί παραβάσει· καλεί τα 
κράτη μέλη να άρουν τα υφιστάμενα 
νομικά και πρακτικά εμπόδια που 
δυσχεραίνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των πολιτών και να μην θεσπίζουν 
πολύπλοκες, αδικαιολόγητες διοικητικές 
διαδικασίες που εμποδίζουν την άσκηση 
του εν λόγω δικαιώματος· καλεί ακόμη την 
Επιτροπή να επιταχύνει τις προσπάθειές 
της στον τομέα της ευαισθητοποίησης των 
πολιτών όσον αφορά το δικαίωμά τους να 
κυκλοφορούν ελεύθερα και να λαμβάνουν 
συνδρομή κατά την άσκηση του εν λόγω 
δικαιώματος, σε περίπτωση στέρησης ή 

7. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για 
την ορθή μεταφορά και εφαρμογή της 
οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία από 
τα κράτη μέλη, αξιοποιώντας πλήρως την 
εξουσία που διαθέτει για την κίνηση 
διαδικασιών επί παραβάσει· καλεί όλα τα 
κράτη μέλη να άρουν τα υφιστάμενα 
νομικά και πρακτικά εμπόδια που 
δυσχεραίνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των πολιτών και να μην θεσπίζουν 
πολύπλοκες, αδικαιολόγητες διοικητικές 
διαδικασίες που εμποδίζουν την άσκηση 
και εφαρμογή του εν λόγω δικαιώματος· 
καλεί ακόμη την Επιτροπή να επιταχύνει 
τις προσπάθειές της στον τομέα της 
ευαισθητοποίησης των πολιτών όσον 
αφορά το δικαίωμά τους να κυκλοφορούν 
ελεύθερα και να λαμβάνουν συνδρομή 
κατά την άσκηση του εν λόγω 
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περιορισμού του δικαιώματος αυτού· δικαιώματος, σε περίπτωση στέρησης ή 
περιορισμού του δικαιώματος αυτού·

Or. en

Τροπολογία 86
Zoltán Bagó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη που αποφάσισαν να 
θεσπίσουν ή να συνεχίσουν να εφαρμόζουν 
μεταβατικές ρυθμίσεις οι οποίες 
περιορίζουν την πρόσβαση ρουμάνων και 
βουλγάρων πολιτών στις αγορές εργασίας 
τους1 να επανεξετάσουν τις αποφάσεις 
τους μέχρι το τέλος του 2011·

8. καλεί τα κράτη μέλη που αποφάσισαν να 
θεσπίσουν ή να συνεχίσουν να εφαρμόζουν 
μεταβατικές ρυθμίσεις οι οποίες 
περιορίζουν την πρόσβαση ρουμάνων και 
βουλγάρων πολιτών στις αγορές εργασίας 
τους1  να τις καταργήσουν άμεσα βάσει 
της αρχής της ισότητας, της 
αμεροληψίας, του αδικαιολόγητου 
χαρακτήρα τους και της αλληλεγγύης 
καθώς και να προσφέρουν στους πολίτες 
των εν λόγω κρατών μελών ελεύθερη 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας·

Or. hu

Τροπολογία 87
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη που αποφάσισαν να 
θεσπίσουν ή να συνεχίσουν να εφαρμόζουν 
μεταβατικές ρυθμίσεις οι οποίες 
περιορίζουν την πρόσβαση ρουμάνων και 
βουλγάρων πολιτών στις αγορές εργασίας 

8. καλεί τα κράτη μέλη που αποφάσισαν να 
θεσπίσουν ή να συνεχίσουν να εφαρμόζουν 
μεταβατικές ρυθμίσεις οι οποίες 
περιορίζουν την πρόσβαση ρουμάνων και 
βουλγάρων πολιτών στις αγορές εργασίας 
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τους8 να επανεξετάσουν τις αποφάσεις 
τους μέχρι το τέλος του 2011·

τους8 να καταλήξουν σε μια ταχεία λύση 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
δικαιώματα που σχετίζονται με την 
ευρωπαϊκή ιθαγένεια όσον αφορά την 
απασχόληση θα πάψουν να είναι πλέον 
περιορισμένα για τους ρουμάνους και 
βούλγαρους πολίτες·

Or. fr

Τροπολογία 88
Tatjana Ždanoka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη που αποφάσισαν να 
θεσπίσουν ή να συνεχίσουν να εφαρμόζουν 
μεταβατικές ρυθμίσεις οι οποίες 
περιορίζουν την πρόσβαση ρουμάνων και 
βουλγάρων πολιτών στις αγορές εργασίας 
τους1 να επανεξετάσουν τις αποφάσεις 
τους μέχρι το τέλος του 2011·

8. καλεί τα κράτη μέλη που αποφάσισαν να 
θεσπίσουν ή να συνεχίσουν να εφαρμόζουν 
μεταβατικές ρυθμίσεις οι οποίες 
περιορίζουν την πρόσβαση ρουμάνων και 
βουλγάρων πολιτών στις αγορές εργασίας 
τους1 να επανεξετάσουν τις αποφάσεις 
τους το συντομότερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 89
Carlos José Iturgaiz Angulo

Πρόταση ψηφίσματος
Paragraph 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη που αποφάσισαν να 
θεσπίσουν ή να συνεχίσουν να εφαρμόζουν 
μεταβατικές ρυθμίσεις οι οποίες 
περιορίζουν την πρόσβαση ρουμάνων και 
βουλγάρων πολιτών στις αγορές εργασίας 

8. καλεί τα κράτη μέλη που αποφάσισαν να 
θεσπίσουν ή να συνεχίσουν να εφαρμόζουν 
μεταβατικές ρυθμίσεις οι οποίες 
περιορίζουν την πρόσβαση ρουμάνων και 
βουλγάρων πολιτών στις αγορές εργασίας 
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τους1 να επανεξετάσουν τις αποφάσεις 
τους μέχρι το τέλος του 2011·

τους1 να παρατείνουν την εφαρμογή των 
μέτρων αυτών όσο το δυνατόν λιγότερο·

Or. es

Τροπολογία 90
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη που αποφάσισαν να 
θεσπίσουν ή να συνεχίσουν να εφαρμόζουν 
μεταβατικές ρυθμίσεις οι οποίες 
περιορίζουν την πρόσβαση ρουμάνων και 
βουλγάρων πολιτών στις αγορές εργασίας 
τους1 να επανεξετάσουν τις αποφάσεις 
τους μέχρι το τέλος του 2011·

8. καλεί τα κράτη μέλη που αποφάσισαν να 
θεσπίσουν ή να συνεχίσουν να εφαρμόζουν 
μεταβατικές ρυθμίσεις οι οποίες 
περιορίζουν την πρόσβαση ρουμάνων και 
βουλγάρων πολιτών στις αγορές εργασίας 
τους1 να επανεξετάσουν τις αποφάσεις 
τους μέχρι το τέλος του 2012·

Or. bg

Τροπολογία 91
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη που αποφάσισαν να 
θεσπίσουν ή να συνεχίσουν να εφαρμόζουν 
μεταβατικές ρυθμίσεις οι οποίες 
περιορίζουν την πρόσβαση ρουμάνων και 
βουλγάρων πολιτών στις αγορές εργασίας 

τους1 να επανεξετάσουν τις αποφάσεις 
τους μέχρι το τέλος του 2011·

8. καλεί τα κράτη μέλη που αποφάσισαν να 
θεσπίσουν ή να συνεχίσουν να εφαρμόζουν 
μεταβατικές ρυθμίσεις οι οποίες 
περιορίζουν την πρόσβαση ρουμάνων και 
βουλγάρων πολιτών στις αγορές εργασίας 
τους2 να επανεξετάσουν τις αποφάσεις 
τους·

Or. de
                                               
1 Βλέπε, μεταξύ άλλων, αναφορές 0810/2011 και 0900/2011.
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Τροπολογία 92
Stanimir Ilchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη που αποφάσισαν να 
θεσπίσουν ή να συνεχίσουν να εφαρμόζουν 
μεταβατικές ρυθμίσεις οι οποίες 
περιορίζουν την πρόσβαση ρουμάνων και 
βουλγάρων πολιτών στις αγορές εργασίας 
τους1 να επανεξετάσουν τις αποφάσεις 
τους μέχρι το τέλος του 2011·

8. καλεί τα κράτη μέλη που αποφάσισαν να 
θεσπίσουν ή να συνεχίσουν να εφαρμόζουν 
μεταβατικές ρυθμίσεις οι οποίες 
περιορίζουν την πρόσβαση ρουμάνων και 
βουλγάρων πολιτών στις αγορές εργασίας 
τους1 να επανεξετάσουν τις αποφάσεις 
τους· υπενθυμίζει στις εν λόγω χώρες ότι 
ανάλογη παράταση των περιοριστικών 
μέτρων είναι αποδεκτή μόνο εάν οι χώρες 
αντιμετωπίζουν σοβαρές διαταραχές στην 
αγορά εργασίας τους·

Or. en

Τροπολογία 93
Carlos José Iturgaiz Angulo

Πρόταση ψηφίσματος
Paragraph 8 bis (new)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει ότι οι συνθήκες 
προσχώρησης της Ρουμανίας και της 
Βουλγαρίας στην ΕΕ συμπεριελάμβαναν 
ένα μορατόριουμ επτά ετών, μέχρι την 1η 
Ιανουαρίου 2014, προκειμένου οι υπήκοοί 
τους να μπορούν να απολαμβάνουν το 
δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων στην ΕΕ, και ότι οι 
μεταβατικές διατάξεις των εν λόγω 
Συνθηκών περιλαμβάνουν τη δυνατότητα 
υποβολής αίτησης έγκρισης από κράτος 
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μέλος για εκ νέου επιβολή περιορισμών 
στο δικαίωμα αυτό, εάν αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα στην αγορά 
εργασίας του.

Or. es

Τροπολογία 94
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επαναλαμβάνει τις παλαιότερες 
εκκλήσεις του προς τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
όλων των πολιτών της ΕΕ και των 
οικογενειών τους, χωρίς διακρίσεις λόγω 
γενετήσιου προσανατολισμού ή
ιθαγένειας2· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του προς τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν 
πλήρως τα δικαιώματα που παρέχονται 
βάσει του άρθρου 2 και του άρθρου 3 της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ όχι μόνο σε 
ετεροφυλόφιλους συζύγους αλλά και στον 
σύντροφο με σχέση καταχωρισμένης 
συμβίωσης, στο πρόσωπο που ζει υπό τη 
στέγη του πολίτη της Ένωσης ή στον 
σύντροφο με τον οποίον ο πολίτης της ΕΕ 
έχει δεόντως αποδεδειγμένη, σταθερή 
σχέση, συμπεριλαμβανομένων ζευγαριών 
ομοφυλόφιλων, βάσει των αρχών της 
αμοιβαίας αναγνώρισης της ισότητας, 
της απαγόρευσης των διακρίσεων, της 
αξιοπρέπειας και του σεβασμού της
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής· ως 
προς αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για την αυστηρή εφαρμογή της 
οδηγίας, βασιζόμενη στις αναλύσεις και τα 

9. επαναλαμβάνει τις παλαιότερες 
εκκλήσεις του προς τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
όλων των πολιτών της ΕΕ και των 
οικογενειών τους, χωρίς διακρίσεις λόγω 
φύλου, θρησκείας και ιθαγένειας2 και να 
εφαρμόζουν πλήρως τα δικαιώματα που 
παρέχονται βάσει του άρθρου 2 και του 
άρθρου 3 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ· καλεί 
την Επιτροπή να μεριμνήσει για την 
αυστηρή εφαρμογή της οδηγίας, 
βασιζόμενη στις αναλύσεις και τα 
συμπεράσματα που περιέχονται στην 
έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και να παρακολουθεί τα ζητήματα αυτά·
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συμπεράσματα που περιέχονται στην 
έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και να παρακολουθεί τα ζητήματα αυτά·

Or. it

Τροπολογία 95
Jarosław Leszek Wałęsa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επαναλαμβάνει τις παλαιότερες 
εκκλήσεις του προς τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
όλων των πολιτών της ΕΕ και των 
οικογενειών τους, χωρίς διακρίσεις λόγω 
γενετήσιου προσανατολισμού ή 
ιθαγένειας2· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του προς τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν 
πλήρως τα δικαιώματα που παρέχονται 
βάσει του άρθρου 2 και του άρθρου 3 της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ όχι μόνο σε 
ετεροφυλόφιλους, αλλά και στον σύντροφο 
με σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης, στο 
πρόσωπο που ζει υπό τη στέγη του πολίτη 
της Ένωσης ή στον σύντροφο με τον 
οποίον ο πολίτης της ΕΕ έχει δεόντως 
αποδεδειγμένη, σταθερή σχέση, 
συμπεριλαμβανομένων ζευγαριών 
ομοφυλόφιλων, βάσει των αρχών της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, της ισότητας, 
της απαγόρευσης των διακρίσεων, της 
αξιοπρέπειας, και του σεβασμού της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής· ως 
προς αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για την αυστηρή εφαρμογή της 
οδηγίας, βασιζόμενη στις αναλύσεις και τα 

9. επαναλαμβάνει τις παλαιότερες 
εκκλήσεις του προς τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
όλων των πολιτών της ΕΕ και των 
οικογενειών τους· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν πλήρως τα δικαιώματα που 
παρέχονται βάσει του άρθρου 2 και του 
άρθρου 3 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ όχι 
μόνο σε ετεροφυλόφιλους, αλλά και στον 
σύντροφο με σχέση καταχωρισμένης 
συμβίωσης· ως προς αυτό, καλεί την 
Επιτροπή να μεριμνήσει για την αυστηρή 
εφαρμογή της οδηγίας, βασιζόμενη στις 
αναλύσεις και τα συμπεράσματα που 
περιέχονται στην έκθεση του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να παρακολουθεί 
τα ζητήματα αυτά·
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συμπεράσματα που περιέχονται στην 
έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και να παρακολουθεί τα ζητήματα αυτά·

Or. en

Τροπολογία 96
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επαναλαμβάνει τις παλαιότερες 
εκκλήσεις του προς τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
όλων των πολιτών της ΕΕ και των 
οικογενειών τους, χωρίς διακρίσεις λόγω 
γενετήσιου προσανατολισμού ή 
ιθαγένειας2· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του προς τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν 
πλήρως τα δικαιώματα που παρέχονται 
βάσει του άρθρου 2 και του άρθρου 3 της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ όχι μόνο σε 
ετεροφυλόφιλους, αλλά και στον σύντροφο 
με σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης, στο 
πρόσωπο που ζει υπό τη στέγη του πολίτη 
της Ένωσης ή στον σύντροφο με τον 
οποίον ο πολίτης της ΕΕ έχει δεόντως 
αποδεδειγμένη, σταθερή σχέση, 
συμπεριλαμβανομένων ζευγαριών 
ομοφυλόφιλων, βάσει των αρχών της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, της ισότητας, της 
απαγόρευσης των διακρίσεων, της 
αξιοπρέπειας, και του σεβασμού της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής· ως προς 
αυτό, καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την αυστηρή εφαρμογή της οδηγίας, 

9. επαναλαμβάνει τις παλαιότερες 
εκκλήσεις του προς τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
όλων των πολιτών της ΕΕ και των 
οικογενειών τους, χωρίς διακρίσεις λόγω 
ιθαγένειας1· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του προς τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν 
πλήρως τα δικαιώματα που παρέχονται 
βάσει του άρθρου 2 και του άρθρου 3 της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ όχι μόνο σε 
ετεροφυλόφιλους, αλλά και στον σύντροφο 
με σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης, στο 
πρόσωπο που ζει υπό τη στέγη του πολίτη 
της Ένωσης ή στον σύντροφο με τον 
οποίον ο πολίτης της ΕΕ έχει δεόντως 
αποδεδειγμένη, σταθερή σχέση, βάσει των 
αρχών της αμοιβαίας αναγνώρισης, της 
ισότητας, της απαγόρευσης των 
διακρίσεων, της αξιοπρέπειας, και του 
σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής· ως προς αυτό, καλεί την Επιτροπή 
να μεριμνήσει για την αυστηρή εφαρμογή 
της οδηγίας, βασιζόμενη στις αναλύσεις 
και τα συμπεράσματα που περιέχονται 
στην έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών 

                                               
1 Βλ., μεταξύ άλλων, αναφορές 0155/2011 και 0381/2011.
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βασιζόμενη στις αναλύσεις και τα 
συμπεράσματα που περιέχονται στην 
έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και να παρακολουθεί τα ζητήματα αυτά·

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και να παρακολουθεί τα ζητήματα αυτά·

Or. lt

Τροπολογία 97
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επαναλαμβάνει τις παλαιότερες 
εκκλήσεις του προς τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
όλων των πολιτών της ΕΕ και των 
οικογενειών τους, χωρίς διακρίσεις λόγω 
γενετήσιου προσανατολισμού ή 
ιθαγένειας9· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του προς τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν 
πλήρως τα δικαιώματα που παρέχονται 
βάσει του άρθρου 2 και του άρθρου 3 της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ όχι μόνο σε 
ετεροφυλόφιλους συζύγους, αλλά και στον 
σύντροφο με σχέση καταχωρισμένης 
συμβίωσης, στο πρόσωπο που ζει υπό τη 
στέγη του πολίτη της Ένωσης ή στον 
σύντροφο με τον οποίον ο πολίτης της ΕΕ 
έχει δεόντως αποδεδειγμένη, σταθερή 
σχέση, συμπεριλαμβανομένων ζευγαριών 
ομοφυλόφιλων, βάσει των αρχών της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, της ισότητας, της 
απαγόρευσης των διακρίσεων, της 
αξιοπρέπειας, και του σεβασμού της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής· ως προς 
αυτό, καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την αυστηρή εφαρμογή της οδηγίας, 

9. επαναλαμβάνει τις παλαιότερες 
εκκλήσεις του προς τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
όλων των πολιτών της ΕΕ και των 
οικογενειών τους, χωρίς διακρίσεις λόγω 
γενετήσιου προσανατολισμού ή 
ιθαγένειας9· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του προς τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν 
πλήρως τα δικαιώματα που παρέχονται 
βάσει του άρθρου 2 και του άρθρου 3 της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ όχι μόνο σε 
ετεροφυλόφιλους συζύγους, αλλά και στον 
σύντροφο με σχέση καταχωρισμένης 
συμβίωσης, στο πρόσωπο που ζει υπό τη 
στέγη του πολίτη της Ένωσης ή στον 
σύντροφο με τον οποίον ο πολίτης της ΕΕ 
έχει δεόντως αποδεδειγμένη, σταθερή 
σχέση, συμπεριλαμβανομένων ζευγαριών 
ομοφυλόφιλων, βάσει των αρχών της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, της ισότητας, της 
απαγόρευσης των διακρίσεων, της 
αξιοπρέπειας, και του σεβασμού της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής· ως προς 
αυτό, καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την αυστηρή εφαρμογή της οδηγίας, 
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βασιζόμενη στις αναλύσεις και τα 
συμπεράσματα που περιέχονται στην 
έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και να παρακολουθεί τα ζητήματα αυτά·

βασιζόμενη στις αναλύσεις και τα 
συμπεράσματα που περιέχονται στην 
έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και να παρακολουθεί τα ζητήματα αυτά· 
στηρίζει την Επιτροπή στην κίνησή της 
να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία
των διοικητικών εγγράφων ληξιαρχικών 
πράξεων μέχρι το 2013·

Or. fr

Τροπολογία 98
Zoltán Bagó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επαναλαμβάνει τις παλαιότερες 
εκκλήσεις του προς τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
όλων των πολιτών της ΕΕ και των 
οικογενειών τους, χωρίς διακρίσεις λόγω 
γενετήσιου προσανατολισμού ή
ιθαγένειας1· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του προς τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν 
πλήρως τα δικαιώματα που παρέχονται 
βάσει του άρθρου 2 και του άρθρου 3 της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ όχι μόνο σε 
ετεροφυλόφιλους συζύγους, αλλά και στον 
σύντροφο με σχέση καταχωρισμένης 
συμβίωσης, στο πρόσωπο που ζει υπό τη 
στέγη του πολίτη της Ένωσης ή στον 
σύντροφο με τον οποίον ο πολίτης της ΕΕ 
έχει δεόντως αποδεδειγμένη, σταθερή 
σχέση, συμπεριλαμβανομένων ζευγαριών 
ομοφυλόφιλων, βάσει των αρχών της 

9. επαναλαμβάνει τις παλαιότερες 
εκκλήσεις του προς τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
όλων των πολιτών της ΕΕ και των 
οικογενειών τους, χωρίς διακρίσεις λόγω 
γενετήσιου προσανατολισμού ή
ιθαγένειας1· επιπλέον, τονίζει ότι λαμβάνει 
δεόντως υπόψη και σέβεται τις διατάξεις 
και τα συμπεράσματα που 
περιλαμβάνονται στο σύνταγμα και στο 
οικογενειακό δίκαιο των κρατών μελών 
σχετικά με τις οικογένειες.
Επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα 
κράτη μέλη να εφαρμόζουν πλήρως τα 
δικαιώματα που παρέχονται βάσει του 
άρθρου 2 και του άρθρου 3 της οδηγίας 
2004/38/ΕΚ όχι μόνο σε ετεροφυλόφιλους 
συζύγους, αλλά και στον σύντροφο με 
σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης, στο 

                                               
1 Βλέπε, μεταξύ άλλων, αναφορές 0155/2011 και 0381/2011.
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αμοιβαίας αναγνώρισης, της ισότητας, της 
απαγόρευσης των διακρίσεων, της 
αξιοπρέπειας, και του σεβασμού της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής· ως προς 
αυτό, καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την αυστηρή εφαρμογή της οδηγίας, 
βασιζόμενη στις αναλύσεις και τα 
συμπεράσματα που περιέχονται στην 
έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και να παρακολουθεί τα ζητήματα αυτά·

πρόσωπο που ζει υπό τη στέγη του πολίτη 
της Ένωσης ή στον σύντροφο με τον 
οποίον ο πολίτης της ΕΕ έχει δεόντως 
αποδεδειγμένη, σταθερή σχέση, 
συμπεριλαμβανομένων ζευγαριών 
ομοφυλόφιλων, βάσει των αρχών της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, της ισότητας, της 
απαγόρευσης των διακρίσεων, της 
αξιοπρέπειας, και του σεβασμού της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής· ως προς 
αυτό, καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
για την αυστηρή εφαρμογή της οδηγίας, 
βασιζόμενη στις αναλύσεις και τα 
συμπεράσματα που περιέχονται στην 
έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και να παρακολουθεί τα ζητήματα αυτά·

Or. hu

Τροπολογία 99
Stanimir Ilchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ορισμένα 
εμπόδια που στερούν από τους πολίτες 
της ΕΕ τη δυνατότητα να απολαμβάνουν 
πλήρως τα εκλογικά τους δικαιώματα 
όταν κατοικούν σε χώρα διαφορετική από 
τη δική τους· γνωρίζει ότι η επίτευξη 
σωστής ισορροπίας μεταξύ της άσκησης 
των ατομικών δικαιωμάτων και της 
διατήρησης του κοινού συμφέροντος δεν 
συνιστά εύκολο έργο· καλεί τα κράτη 
μέλη να βρουν καλύτερες λύσεις για τη 
βελτίωση των κανόνων που διέπουν τις 
εκλογές ή τουλάχιστον να προωθήσουν 
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τις βέλτιστες διαδικασίες όπου υπάρχουν 
στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 100
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 α. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και να 
κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά 
των κρατών μελών που παραβιάζουν το 
άρθρο 2 και το άρθρο 3 της οδηγίας 
2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των 
πολιτών της Ένωσης και των μελών της 
οικογένειάς τους να κυκλοφορούν και να 
διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των 
κρατών μελών, με το να αρνούνται σε 
συζύγους του ιδίου φύλου, σε 
ομοφυλόφιλους και ετεροφυλόφιλους 
συντρόφους με σχέση καταχωρισμένης 
συμβίωσης  ή σε ομοφυλόφιλους και 
ετεροφυλόφιλους συντρόφους που 
διατηρούν δεόντως αποδεδειγμένη, 
σταθερή σχέση και στις οικογένειές τους 
το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής, ή της διευκόλυνσής τους, 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
πλήρη εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ 
σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και να 
κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά
των κρατών μελών που κάνουν διακρίσεις 
εις βάρος ατόμων με ομοφυλικές σχέσεις, 
διαφυλικών ατόμων, οικογενειακών 
μελών προερχόμενων από τρίτες χώρες 
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και Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 101
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να είναι 
περισσότερο προσεκτική και να απαντά 
με μεγαλύτερη ακρίβεια στις αναφορές 
που έχει λάβει σχετικά με την αμοιβαία 
αναγνώριση ληξιαρχικών πράξεων και τις 
επιπτώσεις τους3 και επισημαίνει, ως εκ 
τούτου, τη σημασία της 
πραγματοποίησης όσο το δυνατόν 
ταχύτερης προόδου προς την κατεύθυνση 
της αμοιβαίας αναγνώρισης των γάμων 
μεταξύ ομοφυλόφιλων και των 
αναγνωρισμένων σχέσεων συμβίωσης 
μεταξύ ομοφυλόφιλων και 
ετεροφυλόφιλων σε ολόκληρη την ΕΕ και 
της καταπολέμησης των διακρίσεων 
λόγω γενετήσιου προσανατολισμού ή 
είδους σχέσης (σύμφωνο 
καταχωρισμένης συμβίωσης ή γάμος)·
καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να 
υποβάλει κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις ως θέμα επείγοντος 
χαρακτήρα·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 102
Zoltán Bagó
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να είναι 
περισσότερο προσεκτική και να απαντά με 
μεγαλύτερη ακρίβεια στις αναφορές που 
έχει λάβει σχετικά με την αμοιβαία 
αναγνώριση ληξιαρχικών πράξεων και τις 
επιπτώσεις τους1 και επισημαίνει, ως εκ 
τούτου, τη σημασία της 
πραγματοποίησης όσο το δυνατόν 
ταχύτερης προόδου προς την κατεύθυνση 
της αμοιβαίας αναγνώρισης των γάμων
μεταξύ ομοφυλόφιλων και των 
αναγνωρισμένων σχέσεων συμβίωσης 
μεταξύ ομοφυλόφιλων και 
ετεροφυλόφιλων σε ολόκληρη την ΕΕ και 
της καταπολέμησης των διακρίσεων 
λόγω γενετήσιου προσανατολισμού ή 
είδους σχέσης (σύμφωνο 
καταχωρισμένης συμβίωσης ή γάμος)· 
καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να 
υποβάλει κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις ως θέμα επείγοντος 
χαρακτήρα·

10. καλεί την Επιτροπή να είναι 
περισσότερο προσεκτική και να απαντά με 
μεγαλύτερη ακρίβεια στις αναφορές που 
έχει λάβει σχετικά με την αμοιβαία 
αναγνώριση ληξιαρχικών πράξεων και τις 
επιπτώσεις τους1 και καλεί αναλόγως την 
Επιτροπή να καταθέσει νομοθετικές 
προτάσεις που επιτρέπουν στα κράτη 
μέλη να παρέχουν τη νομική βάση και τη 
διαδικαστική δυνατότητα βάσει των 
οποίων τα κράτη μέλη που δεν έχουν 
ρυθμίσει το νομικό καθεστώς του γάμου
μεταξύ ομοφυλοφίλων ή των 
αναγνωρισμένων σχέσεων συμβίωσης 
μεταξύ ομοφυλόφιλων και 
ετεροφυλόφιλων αποκτούν πρόσβαση στα 
έγγραφα που αναφέρονται, παράσχουν 
αυτά καθώς και την αναγνώρισή τους –
βάσει του δικαιώματος ίσης 
μεταχείρισης. 

Or. hu

Τροπολογία 103
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να είναι 
περισσότερο προσεκτική και να απαντά με 
μεγαλύτερη ακρίβεια στις αναφορές που 
έχει λάβει σχετικά με την αμοιβαία 

10. καλεί την Επιτροπή να είναι 
περισσότερο προσεκτική και να απαντά με 
μεγαλύτερη ακρίβεια στις αναφορές που 
έχει λάβει σχετικά με την αμοιβαία 
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αναγνώριση ληξιαρχικών πράξεων και τις 
επιπτώσεις τους3 και επισημαίνει, ως εκ 
τούτου, τη σημασία της πραγματοποίησης 
όσο το δυνατόν ταχύτερης προόδου προς 
την κατεύθυνση της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των γάμων μεταξύ 
ομοφυλόφιλων και των αναγνωρισμένων 
σχέσεων συμβίωσης μεταξύ 
ομοφυλόφιλων και ετεροφυλόφιλων σε 
ολόκληρη την ΕΕ και της καταπολέμησης 
των διακρίσεων λόγω γενετήσιου 
προσανατολισμού ή είδους σχέσης 
(σύμφωνο καταχωρισμένης συμβίωσης ή 
γάμος)· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να 
υποβάλει κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις ως θέμα επείγοντος χαρακτήρα·

αναγνώριση ληξιαρχικών πράξεων και τις 
επιπτώσεις τους3 και επισημαίνει, ως εκ 
τούτου, τη σημασία της πραγματοποίησης 
όσο το δυνατόν ταχύτερης προόδου προς 
την κατεύθυνση της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των αναγνωρισμένων 
σχέσεων συμβίωσης μεταξύ 
ετεροφυλόφιλων σε ολόκληρη την ΕΕ και 
της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω 
είδους σχέσης (σύμφωνο καταχωρισμένης 
συμβίωσης ή γάμος)· καλεί περαιτέρω την 
Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλες 
νομοθετικές προτάσεις ως θέμα επείγοντος 
χαρακτήρα·

Or. lt

Τροπολογία 104
Jarosław Leszek Wałęsa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να είναι 
περισσότερο προσεκτική και να απαντά με 
μεγαλύτερη ακρίβεια στις αναφορές που 
έχει λάβει σχετικά με την αμοιβαία 
αναγνώριση ληξιαρχικών πράξεων και τις 
επιπτώσεις τους3 και επισημαίνει, ως εκ 
τούτου, τη σημασία της πραγματοποίησης 
όσο το δυνατόν ταχύτερης προόδου προς 
την κατεύθυνση της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των γάμων μεταξύ 
ομοφυλόφιλων και των αναγνωρισμένων 
σχέσεων συμβίωσης μεταξύ 
ομοφυλόφιλων και ετεροφυλόφιλων σε 
ολόκληρη την ΕΕ και της καταπολέμησης 

10. καλεί την Επιτροπή να είναι 
περισσότερο προσεκτική και να απαντά με 
μεγαλύτερη ακρίβεια στις αναφορές που 
έχει λάβει σχετικά με την αμοιβαία 
αναγνώριση ληξιαρχικών πράξεων και τις 
επιπτώσεις τους10 και επισημαίνει, ως εκ 
τούτου, τη σημασία της πραγματοποίησης 
όσο το δυνατόν ταχύτερης προόδου προς 
την κατεύθυνση της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των γάμων μεταξύ 
ομοφυλόφιλων στα κράτη μέλη που 
αναγνωρίζουν ανάλογες σχέσεις και της 
καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω 
γενετήσιου προσανατολισμού ή είδους 
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των διακρίσεων λόγω γενετήσιου 
προσανατολισμού ή είδους σχέσης 
(σύμφωνο καταχωρισμένης συμβίωσης ή 
γάμος)· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να 
υποβάλει κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις ως θέμα επείγοντος 
χαρακτήρα·

σχέσης (σύμφωνο καταχωρισμένης 
συμβίωσης ή γάμος)·

Or. en

Τροπολογία 105
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να είναι 
περισσότερο προσεκτική και να απαντά με 
μεγαλύτερη ακρίβεια στις αναφορές που 
έχει λάβει σχετικά με την αμοιβαία 
αναγνώριση ληξιαρχικών πράξεων και τις 
επιπτώσεις τους10 και επισημαίνει, ως εκ 
τούτου, τη σημασία της πραγματοποίησης 
όσο το δυνατόν ταχύτερης προόδου προς 
την κατεύθυνση της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των γάμων μεταξύ 
ομοφυλόφιλων και των αναγνωρισμένων 
σχέσεων συμβίωσης μεταξύ 
ομοφυλόφιλων και ετεροφυλόφιλων σε 
ολόκληρη την ΕΕ και της καταπολέμησης 
των διακρίσεων λόγω γενετήσιου 
προσανατολισμού ή είδους σχέσης 
(σύμφωνο καταχωρισμένης συμβίωσης ή 
γάμος)· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να 
υποβάλει κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις ως θέμα επείγοντος χαρακτήρα·

10. καλεί την Επιτροπή να είναι 
περισσότερο προσεκτική και να απαντά με 
μεγαλύτερη ακρίβεια στις αναφορές που 
έχει λάβει σχετικά με την αμοιβαία 
αναγνώριση ληξιαρχικών πράξεων και τις 
επιπτώσεις τους10 και επισημαίνει, ως εκ 
τούτου, τη σημασία της πραγματοποίησης 
όσο το δυνατόν ταχύτερης προόδου προς 
την κατεύθυνση της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των διοικητικών εγγράφων 
που αφορούν τους γάμους ή τις σχέσεις
συμβίωσης μεταξύ ομοφυλόφιλων και 
ετεροφυλόφιλων σε ολόκληρη την ΕΕ και 
της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω 
γενετήσιου προσανατολισμού ή είδους 
σχέσης (σύμφωνο καταχωρισμένης 
συμβίωσης ή γάμος)· καλεί περαιτέρω την 
Επιτροπή να υποβάλει ως θέμα επείγοντος 
χαρακτήρα νομοθετικές προτάσεις, οι 
οποίες θα αφορούν την αμοιβαία 
αναγνώριση των διοικητικών εγγράφων 
κάθε είδους·
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Or. fr

Τροπολογία 106
Tiziano Motti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να είναι 
περισσότερο προσεκτική και να απαντά με 
μεγαλύτερη ακρίβεια στις αναφορές που 
έχει λάβει σχετικά με την αμοιβαία 
αναγνώριση ληξιαρχικών πράξεων και τις 
επιπτώσεις τους3 και επισημαίνει, ως εκ 
τούτου, τη σημασία της πραγματοποίησης 
όσο το δυνατόν ταχύτερης προόδου προς 
την κατεύθυνση της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των γάμων μεταξύ 
ομοφυλόφιλων και των αναγνωρισμένων 
σχέσεων συμβίωσης μεταξύ 
ομοφυλόφιλων και ετεροφυλόφιλων σε 
ολόκληρη την ΕΕ και της καταπολέμησης 
των διακρίσεων λόγω γενετήσιου 
προσανατολισμού ή είδους σχέσης 
(σύμφωνο καταχωρισμένης συμβίωσης ή 
γάμος)· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να 
υποβάλει κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις ως θέμα επείγοντος χαρακτήρα·

10. καλεί την Επιτροπή να είναι 
περισσότερο προσεκτική και να απαντά με 
μεγαλύτερη ακρίβεια στις αναφορές που 
έχει λάβει σχετικά με την αμοιβαία 
αναγνώριση ληξιαρχικών πράξεων και τις 
επιπτώσεις τους3 και επισημαίνει, ως εκ 
τούτου, τη σημασία της πραγματοποίησης 
όσο το δυνατόν ταχύτερης προόδου προς 
την κατεύθυνση της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των αναγνωρισμένων 
σχέσεων συμβίωσης μεταξύ 
ομοφυλόφιλων και ετεροφυλόφιλων σε 
ολόκληρη την ΕΕ και της καταπολέμησης 
των διακρίσεων λόγω γενετήσιου 
προσανατολισμού ή είδους σχέσης 
(σύμφωνο καταχωρισμένης συμβίωσης ή 
γάμος)· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να 
υποβάλει κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις ως θέμα επείγοντος χαρακτήρα· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν, μέσω οικονομικών και 
κοινωνικών ενισχύσεων, τη δημιουργία 
οικογένειας και να στηρίξουν τη 
συντήρηση των παιδιών, ειδικά σε 
περιπτώσεις πολυμελών οικογενειών·

Or. it

Τροπολογία 107
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να είναι 
περισσότερο προσεκτική και να απαντά με 
μεγαλύτερη ακρίβεια στις αναφορές που 
έχει λάβει σχετικά με την αμοιβαία 
αναγνώριση ληξιαρχικών πράξεων και τις 
επιπτώσεις τους1 και επισημαίνει, ως εκ 
τούτου, τη σημασία της πραγματοποίησης 
όσο το δυνατόν ταχύτερης προόδου προς 
την κατεύθυνση της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των γάμων μεταξύ 
ομοφυλόφιλων και των αναγνωρισμένων 
σχέσεων συμβίωσης μεταξύ 
ομοφυλόφιλων και ετεροφυλόφιλων σε 
ολόκληρη την ΕΕ και της καταπολέμησης 
των διακρίσεων λόγω γενετήσιου 
προσανατολισμού ή είδους σχέσης 
(σύμφωνο καταχωρισμένης συμβίωσης ή 
γάμος)· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να 
υποβάλει κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις ως θέμα επείγοντος χαρακτήρα·

10. καλεί την Επιτροπή να είναι 
περισσότερο προσεκτική και να απαντά με 
μεγαλύτερη ακρίβεια στις αναφορές που 
έχει λάβει σχετικά με την αμοιβαία 
αναγνώριση ληξιαρχικών πράξεων –
συμπεριλαμβανομένης της  απρόσκοπτης 
πρόσβασης στα εν λόγω έγγραφα των 
ατόμων με αναπηρίες– και τις επιπτώσεις 
τους1 και επισημαίνει, ως εκ τούτου, τη 
σημασία της πραγματοποίησης όσο το 
δυνατόν ταχύτερης προόδου προς την 
κατεύθυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης 
των γάμων μεταξύ ομοφυλόφιλων και των 
αναγνωρισμένων σχέσεων συμβίωσης 
μεταξύ ομοφυλόφιλων και 
ετεροφυλόφιλων σε ολόκληρη την ΕΕ και 
της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω 
γενετήσιου προσανατολισμού ή είδους 
σχέσης (σύμφωνο καταχωρισμένης 
συμβίωσης ή γάμος)· καλεί περαιτέρω την 
Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλες 
νομοθετικές προτάσεις ως θέμα επείγοντος 
χαρακτήρα·

Or. hu

Τροπολογία 108
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 a. καλεί τα κράτη μέλη, ενώ επισύρει 
σχετικά και την προσοχή της Επιτροπής,  
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να εξασφαλίσουν ότι θα παρέχονται στους 
υπόπτους με προβλήματα ακοής και 
στους εναγομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των θιγόμενων 
μερών στην περίπτωση ποινικών 
αδικημάτων, κατάλληλοι διερμηνείς 
νοηματικής γλώσσας, εφόσον το 
απαιτούν, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
προστασία των δικαιωμάτων τους καθώς 
και η διατήρηση της αξιοπρέπειάς τους.

Or. hu

Τροπολογία 109
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 α. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
επειγόντως μια φιλόδοξη πρόταση για την 
πλήρη αμοιβαία αναγνώριση των 
έννομων αποτελεσμάτων των εγγράφων 
προσωπικής κατάστασης στην ΕΕ ώστε 
να  ξεπεραστούν τελικά τα νομικά και 
διοικητικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν 
οι πολίτες όταν κυκλοφορούν στην ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των συζύγων του 
ιδίου φύλου, των ετεροφυλόφιλων και 
ομοφυλόφιλων συντρόφων με σχέση 
καταχωρισμένης συμβίωσης, ή των 
ετεροφυλόφιλων και ομοφυλόφιλων
συντρόφων που διατηρούν δεόντως 
αποδεδειγμένη, σταθερή σχέση και των 
οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών τους·

Or. en
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Τροπολογία 110
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει το γεγονός ότι οι μαζικές 
απελάσεις συνιστούν παραβίαση της 
οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, και 
ότι δεν συνάδουν με τις βασικές αξίες και 
αρχές στις οποίες στηρίζεται η 
Ευρωπαϊκή Ένωση· υπενθυμίζει ότι, 
δυνάμει της οδηγίας για την ελεύθερη 
κυκλοφορία, είναι δυνατή η επιβολή 
περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία 
και διαμονή για λόγους δημόσιας τάξης ή 
δημόσιας ασφάλειας αποκλειστικά και 
μόνο βάσει ατομικών συμπεριφορών, 
χωρίς καμία διάκριση για λόγους εθνοτικής 
ή εθνικής καταγωγής, και ότι η έλλειψη 
οικονομικών πόρων δεν μπορεί να 
δικαιολογεί την αυτόματη απέλαση 
πολιτών της ΕΕ (αιτιολογική σκέψη 16, 
άρθρο 14)·

11. υπενθυμίζει ότι, δυνάμει της οδηγίας 
για την ελεύθερη κυκλοφορία, είναι 
δυνατή η επιβολή περιορισμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή για 
λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας 
ασφάλειας αποκλειστικά και μόνο βάσει 
ατομικών συμπεριφορών, χωρίς καμία 
διάκριση για λόγους εθνοτικής ή εθνικής 
καταγωγής, και ότι η έλλειψη οικονομικών 
πόρων δεν μπορεί να δικαιολογεί την 
αυτόματη απέλαση πολιτών της ΕΕ 
(αιτιολογική σκέψη 16, άρθρο 14)·

Or. fr

Τροπολογία 111
Tiziano Motti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει το γεγονός ότι οι μαζικές 
απελάσεις συνιστούν παραβίαση της 
οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, και 
ότι δεν συνάδουν με τις βασικές αξίες και 
αρχές στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή 

11. επισημαίνει το γεγονός ότι οι μαζικές 
απελάσεις συνιστούν παραβίαση της 
οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία και 
ότι δεν συνάδουν με τις βασικές αξίες και 
αρχές στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή 
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Ένωση· υπενθυμίζει ότι, δυνάμει της 
οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, 
είναι δυνατή η επιβολή περιορισμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή για 
λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας 
ασφάλειας αποκλειστικά και μόνο βάσει 
ατομικών συμπεριφορών, χωρίς καμία 
διάκριση για λόγους εθνοτικής ή εθνικής 
καταγωγής, και ότι η έλλειψη οικονομικών 
πόρων δεν μπορεί να δικαιολογεί την 
αυτόματη απέλαση πολιτών της ΕΕ 
(αιτιολογική σκέψη 16, άρθρο 14)·

Ένωση· υπενθυμίζει ότι, δυνάμει της 
οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, 
είναι δυνατή η επιβολή περιορισμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή για 
λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας 
ασφάλειας αποκλειστικά και μόνο βάσει 
ατομικών συμπεριφορών, χωρίς καμία 
διάκριση για λόγους εθνοτικής ή εθνικής 
καταγωγής, και ότι η έλλειψη οικονομικών 
πόρων δεν μπορεί να δικαιολογεί την 
αυτόματη απέλαση πολιτών της ΕΕ 
(αιτιολογική σκέψη 16, άρθρο 14)· θεωρεί, 
ωστόσο, σημαντική την εκπόνηση 
μελέτης σχετικά με την τάση των 
μεταναστευτικών ροών εργαζομένων σε 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. it

Τροπολογία 112
Zoltán Bagó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει το γεγονός ότι οι μαζικές 
απελάσεις συνιστούν παραβίαση της 
οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, και 
ότι δεν συνάδουν με τις βασικές αξίες και 
αρχές στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή 
Ένωση· υπενθυμίζει ότι, δυνάμει της 
οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, 
είναι δυνατή η επιβολή περιορισμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή για 
λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας 
ασφάλειας αποκλειστικά και μόνο βάσει 
ατομικών συμπεριφορών, χωρίς καμία 
διάκριση για λόγους εθνοτικής ή εθνικής 
καταγωγής, και ότι η έλλειψη οικονομικών 

11. επισημαίνει το γεγονός ότι οι μαζικές 
απελάσεις συνιστούν παραβίαση της 
οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, και 
ότι δεν συνάδουν με τις βασικές αξίες και 
αρχές στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή 
Ένωση· υπενθυμίζει ότι, δυνάμει της 
οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, 
είναι δυνατή η επιβολή περιορισμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή για 
λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας 
ασφάλειας αποκλειστικά και μόνο βάσει 
ατομικών συμπεριφορών, χωρίς καμία 
διάκριση για λόγους εθνοτικής ή εθνικής 
καταγωγής, και ότι η έλλειψη οικονομικών 
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πόρων δεν μπορεί να δικαιολογεί την 
αυτόματη απέλαση πολιτών της ΕΕ 
(αιτιολογική σκέψη 16, άρθρο 14)·

πόρων δεν μπορεί να δικαιολογεί την 
αυτόματη απέλαση πολιτών της ΕΕ 
(αιτιολογική σκέψη 16, άρθρο 14)· ή με 
οποιαδήποτε άλλη αιτιολογία 
αποζημίωσης, επιβολής κυρώσεων ή 
κατάργησης δικαιωμάτων. 

Or. hu

Τροπολογία 113
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει το γεγονός ότι οι μαζικές 
απελάσεις συνιστούν παραβίαση της 
οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, και 
ότι δεν συνάδουν με τις βασικές αξίες και 
αρχές στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή 
Ένωση· υπενθυμίζει ότι, δυνάμει της 
οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, 
είναι δυνατή η επιβολή περιορισμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή για 
λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας 
ασφάλειας αποκλειστικά και μόνο βάσει 
ατομικών συμπεριφορών, χωρίς καμία 
διάκριση για λόγους εθνοτικής ή εθνικής 
καταγωγής, και ότι η έλλειψη οικονομικών 
πόρων δεν μπορεί να δικαιολογεί την 
αυτόματη απέλαση πολιτών της ΕΕ 
(αιτιολογική σκέψη 16, άρθρο 14)·

11. επισημαίνει το γεγονός ότι οι μαζικές 
απελάσεις συνιστούν παραβίαση της 
οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, και 
ότι δεν συνάδουν με τις βασικές αξίες και 
αρχές στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή 
Ένωση· υπενθυμίζει ότι, δυνάμει της 
οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία, 
είναι δυνατή η επιβολή περιορισμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή για 
λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας 
ασφάλειας αποκλειστικά και μόνο βάσει 
ατομικών συμπεριφορών, χωρίς καμία 
διάκριση για λόγους αναπηρίας ή 
εθνοτικής ή εθνικής καταγωγής, και ότι η 
έλλειψη οικονομικών πόρων δεν μπορεί να 
δικαιολογεί την αυτόματη απέλαση 
πολιτών της ΕΕ (αιτιολογική σκέψη 16, 
άρθρο 14)·

Or. hu

Τροπολογία 114
Philippe Boulland
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
καταργήσουν πολιτικές που εισάγουν 
άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις κατά των 
Ρομά και λοιπών μειονοτικών ομάδων για 
λόγους φυλής και εθνότητας και τα καλεί 
επίσης να σταματήσουν τις διώξεις, τις 
βίαιες απομακρύνσεις και τις απελάσεις· 
καλεί όλα τα κράτη μέλη και την ΕΕ να 
προωθήσουν με κοινή τους ευθύνη την 
ένταξη των Ρομά, σύμφωνα με το ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης 
Μαρτίου 2011 σχετικά με τη στρατηγική 
της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά11

και το «πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 
2020»12, και να προωθήσουν και να 
προστατεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά 
τους·

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
καταργήσουν πολιτικές που εισάγουν 
άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις κατά των 
μειονοτήτων για λόγους φυλής και 
εθνότητας· καλεί όλα τα κράτη μέλη και 
την ΕΕ να προωθήσουν με κοινή τους 
ευθύνη την ένταξη των Ρομά, σύμφωνα με 
το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 
σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την 
ενσωμάτωση των Ρομά11 και το «πλαίσιο 
της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης 
των Ρομά μέχρι το 2020»12, και να 
προωθήσουν και να προστατεύσουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματά τους·

Or. fr

Τροπολογία 115
Zoltán Bagó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
καταργήσουν πολιτικές που εισάγουν 
άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις κατά των 
Ρομά και λοιπών μειονοτικών ομάδων για 
λόγους φυλής και εθνότητας και τα καλεί 
επίσης να σταματήσουν τις διώξεις, τις 
βίαιες απομακρύνσεις και τις απελάσεις· 
καλεί όλα τα κράτη μέλη και την ΕΕ να 

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
καταργήσουν πολιτικές που εισάγουν 
άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις κατά των 
Ρομά και λοιπών μειονοτικών ομάδων για 
λόγους φυλής και εθνότητας και τα καλεί 
επίσης να σταματήσουν τις διώξεις, τις 
βίαιες απομακρύνσεις και τις απελάσεις· 
να ακυρώσουν και να καταργήσουν τα 
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προωθήσουν με κοινή τους ευθύνη την 
ένταξη των Ρομά, σύμφωνα με το ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης 
Μαρτίου 2011 σχετικά με τη στρατηγική 
της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά1 και 
το «πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 
2020»2, και να προωθήσουν και να 
προστατεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά 
τους·

τμήματα εκείνα της νομοθεσίας που 
περιέχουν άμεσες ή έμμεσες αναφορές ή 
διατάξεις που προβλέπουν διώξεις, βίαιες 
απομακρύνσεις, απελάσεις ή δημεύσεις 
περιουσιών των Ρομά ή λοιπών τοπικών 
μειονοτικών ομάδων – καλεί όλα τα κράτη 
μέλη και την ΕΕ να προωθήσουν με κοινή 
τους ευθύνη την ένταξη των Ρομά, 
σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 
σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την 
ενσωμάτωση των Ρομά1 και το «πλαίσιο 
της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης 
των Ρομά μέχρι το 2020»2, και να 
προωθήσουν και να προστατεύσουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματά τους·

Or. hu

Τροπολογία 116
Tiziano Motti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
καταργήσουν πολιτικές που εισάγουν 
άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις κατά των 
Ρομά και λοιπών μειονοτικών ομάδων για 
λόγους φυλής και εθνότητας και τα καλεί 
επίσης να σταματήσουν τις διώξεις, τις 
βίαιες απομακρύνσεις και τις απελάσεις·
καλεί όλα τα κράτη μέλη και την ΕΕ να 
προωθήσουν με κοινή τους ευθύνη την 
ένταξη των Ρομά, σύμφωνα με το ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης 
Μαρτίου 2011 σχετικά με τη στρατηγική 
της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά1 και 
το «πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές 

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
καταργήσουν πολιτικές που εισάγουν 
άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις κατά των 
Ρομά και λοιπών μειονοτικών ομάδων για 
λόγους φυλής και εθνότητας και τα καλεί 
επίσης να σταματήσουν τις διώξεις, τις 
βίαιες απομακρύνσεις και τις απελάσεις·
καλεί όλα τα κράτη μέλη και την ΕΕ να 
προωθήσουν με κοινή τους ευθύνη την 
ένταξη των Ρομά, αναγνωρίζοντάς τους 
τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με 
εκείνα των υπόλοιπων ευρωπαίων 
πολιτών, σύμφωνα με το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης 
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στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 
2020»2, και να προωθήσουν και να 
προστατεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά 
τους·

Μαρτίου 2011 σχετικά με τη στρατηγική 
της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά1 και 
το «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 
2020»2, και να προωθήσουν και να 
προστατεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά 
τους·

Or. it

Τροπολογία 117
Ágnes Hankiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
καταργήσουν πολιτικές που εισάγουν 
άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις κατά των 
Ρομά και λοιπών μειονοτικών ομάδων για 
λόγους φυλής και εθνότητας και τα καλεί 
επίσης να σταματήσουν τις διώξεις, τις 
βίαιες απομακρύνσεις και τις απελάσεις· 
καλεί όλα τα κράτη μέλη και την ΕΕ να 
προωθήσουν με κοινή τους ευθύνη την 
ένταξη των Ρομά, σύμφωνα με το ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης 
Μαρτίου 2011 σχετικά με τη στρατηγική 
της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά1 και 
το «πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές 
στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 
2020»2, και να προωθήσουν και να 
προστατεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματά 
τους·

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
καταργήσουν πολιτικές που εισάγουν 
άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις κατά των 
Ρομά και λοιπών μειονοτικών ομάδων για 
λόγους φυλής και εθνότητας και τα καλεί 
επίσης να σταματήσουν τις διώξεις, τις 
βίαιες απομακρύνσεις και τις απελάσεις· 
καλεί όλα τα κράτη μέλη και την ΕΕ να 
προωθήσουν και να διευκολύνουν με 
κοινή τους ευθύνη την ένταξη των Ρομά, 
σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 
σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την 
ενσωμάτωση των Ρομά1 και το «πλαίσιο 
της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης 
των Ρομά μέχρι το 2020»2, και να 
προωθήσουν και να προστατεύσουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματά τους·

Or. en
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Τροπολογία 118
Zoltán Bagó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 a. 
τονίζει ότι η Επιτροπή οφείλει να κινήσει 
τη διαδικασία παράβασης εναντίον όλων 
των κρατών μελών που διατηρούν στο 
ισχύον δίκαιο έγκυρα και εφαρμοστέα 
τμήματα νομοθεσίας που αφορούν τις 
διώξεις, τις βίαιες απομακρύνσεις ή τις 
απελάσεις των Ρομά ή λοιπών 
μειονοτικών ομάδων.

Or. hu

Τροπολογία 119
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να συνδέσει τις 
προτεραιότητες σε επίπεδο κοινωνικής 
ένταξης με σαφή δέσμη στόχων μεταξύ 
των οποίων θα περιλαμβάνεται η 
προστασία των πολιτών από διακρίσεις σε 
όλους τους τομείς της ζωής και η 
προαγωγή του κοινωνικού διαλόγου 
μεταξύ των πληθυσμών Ρομά και των 
υπόλοιπων πολιτών με γνώμονα την 
καταπολέμηση του ρατσισμού και της 
ξενοφοβίας· καλεί την Επιτροπή, ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, να 
διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της 
σχετικής νομοθεσίας και την επιβολή των 

13. καλεί την Επιτροπή να συνδέσει τις 
προτεραιότητες σε επίπεδο κοινωνικής 
ένταξης με σαφή δέσμη στόχων μεταξύ 
των οποίων θα περιλαμβάνεται η 
προστασία των πολιτών και κυρίως των 
μειονοτήτων από διακρίσεις σε όλους τους 
τομείς της ζωής· καλεί την Επιτροπή, ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, να 
διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της 
σχετικής νομοθεσίας και την επιβολή των 
κατάλληλων κυρώσεων σε περιπτώσεις 
διάπραξης ρατσιστικών εγκλημάτων ή 
εγκλημάτων που συνδέονται με το φύλο13·
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κατάλληλων κυρώσεων σε περιπτώσεις 
διάπραξης ρατσιστικών εγκλημάτων13·

Or. fr

Τροπολογία 120
Tatjana Ždanoka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 α. εκφράζει την ανησυχία της για την 
κατάσταση των απάτριδων ατόμων που 
διαμένουν μόνιμα στα κράτη μέλη, 
ιδιαίτερα στη Λετονία και την Εσθονία1· 
ζητεί, ως προς αυτό, από τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν συστηματικά δίκαιες 
λύσεις βάσει των συστάσεων διεθνών 
οργανισμών· πιστεύει ότι τα εν λόγω 
άτομα θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
συμμετοχής σε τοπικές εκλογές·
__________________
1 Βλ., μεταξύ άλλων, αναφορές 1263/07 
και 1746/08

Or. en

Τροπολογία 121
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 a. υπενθυμίζει ότι τα σχεδόν 80 
εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν, όπως 
και παλαιότερα, να αντιμετωπίζουν συχνά 
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ανυπέρβλητα εμπόδια κατά την 
πολύμορφη άσκηση του δικαιώματός 
τους ως πολιτών για ελεύθερη 
κυκλοφορία· καλεί συνεπώς τα όργανα 
της ΕΕ και τα κράτη μέλη, σε συμφωνία 
με την «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
αναπηρία 2010-2020» (CΟΜ(2010) 636), 
καθώς και την έκθεση πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2010/2272) 
που βασίζεται σε αυτήν, να διευκολύνουν 
το ταχύτερο δυνατό την πρόσβαση σε όλα 
τα μεταφορικά μέσα και την αντίστοιχη 
υποδομή για τα άτομα με αναπηρία· 
παραπέμπει σχετικά και στον δυσανάλογο 
αριθμό ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας με 
περιορισμένη κινητικότητα·

Or. de

Τροπολογία 122
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
την ορθή εφαρμογή από τα κράτη μέλη 
των κανονισμών περί συντονισμού των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
δίδοντας έμφαση στις νέες πτυχές που 
θεσπίζουν οι κανονισμοί 883/2004 και 
987/2009, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ την 
1η Μαΐου 2010·

14. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
την ορθή εφαρμογή από τα κράτη μέλη 
των κανονισμών περί συντονισμού των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, 
δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα 
των φύλων και στις νέες πτυχές που 
θεσπίζουν οι κανονισμοί 883/2004 και 
987/2009, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ την 
1η Μαΐου 2010·

Or. en
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Τροπολογία 123
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. αν και το δικαίωμα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο με το πρωτογενές δίκαιο της 
Ένωσης και αναλύεται πιο διεξοδικά στο 
παράγωγο δίκαιο, η εφαρμογή των 
νομικών κανόνων εξακολουθεί να μην 
είναι ικανοποιητική και την επωμίζονται 
οι πολίτες που επιθυμούν να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην εξάλειψη 
κάθε εκκρεμούς διοικητικού και νομικού 
εμποδίου που τους έχει διαβιβαστεί από 
τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς, καθώς επίσης και από την 
Επιτροπή Αναφορών. Θα πρέπει να γίνει 
στοχευμένη προσπάθεια για τους 
εργαζομένους με λίγα τυπικά προσόντα ή 
αναπηρίες, προκειμένου να εκπληρωθεί η 
επιθυμία τους για επαγγελματική 
κινητικότητα, συμμετοχή σε 
προγράμματα ανταλλαγής και 
επαγγελματική κατάρτιση· μια λύση στο 
εν λόγω πρόβλημα θα μπορούσε να είναι, 
για παράδειγμα, η δημιουργία ενός 
προγράμματος Erasmus για άτομα με 
αναπηρίες·

Or. fr

Τροπολογία 124
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 a. σημειώνει ότι για την πλήρη χρήση 
της διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης πρέπει να ξεπεραστούν 
ακόμη πλείονες νομικές ασάφειες και 
οργανωτικά εμπόδια που προκύπτουν στη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
(αδιαφανείς μηχανισμοί επιστροφής 
δαπανών, ελλειμματική ανταλλαγή 
πληροφοριών και δεδομένων κ.λπ.) 
καθώς και η ελλιπής ενημέρωση τόσο 
από την πλευρά των ασθενών όσο και 
από την πλευρά των παρόχων ιατρικών 
υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο, 
τηρώντας απολύτως τις ευρωπαϊκές 
διατάξεις για την προστασία δεδομένων, 
το υφιστάμενο δυναμικό της 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας υγείας και της 
τηλεϊατρικής με σκοπό την απλούστευση 
της διασυνοριακής παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης, αλλά και τη βελτίωση της 
ποιότητας και την ενίσχυση της 
αποδοτικότητας των παρεχόμενων 
ιατρικών υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 125
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. πιστεύει ότι η σύγκλιση των 
ευρωπαϊκών κανόνων στο φορολογικό και 
τον κοινωνικό τομέα και η εναρμόνιση 
των εθνικών συστημάτων κοινωνικής 
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ασφάλισης αποτελούν βιώσιμες λύσεις για 
να παρακαμφθεί το εμπόδιο της 
δυσκολίας συντονισμού, μεταξύ των 
κρατών μελών, των λεπτομερειών των 
συστημάτων τους· εκτιμά ότι, εάν οι 
διοικήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο αντιμετωπίζουν λιγότερες 
δυσκολίες κατά τη διαδικασία εφαρμογής 
των κανόνων, τότε και οι ευρωπαίοι 
πολίτες θα έχουν να κάνουν με πιο 
απλουστευμένες διαδικασίες·

Or. fr

Τροπολογία 126
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 β. σημειώνει ότι οι βασικότεροι 
παράγοντες που παρεμποδίζουν τους 
πολίτες να επωφεληθούν από την 
διευρυμένη ποικιλία προϊόντων και τις 
ανταγωνιστικές τιμές στην εσωτερική 
αγορά, είναι αφενός η περιορισμένη 
γνώση και αφετέρου η έλλειψη 
εμπιστοσύνης στα δικαιώματά τους ως 
καταναλωτές εκτός ΕΕ· στηρίζει ως εκ 
τούτου την Επιτροπή στις προσπάθειές 
της να καταστήσει πιο απλή, και σε 
ηλεκτρονική μορφή, την πρόσβαση σε 
εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης 
διαφορών σε περιπτώσεις διασυνοριακών 
αγορών εντός της Ένωσης, οι οποίες 
αποτελούν πιο ολιγοέξοδη και ταχύτερη 
εναλλακτική σε σύγκριση με τις 
δικαστικές διαδικασίες·

Or. de
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Τροπολογία 127
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. πιστεύει ότι το δικαίωμα στη 
ενημέρωση των ασθενών είναι 
πρωταρχικής σημασίας· διαπιστώνει 
ακόμη με ανησυχία ότι αρκετοί πολίτες 
είναι ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με 
τις διαδικασίες επιστροφής ιατρικών 
εξόδων στην αλλοδαπή, αναλογιζόμενοι 
πολλές φορές ότι η δωρεάν παροχή της 
εκάστοτε θεραπευτικής αγωγής στη χώρα 
τους συνιστά εγγύηση ότι θα τους 
παρασχεθεί υπό τους ίδιους όρους στην 
αλλοδαπή, κυρίως μέσω της ευρωπαϊκής 
κάρτας ασφάλισης ασθένειας·

Or. fr

Τροπολογία 128
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
παράγραφος 14δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14δ. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός 
ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
σχετικά με τα δεδομένα κοινωνικής 
ασφάλισης, το οποίο θα επιτρέψει την 
επίσπευση των διαδικασιών εγγραφής και 
καταβολής των παροχών, αλλά και θα 
καταστήσει δυνατή την καταπολέμηση 
της απάτης που αφορά τα επιδόματα·
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Or. fr

Τροπολογία 129
Ágnes Hankiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκτιμά ότι ο εκσυγχρονισμός της 
οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα 
πρέπει να εστιάζεται στον εξορθολογισμό 
των πηγών πληροφόρησης που είναι επί 
του παρόντος διαθέσιμες στους 
επαγγελματίες και να διασφαλίζει τον 
συντονισμό με τη διαδικτυακή πύλη «Η 
Ευρώπη σου»·

17. εκτιμά ότι η επικαιροποίηση της 
οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα 
πρέπει να εστιάζεται στην άρση των 
εμποδίων που δημιουργεί η εκπαιδευτική 
κινητικότητα, δίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στους νέους, και ταυτόχρονα
στον εξορθολογισμό των πηγών 
πληροφόρησης που είναι επί του παρόντος 
διαθέσιμες στους επαγγελματίες και να 
διασφαλίζει τον συντονισμό με τη 
διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου»·

Or. en

Τροπολογία 130
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκτιμά ότι ο εκσυγχρονισμός της 
οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα
πρέπει να εστιάζεται στον εξορθολογισμό 
των πηγών πληροφόρησης που είναι επί 
του παρόντος διαθέσιμες στους 
επαγγελματίες και να διασφαλίζει τον 
συντονισμό με τη διαδικτυακή πύλη «Η 
Ευρώπη σου»·

17. εκτιμά ότι ο εκσυγχρονισμός της 
οδηγίας για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων πρέπει να 
εστιάζεται στον εξορθολογισμό των πηγών 
πληροφόρησης που είναι επί του παρόντος 
διαθέσιμες στους επαγγελματίες και να 
διασφαλίζει τον συντονισμό με τη 
διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου»·
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Or. fr

Τροπολογία 131
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκτιμά ότι ο εκσυγχρονισμός της 
οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα 
πρέπει να εστιάζεται στον εξορθολογισμό 
των πηγών πληροφόρησης που είναι επί 
του παρόντος διαθέσιμες στους 
επαγγελματίες και να διασφαλίζει τον 
συντονισμό με τη διαδικτυακή πύλη «Η 
Ευρώπη σου'·

17. εκτιμά ότι ο εκσυγχρονισμός της 
οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα 
πρέπει να εστιάζεται στον εξορθολογισμό 
των πηγών πληροφόρησης που είναι επί 
του παρόντος διαθέσιμες στους 
επαγγελματίες και να διασφαλίζει τον 
συντονισμό με τη διαδικτυακή πύλη «Η 
Ευρώπη σου'. Συνάμα πρέπει να 
καθοδηγεί και να συμβουλεύει τους 
μετακινούμενους εργαζόμενους για τις 
ευκαιρίες απασχόλησης καθώς και τις 
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στην 
Ε.Ε.

Or. el

Τροπολογία 132
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. προτείνει στην Επιτροπή να 
προχωρήσει σε εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά 
με τους κινδύνους που είναι 
συνυφασμένοι με την παράνομη εργασία, 
αλλά και με τα οφέλη που απορρέουν από 
την απόκτηση μιας νόμιμης εργασίας 
(φορολογικά και κοινωνικά οφέλη, 
δικαίωμα επαγγελματικής κατάρτισης, 
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δικαίωμα ιθαγένειας, δικαίωμα 
πρόσβασης σε παιδεία και μάθηση για τα 
παιδιά) μέσω των ήδη υφιστάμενων 
υπηρεσιών (EURES κ.λπ.)·

Or. fr

Τροπολογία 133
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. προτείνει τη δημιουργία μιας ειδικής 
διαδικτυακής πύλης η οποία θα 
ενημερώνεται σε τακτική βάση και θα 
επιτρέπει στις εθνικές, περιφερειακές ή 
τοπικές διοικήσεις να γνωστοποιούν τους 
επαγγελματικούς κλάδους όπου 
αναζητούνται εργαζόμενοι, προκειμένου 
να διευκολύνεται η εθελούσια 
κινητικότητα των εργαζομένων·

Or. fr

Τροπολογία 134
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι μία από τις 
παλαιότερες εκκρεμείς αναφορές αφορά
τη διακριτική μεταχείριση την οποία 
υφίστανται σε αρκετά ιταλικά
πανεπιστήμια καθηγητές ξένων γλωσσών 
(«lettori»)2· καλεί την Επιτροπή να 

19. υπενθυμίζει τη διακριτική μεταχείριση 
την οποία υφίστανται σε αρκετά 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια οι καθηγητές 
ξένων γλωσσών· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τη δημιουργία ενός κοινού 
πλαισίου όσον αφορά αυτό το θέμα·
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διερευνήσει περαιτέρω τη λεγόμενη 
«μεταρρύθμιση Gelmini», η οποία τέθηκε
σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2010· καλεί τις 
ιταλικές αρχές και τα εμπλεκόμενα 
πανεπιστήμια να επιλύσουν επειγόντως το 
θέμα·

Or. it

Τροπολογία 135
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι μία από τις 
παλαιότερες εκκρεμείς αναφορές αφορά τη 
διακριτική μεταχείριση την οποία 
υφίστανται σε αρκετά ιταλικά 
πανεπιστήμια καθηγητές ξένων γλωσσών 
(«lettori»)17· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει περαιτέρω τη λεγόμενη 
«μεταρρύθμιση Gelmini», η οποία τέθηκε 
σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2010· καλεί τις 
ιταλικές αρχές και τα εμπλεκόμενα 
πανεπιστήμια να επιλύσουν επειγόντως το 
θέμα·

19. υπενθυμίζει ότι μία από τις 
παλαιότερες εκκρεμείς αναφορές αφορά τη 
διακριτική μεταχείριση την οποία 
υφίστανται σε αρκετά ιταλικά 
πανεπιστήμια καθηγητές ξένων γλωσσών 
(«lettori»)17· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει περαιτέρω τη λεγόμενη 
«μεταρρύθμιση Gelmini», η οποία τέθηκε 
σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2010· καλεί τις 
ιταλικές αρχές και τα εμπλεκόμενα 
πανεπιστήμια να επιλύσουν επειγόντως το 
θέμα· πιστεύει, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται 
για μεμονωμένο περιστατικό και ότι, 
κατά συνέπεια, οι διαμεσολαβητές των 
κρατών μελών θα πρέπει να συναντηθούν 
για να συζητήσουν για τις πιθανές λύσεις 
που πρέπει να εφαρμοστούν στην 
Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία 136
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2201/200318 προβλέπεται η αρχή 
σύμφωνα με την οποία τα παιδιά πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν σχέσεις 
με αμφότερους τους γονείς τους σε 
περίπτωση διαζυγίου, ακόμη και αν ζουν 
σε διαφορετικά κράτη μέλη· τονίζει ότι, 
παρότι η θέσπιση και εφαρμογή ουσιωδών 
κανόνων για τα δικαιώματα πρόσβασης 
αποτελούν επί του παρόντος θέμα των 
κρατών μελών, τα τελευταία οφείλουν να 
σέβονται τη νομοθεσία της Ένωσης κατά 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, και 
συγκεκριμένα τις διατάξεις της Συνθήκης 
που αφορούν την ελευθερία όλων των 
πολιτών της ΕΕ να ταξιδεύουν και να 
διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος19·

20. υπενθυμίζει ότι στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2201/200318 προβλέπεται η αρχή 
σύμφωνα με την οποία τα παιδιά πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν σχέσεις 
με αμφότερους τους γονείς τους σε 
περίπτωση διαζυγίου, ακόμη και αν ζουν 
σε διαφορετικά κράτη μέλη· τονίζει ότι, 
παρότι η θέσπιση και εφαρμογή ουσιωδών 
κανόνων για τα δικαιώματα πρόσβασης 
αποτελούν επί του παρόντος θέμα των 
κρατών μελών, τα τελευταία οφείλουν να 
σέβονται τη νομοθεσία της Ένωσης κατά 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, και 
συγκεκριμένα τις διατάξεις της Συνθήκης 
που αφορούν την ελευθερία όλων των 
πολιτών της ΕΕ να ταξιδεύουν και να 
διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος19, καθώς 
επίσης και τη διατήρηση των δεσμών 
ανάμεσα σε γονείς και τέκνα, παππούδες 
και εγγόνια ή αδερφούς και αδερφές. 
Προσθέτει ότι τα ενίοτε παρατεταμένα 
χρονικά διαστήματα παρακώλυσης και το 
πλήθος των διαδικασιών τις οποίες 
καλούνται να διευθετήσουν οι γονείς που 
επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα 
προέλευσης μαζί με τα τέκνα τους 
αποτελούν τροχοπέδη για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των ευρωπαίων πολιτών·

Or. fr

Τροπολογία 137
Tatjana Ždanoka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2201/20033 προβλέπεται η αρχή 
σύμφωνα με την οποία τα παιδιά πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν σχέσεις 
με αμφότερους τους γονείς τους σε 
περίπτωση διαζυγίου, ακόμη και αν ζουν 
σε διαφορετικά κράτη μέλη· τονίζει ότι, 
παρότι η θέσπιση και εφαρμογή ουσιωδών 
κανόνων για τα δικαιώματα πρόσβασης 
αποτελούν επί του παρόντος θέμα των 
κρατών μελών, τα τελευταία οφείλουν να 
σέβονται τη νομοθεσία της Ένωσης κατά 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, και 
συγκεκριμένα τις διατάξεις της Συνθήκης
που αφορούν την ελευθερία όλων των 
πολιτών της ΕΕ να ταξιδεύουν και να 
διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος4·

20. υπενθυμίζει ότι στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2201/20033 προβλέπεται η αρχή 
σύμφωνα με την οποία τα παιδιά πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν σχέσεις 
με αμφότερους τους γονείς τους σε 
περίπτωση διαζυγίου, ακόμη και αν ζουν 
σε διαφορετικά κράτη μέλη· τονίζει ότι, 
παρότι η θέσπιση και εφαρμογή ουσιωδών 
κανόνων για τα δικαιώματα πρόσβασης 
αποτελούν επί του παρόντος θέμα των 
κρατών μελών, τα τελευταία οφείλουν να 
σέβονται τη νομοθεσία της Ένωσης κατά 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, και 
συγκεκριμένα τις διατάξεις της Συνθήκης 
που αφορούν την ελευθερία όλων των 
πολιτών της ΕΕ να ταξιδεύουν και να 
διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος4· καλεί 
την Επιτροπή να διερευνήσει τις 
εικαζόμενες διακρίσεις εις βάρος μη 
γερμανών συζύγων σε μεικτούς γάμους 
στην περίπτωση της γερμανικής 
Υπηρεσίας Κοινωνικής Μέριμνας Παίδων 
και Νέων (Jugendamt)·

Or. en

Τροπολογία 138
Jarosław Leszek Wałęsa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 α. επισημαίνει ότι οι δημόσιες αρχές 
έχουν χρέος να εντοπίζουν και να 
εξαλείφουν τα εμπόδια και τους φραγμούς 
που περιορίζουν την πρόσβαση των 
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ατόμων με ειδικές ανάγκες ώστε να 
επωφελούνται από τα δικαιώματα των 
πολιτών της ΕΕ, δηλ. εγκαταστάσεις και 
υπηρεσίες στις οποίες έχει πρόσβαση το 
ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταφορών, δημοσίων οργανισμών και 
χώρων, δημόσιας εκπαίδευσης και 
ενημέρωσης του κοινού, 
χρησιμοποιώντας μέσα επικοινωνίας που 
είναι κατάλληλα για τον εκάστοτε τύπο 
αναπηρίας και χωρίς καθυστερήσεις ή 
πρόσθετο κόστος·

Or. en

Τροπολογία 139
Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. κάθε κράτος που επιθυμεί να 
προχωρήσει σε τροποποίηση των 
ληξιαρχικών πράξεων ενός παιδιού, οι 
οποίες αναγνωρίζονται σε ένα κράτος 
μέλος της Ένωσης, θα πρέπει να 
ενημερώνει το εκάστοτε θιγόμενο κράτος 
μέλος σχετικά με την πρόθεσή του να 
προβεί σε τροποποίηση, έτσι ώστε να μην 
είναι δυνατή η αλλαγή των εγγράφων, 
όπως π.χ. των πιστοποιητικών γέννησης, 
με τρόπο που να διαγράφονται τα 
προσωπικά στοιχεία καταγωγής ενός 
παιδιού·

Or. fr

Τροπολογία 140
Zoltán Bagó



AM\889626EL.doc 89/119 PE480.601v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 a. η σχετική διάταξη της νομοθεσίας 
της ΕΕ και η συμφωνία που προβλέπει 
ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το 
δικαίωμα να ταξιδεύουν και να 
εγκαθίστανται σε άλλα κράτη μέλη, δεν 
δύνανται, βάσει του δικαιώματος 
πρόσβασης, να παραβιάσουν ή να 
αναστείλουν τις απαγορευτικές διατάξεις 
του οικείου κράτους μέλους– που 
βασίζονται στην προστασία των παιδιών, 
την ασφάλεια της ζωής ή σε άλλους 
λογικούς και τεκμηριωμένους λόγους– ή 
την τελική κρίση του οικείου κράτους 
μέλους το οποίο υπάγεται στο εδαφικό 
πεδίο εφαρμογής.

Or. hu

Τροπολογία 141
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. κάθε πολίτης της ΕΕ που 
αναγνωρίζεται ως γονέας ενός παιδιού, 
είτε είναι εξώγαμο είτε νόμιμο, θα πρέπει 
να ενημερώνεται σχετικά με τα ένδικα 
μέσα στα οποία μπορεί να καταφύγει σε 
περίπτωση χωρισμού ή διαζυγίου 
προκειμένου να διασφαλίσει το δικαίωμα 
επίσκεψης, πλην των περιπτώσεων κατά 
τις οποίες συντρέχει υπαρκτός και 
αποδεδειγμένος κίνδυνος για το παιδί, ο 
οποίος θα καθοριστεί κατόπιν κοινής 
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συμφωνίας μεταξύ των χωρών από τις 
οποίες προέρχονται οι γονείς και τα 
τέκνα·

Or. fr

Τροπολογία 142
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20γ. ζητεί τη δημιουργία ενός 
διαμεσολαβητή ή κατ’ ελάχιστον ενός 
διαμεσολαβητή για το παιδί σε κάθε 
κράτος μέλος, ο οποίος θα διαθέτει 
επαρκείς εξουσίες που θα του παρέχουν 
τη δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε είδους 
έγγραφο, καθώς επίσης και τη 
δυνατότητα επανεξέτασης μιας 
δικαστικής απόφασης, στο πλαίσιο 
συντονισμού των καταγγελιών και των 
νομικών δυσκολιών με τις οποίες 
έρχονται αντιμέτωποι οι γονείς που 
βρίσκονται σε διαδικασία διαζυγίου, 
προκειμένου να αποτρέπεται η καταφυγή 
των γονέων σε ποινικά κολάσιμες πράξεις 
για να διεκδικήσουν τα δικαιώματα που 
θεωρούν αυτονόητα για τους ίδιους και 
για τα παιδιά τους· προσθέτει ότι κάθε 
πολίτης μπορεί να προσφεύγει στον 
διαμεσολαβητή της χώρας προέλευσής 
του, καθώς επίσης και της χώρας στην 
οποία κρίνει ότι έχουν παραβιαστεί τα 
δικαιώματά του·

Or. fr
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Τροπολογία 143
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 δ. καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν 
επικυρώσει την απόφαση του Συμβουλίου 
της 12ης Ιουλίου 2010, η οποία ενέκρινε 
την έναρξη μιας ενισχυμένης συνεργασίας 
στον τομέα του εφαρμοστέου δικαίου για 
το διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό, 
να προχωρήσουν σε επικύρωσή της 
προκειμένου να υπάρχει ισότητα μεταξύ 
των ευρωπαίων πολιτών έναντι στην 
επιλογή της νομοθεσίας που θα ισχύει για 
το διαζύγιό τους· καλεί, εξάλλου, την 
Επιτροπή να προαγάγει αυτό το νέο μέσο 
κατά το ευρωπαϊκό έτος της ιθαγένειας, 
γνωρίζοντας ότι ο αριθμός των διαζυγίων 
στους διεθνικούς γάμους αναπόφευκτα 
αυξάνεται παράλληλα με τον αυξανόμενο 
αριθμό των τελούμενων διεθνικών γάμων·

Or. fr

Τροπολογία 144
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20ε. πιστεύει ότι κάθε πολίτης που κρίνει 
ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματα του 
πρέπει να καταφεύγει σε ένδικα μέσα κατ’ 
ελάχιστον τοπικού, εθνικού ή ευρωπαϊκού 
επιπέδου προκειμένου να τα προασπιστεί·

Or. fr
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Τροπολογία 145
Carlos José Iturgaiz Angulo

Πρόταση ψηφίσματος
Paragraph 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εφιστά εκ νέου την προσοχή στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
πολίτες της ΕΕ οι οποίοι αποφάσισαν να 
ασκήσουν το δικαίωμα της εγκατάστασης 
δυνάμει του άρθρου 49 ΣΛΕΕ και
αγόρασαν με νόμιμο τρόπο ακίνητα στην 
Ισπανία, τα οποία στη συνέχεια κρίθηκαν 
παράνομα χωρίς να ακολουθηθεί η 
δέουσα διαδικασία και χωρίς να δοθεί 
προσήκουσα αποζημίωση· ζητεί από τις 
ισπανικές αρχές να επανεξετάσουν 
λεπτομερώς τον τρόπο εφαρμογής του 
νόμου για τις παράκτιες περιοχές (Ley de 
Costas) προκειμένου να μην επιτραπεί να 
θιγούν τα δικαιώματα των ιδιοκτητών 
ακινήτων·

21. εφιστά εκ νέου την προσοχή στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
πολίτες της ΕΕ οι οποίοι αποφάσισαν να 
ασκήσουν το δικαίωμα της εγκατάστασης 
δυνάμει του άρθρου 49 ΣΛΕΕ,
αγοράζοντας με νόμιμο τρόπο ακίνητα 
στην Ισπανία τα οποία στη συνέχεια 
κρίθηκαν παράνομα· ζητεί από τις 
ισπανικές αρχές να επανεξετάσουν 
λεπτομερώς τον τρόπο εφαρμογής του 
νόμου για τις παράκτιες περιοχές (Ley de 
Costas) προκειμένου να μην επιτραπεί να 
θιγούν τα δικαιώματα των ιδιοκτητών 
ακινήτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα της ιδιοκτησίας δεν εμπίπτει 
στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ καθώς 
υπόκειται στην αρχή της 
επικουρικότητας που διατυπώνεται στις 
Συνθήκες·

Or. es

Τροπολογία 146
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπενθυμίζει τη βασική προτεραιότητα 
της Επιτροπής Αναφορών:  εξεύρεση 
λύσης στα χρόνια προβλήματα που 

22. υπενθυμίζει ότι πολίτες της ΕΕ 
αντιμετώπισαν σε ορισμένα κράτη μέλη
σοβαρά προβλήματα με συναλλαγές για 
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καταγράφονται σε χώρες όπως η Ισπανία, 
η Κύπρος και η Βουλγαρία όσον αφορά τα 
ακίνητα· επισημαίνει ότι πολίτες της ΕΕ, 
τόσο υπήκοοι όσο και μη υπήκοοι των 
χωρών μελών, αντιμετώπισαν σοβαρά 
προβλήματα με συναλλαγές για ακίνητα 
και με τραπεζικές εγγυήσεις και την 
παραβίαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, με 
αποτέλεσμα να κλονιστεί η εμπιστοσύνη 
στη διασυνοριακή αγορά ακινήτων και να 
επιδεινωθούν τα οικονομικά προβλήματα 
της Ευρώπης· βάσει των συμπερασμάτων 
στα οποία κατέληξαν μέλη της Επιτροπής 
Αναφορών και διάφοροι εμπειρογνώμονες 
στον τομέα της νομοθεσίας που διέπει τα 
ακίνητα, ζητεί να επεκταθούν οι αρχές της 
ΕΕ περί προστασίας καταναλωτών και 
ελεύθερης κυκλοφορίας ώστε να 
καλύπτεται και η ιδιοκτησία ακινήτων, και 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του να γίνεται 
πλήρως σεβαστό το δικαίωμα σε νόμιμη 
απόκτηση ιδιοκτησίας·

ακίνητα και με τραπεζικές εγγυήσεις και 
την παραβίαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, 
με αποτέλεσμα να κλονιστεί η 
εμπιστοσύνη στη διασυνοριακή αγορά 
ακινήτων και να επιδεινωθούν τα 
οικονομικά προβλήματα της Ευρώπης·
βάσει των συμπερασμάτων στα οποία 
κατέληξαν διάφοροι εμπειρογνώμονες 
στον τομέα της νομοθεσίας που διέπει τα 
ακίνητα και τα μέλη της Επιτροπής 
Αναφορών, ζητεί να επεκταθούν οι αρχές 
της ΕΕ περί προστασίας των καταναλωτών 
και ελεύθερης κυκλοφορίας, ώστε να 
καλύπτεται και η ιδιοκτησία ακινήτων, και 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του να γίνεται 
πλήρως σεβαστό το δικαίωμα σε 
ιδιοκτησία η οποία έχει αποκτηθεί νόμιμα·

Or. it

Τροπολογία 147
Carlos José Iturgaiz Angulo

Πρόταση ψηφίσματος
Paragraph 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπενθυμίζει τη βασική προτεραιότητα 
της Επιτροπής Αναφορών: εξεύρεση λύσης 
στα χρόνια προβλήματα που 
καταγράφονται σε χώρες όπως η Ισπανία, 
η Κύπρος και η Βουλγαρία όσον αφορά τα 
ακίνητα· επισημαίνει ότι πολίτες της ΕΕ, 
τόσο υπήκοοι όσο και μη υπήκοοι των 
χωρών μελών, αντιμετώπισαν σοβαρά 

22. υπενθυμίζει τη βασική προτεραιότητα 
της Επιτροπής Αναφορών: εξεύρεση λύσης 
στα χρόνια προβλήματα που 
καταγράφονται όσον αφορά τα ακίνητα· 
επισημαίνει ότι πολίτες της ΕΕ, τόσο 
υπήκοοι όσο και μη υπήκοοι των χωρών 
μελών, αντιμετώπισαν σοβαρά 
προβλήματα με συναλλαγές για ακίνητα 
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προβλήματα με συναλλαγές για ακίνητα 
και με τραπεζικές εγγυήσεις και την 
παραβίαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, με 
αποτέλεσμα να κλονιστεί η εμπιστοσύνη 
στη διασυνοριακή αγορά ακινήτων και να 
επιδεινωθούν τα οικονομικά προβλήματα 
της Ευρώπης· βάσει των συμπερασμάτων 
στα οποία κατέληξαν μέλη της Επιτροπής 
Αναφορών και διάφοροι εμπειρογνώμονες 
στον τομέα της νομοθεσίας που διέπει τα 
ακίνητα, ζητεί να επεκταθούν οι αρχές της 
ΕΕ περί προστασίας καταναλωτών και 
ελεύθερης κυκλοφορίας ώστε να 
καλύπτεται και η ιδιοκτησία ακινήτων, και 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του να γίνεται 
πλήρως σεβαστό το δικαίωμα σε νόμιμη 
απόκτηση ιδιοκτησίας·

και με τραπεζικές εγγυήσεις και την 
παραβίαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, με 
αποτέλεσμα να κλονιστεί η εμπιστοσύνη 
στη διασυνοριακή αγορά ακινήτων και να 
επιδεινωθούν τα οικονομικά προβλήματα 
της Ευρώπης· ζητεί να επεκταθούν οι 
αρχές της ΕΕ περί προστασίας 
καταναλωτών και ελεύθερης κυκλοφορίας 
ώστε να καλύπτεται και η ιδιοκτησία 
ακινήτων, και επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του να γίνεται πλήρως σεβαστό το 
δικαίωμα σε νόμιμη απόκτηση ιδιοκτησίας·

Or. es

Τροπολογία 148
Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπενθυμίζει τη βασική προτεραιότητα 
της Επιτροπής Αναφορών: εξεύρεση λύσης 
στα χρόνια προβλήματα που 
καταγράφονται σε χώρες όπως η Ισπανία, 
η Κύπρος και η Βουλγαρία όσον αφορά τα 
ακίνητα· επισημαίνει ότι πολίτες της ΕΕ, 
τόσο υπήκοοι όσο και μη υπήκοοι των 
χωρών μελών, αντιμετώπισαν σοβαρά 
προβλήματα με συναλλαγές για ακίνητα 
και με τραπεζικές εγγυήσεις και την
παραβίαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, με 
αποτέλεσμα να κλονιστεί η εμπιστοσύνη 
στη διασυνοριακή αγορά ακινήτων και να 

22. υπενθυμίζει τη βασική προτεραιότητα 
της Επιτροπής Αναφορών: εξεύρεση λύσης 
στα χρόνια προβλήματα που 
καταγράφονται στην Ισπανία, την Κύπρο, 
τη Βουλγαρία και άλλα κράτη μέλη όσον 
αφορά τα ακίνητα· επισημαίνει ότι πολίτες 
της ΕΕ, τόσο υπήκοοι όσο και μη υπήκοοι 
των χωρών μελών, αντιμετώπισαν μια 
σειρά από σοβαρά προβλήματα με 
διάφορα είδη παραβίασης δικαιωμάτων 
ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα να κλονιστεί 
όντως η εμπιστοσύνη στη διασυνοριακή 
αγορά ακινήτων· βάσει των 
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επιδεινωθούν τα οικονομικά προβλήματα 
της Ευρώπης· βάσει των συμπερασμάτων 
στα οποία κατέληξαν μέλη της Επιτροπής 
Αναφορών και διάφοροι εμπειρογνώμονες 
στον τομέα της νομοθεσίας που διέπει τα 
ακίνητα, ζητεί να επεκταθούν οι αρχές της 
ΕΕ περί προστασίας καταναλωτών και 
ελεύθερης κυκλοφορίας ώστε να 
καλύπτεται και η ιδιοκτησία ακινήτων, και 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του να γίνεται 
πλήρως σεβαστό το δικαίωμα σε νόμιμη 
απόκτηση ιδιοκτησίας·

συμπερασμάτων στα οποία κατέληξαν 
μέλη της Επιτροπής Αναφορών και 
διάφοροι εμπειρογνώμονες στον τομέα της 
νομοθεσίας που διέπει τα ακίνητα, ζητεί να 
επεκταθούν οι αρχές της ΕΕ περί 
προστασίας καταναλωτών και ελεύθερης 
κυκλοφορίας ώστε να καλύπτεται και η 
ιδιοκτησία ακινήτων, και επαναλαμβάνει 
την έκκλησή του να γίνεται πλήρως 
σεβαστό το δικαίωμα σε νόμιμη απόκτηση 
ιδιοκτησίας·

Or. en

Τροπολογία 149
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπενθυμίζει τη βασική προτεραιότητα
της Επιτροπής Αναφορών: εξεύρεση λύσης 
στα χρόνια προβλήματα που 
καταγράφονται σε χώρες όπως η Ισπανία, 
η Κύπρος και η Βουλγαρία όσον αφορά τα 
ακίνητα· επισημαίνει ότι πολίτες της ΕΕ, 
τόσο υπήκοοι όσο και μη υπήκοοι των 
χωρών μελών, αντιμετώπισαν σοβαρά 
προβλήματα με συναλλαγές για ακίνητα 
και με τραπεζικές εγγυήσεις και την 
παραβίαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, με 
αποτέλεσμα να κλονιστεί η εμπιστοσύνη 
στη διασυνοριακή αγορά ακινήτων και να 
επιδεινωθούν τα οικονομικά προβλήματα 
της Ευρώπης· βάσει των συμπερασμάτων 
στα οποία κατέληξαν μέλη της Επιτροπής 
Αναφορών και διάφοροι εμπειρογνώμονες 
στον τομέα της νομοθεσίας που διέπει τα 

22. υπενθυμίζει μία από τις 
προτεραιότητες της Επιτροπής 
Αναφορών: εξεύρεση λύσης στα χρόνια 
προβλήματα που καταγράφονται σε χώρες 
όπως η Ισπανία, η Κύπρος και η 
Βουλγαρία όσον αφορά το δίκαιο 
ιδιοκτησίας και κυρίως τον τομέα των
ακινήτων· επισημαίνει ότι πολίτες της ΕΕ, 
τόσο υπήκοοι όσο και μη υπήκοοι των 
χωρών μελών, αντιμετώπισαν σοβαρά 
προβλήματα με συναλλαγές για ακίνητα 
και με τραπεζικές εγγυήσεις και την 
παραβίαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, με 
αποτέλεσμα να κλονιστεί η εμπιστοσύνη 
στη διασυνοριακή αγορά ακινήτων και να 
επιδεινωθούν τα οικονομικά προβλήματα 
της Ευρώπης· κάνει έκκληση προκειμένου 
να γίνεται πλήρως σεβαστό το δικαίωμα σε 
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ακίνητα, ζητεί να επεκταθούν οι αρχές 
της ΕΕ περί προστασίας καταναλωτών 
και ελεύθερης κυκλοφορίας ώστε να 
καλύπτεται και η ιδιοκτησία ακινήτων, 
και επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
γίνεται πλήρως σεβαστό το δικαίωμα σε 
νόμιμη απόκτηση ιδιοκτησίας·

νόμιμη απόκτηση ιδιοκτησίας·

Or. fr

Τροπολογία 150
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπενθυμίζει τη βασική προτεραιότητα 
της Επιτροπής Αναφορών: εξεύρεση λύσης 
στα χρόνια προβλήματα που 
καταγράφονται σε χώρες όπως η Ισπανία, 
η Κύπρος και η Βουλγαρία όσον αφορά τα 
ακίνητα· επισημαίνει ότι πολίτες της ΕΕ, 
τόσο υπήκοοι όσο και μη υπήκοοι των 
χωρών μελών, αντιμετώπισαν σοβαρά 
προβλήματα με συναλλαγές για ακίνητα 
και με τραπεζικές εγγυήσεις και την 
παραβίαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, με 
αποτέλεσμα να κλονιστεί η εμπιστοσύνη 
στη διασυνοριακή αγορά ακινήτων και να 
επιδεινωθούν τα οικονομικά προβλήματα 
της Ευρώπης· βάσει των συμπερασμάτων 
στα οποία κατέληξαν μέλη της Επιτροπής 
Αναφορών και διάφοροι εμπειρογνώμονες 
στον τομέα της νομοθεσίας που διέπει τα 
ακίνητα, ζητεί να επεκταθούν οι αρχές της 
ΕΕ περί προστασίας καταναλωτών και 
ελεύθερης κυκλοφορίας ώστε να 
καλύπτεται και η ιδιοκτησία ακινήτων, και 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του να γίνεται 

22. υπενθυμίζει τη βασική προτεραιότητα 
της Επιτροπής Αναφορών: εξεύρεση λύσης 
στα χρόνια προβλήματα που 
καταγράφονται σε χώρες της ΕΕ, τόσο 
υπήκοοι όσο και μη υπήκοοι των χωρών 
μελών, αντιμετώπισαν σοβαρά 
προβλήματα με συναλλαγές για ακίνητα 
και με τραπεζικές εγγυήσεις και την 
παραβίαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, με 
αποτέλεσμα να κλονιστεί η εμπιστοσύνη 
στη διασυνοριακή αγορά ακινήτων και να 
επιδεινωθούν τα οικονομικά προβλήματα 
της Ευρώπης· βάσει των συμπερασμάτων 
στα οποία κατέληξαν μέλη της Επιτροπής 
Αναφορών και διάφοροι εμπειρογνώμονες 
στον τομέα της νομοθεσίας που διέπει τα 
ακίνητα, ζητεί να επεκταθούν οι αρχές της 
ΕΕ περί προστασίας καταναλωτών και 
ελεύθερης κυκλοφορίας ώστε να 
καλύπτεται και η ιδιοκτησία ακινήτων, και 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του να γίνεται 
πλήρως σεβαστό το δικαίωμα σε νόμιμη 
απόκτηση ιδιοκτησίας·
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πλήρως σεβαστό το δικαίωμα σε νόμιμη 
απόκτηση ιδιοκτησίας·

Or. bg

Τροπολογία 151
Ágnes Hankiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υπενθυμίζει τη βασική προτεραιότητα 
της Επιτροπής Αναφορών: εξεύρεση λύσης 
στα χρόνια προβλήματα που 
καταγράφονται σε χώρες όπως η Ισπανία, 
η Κύπρος και η Βουλγαρία όσον αφορά τα 
ακίνητα· επισημαίνει ότι πολίτες της ΕΕ, 
τόσο υπήκοοι όσο και μη υπήκοοι των 
χωρών μελών, αντιμετώπισαν σοβαρά 
προβλήματα με συναλλαγές για ακίνητα 
και με τραπεζικές εγγυήσεις και την 
παραβίαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, με 
αποτέλεσμα να κλονιστεί η εμπιστοσύνη 
στη διασυνοριακή αγορά ακινήτων και να 
επιδεινωθούν τα οικονομικά προβλήματα 
της Ευρώπης· βάσει των συμπερασμάτων 
στα οποία κατέληξαν μέλη της Επιτροπής 
Αναφορών και διάφοροι εμπειρογνώμονες 
στον τομέα της νομοθεσίας που διέπει τα 
ακίνητα, ζητεί να επεκταθούν οι αρχές της 
ΕΕ περί προστασίας καταναλωτών και 
ελεύθερης κυκλοφορίας ώστε να 
καλύπτεται και η ιδιοκτησία ακινήτων, και 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του να γίνεται 
πλήρως σεβαστό το δικαίωμα σε νόμιμη 
απόκτηση ιδιοκτησίας·

22. υπενθυμίζει τη βασική προτεραιότητα 
της Επιτροπής Αναφορών: εξεύρεση λύσης 
στα χρόνια προβλήματα που 
καταγράφονται σε χώρες όπως η Ισπανία, 
η Κύπρος και η Βουλγαρία όσον αφορά τα 
ακίνητα· επισημαίνει ότι πολίτες της ΕΕ, 
τόσο υπήκοοι όσο και μη υπήκοοι των 
χωρών μελών, αντιμετώπισαν σοβαρά 
προβλήματα με συναλλαγές για ακίνητα 
και με τραπεζικές εγγυήσεις και την 
παραβίαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, με 
αποτέλεσμα να κλονιστεί η εμπιστοσύνη 
στη διασυνοριακή αγορά ακινήτων και να 
επιδεινωθούν τα οικονομικά προβλήματα 
της Ευρώπης· βάσει των συμπερασμάτων 
στα οποία κατέληξαν μέλη της Επιτροπής 
Αναφορών και διάφοροι εμπειρογνώμονες 
στον τομέα της νομοθεσίας που διέπει τα 
ακίνητα, ζητεί να επεκταθούν οι αρχές της 
ΕΕ περί προστασίας καταναλωτών και 
ελεύθερης κυκλοφορίας ώστε να 
καλύπτεται και η ιδιοκτησία ακινήτων, και 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του να γίνεται 
πλήρως σεβαστό το δικαίωμα σε νόμιμη 
απόκτηση ιδιοκτησίας· επαναλαμβάνει την 
ανάγκη αντιμετώπισης άλλου είδους 
ανησυχιών που αφορούν την ιδιοκτησία 
και εκφράζονται από αναφέροντες, όπως 
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η ιστορικά παράνομη δέσμευση και 
επιστροφή περιουσιών ως πρόβλημα που 
χρήζει επίλυσης σε αρκετά κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 152
Stanimir Ilchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 α. σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη 
μέλη υπάρχουν διαφορετικοί περιορισμοί 
που καθιστούν δύσκολη για υπηκόους 
άλλων κρατών μελών τη συμμετοχή σε 
υφιστάμενα πολιτικά κόμματα ή την 
ίδρυση του δικού τους κόμματος· καλεί 
τα κράτη μέλη να εξαλείψουν αυτούς 
τους περιορισμούς·

Or. en

Τροπολογία 153
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. αναγνωρίζει ότι η συνεχής πτωτική 
τάση που σημειώνεται στη συμμετοχή 
στις ευρωεκλογές αποτελεί μια πρόκληση 
για την Ευρώπη· για τον λόγο αυτόν, 
καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 
τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους προκειμένου να 
παρέχουν χρήσιμες και συγκεκριμένες 
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πληροφορίες στους πολίτες σχετικά με τα 
εκλογικά δικαιώματά τους, είτε σε 
ευρωπαϊκό είτε σε τοπικό επίπεδο, στο 
κράτος μέλος στο οποίο κατοικούν, 
καθώς και να προαγάγουν την άσκηση 
αυτών των δικαιωμάτων τους· χαιρετίζει 
την προθυμία της Επιτροπής να 
διευκολύνει τη διαδικασία συμμετοχής 
των ευρωπαίων πολιτών στις ευρωπαϊκές 
και δημοτικές εκλογές στη χώρα μέλος 
κατοικίας τους και να συγκροτήσει τις 
διαδικασίες που θα καταστήσουν δυνατή 
τη βελτίωση των μηχανισμών αποτροπής 
της διπλής ψήφου ή της απώλειας του 
δικαιώματος του εκλέγειν· για τον λόγο 
αυτόν, προτείνει την κατάρτιση ενός 
ευρωπαϊκού εκλογικού μητρώου για τις 
ευρωεκλογές·

Or. fr

Τροπολογία 154
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. στηρίζει τη δράση της Επιτροπής
υπέρ της ανακοίνωσης των 
αποτελεσμάτων των εκλογών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ταυτόχρονα σε 
κάθε κράτος μέλος·

Or. fr

Τροπολογία 155
Philippe Boulland
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ξεκινήσουν διάλογο σχετικά με 
την πρόληψη της απώλειας των 
εκλογικών δικαιωμάτων των ευρωπαίων 
πολιτών λόγω της άσκησης του 
δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας· για 
τον λόγο αυτόν, καλεί την Επιτροπή να 
διοργανώσει σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια ακρόαση 
σχετικά με το εν λόγω θέμα τα 
συμπεράσματα της οποίας θα μπορούν να 
δημοσιευτούν στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού έτους ιθαγένειας το 2013·

Or. fr

Τροπολογία 156
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22δ. προτείνει την πιο συστηματική 
προώθηση της προσχώρησης σε ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα από ό,τι σε 
ένα εθνικό κόμμα, προκειμένου να 
προαχθεί η ενασχόληση των πολιτών με 
την ευρωπαϊκή πολιτική·

Or. fr

Τροπολογία 157
Philippe Boulland
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22ε. προτείνει στην Επιτροπή να 
διεξαγάγει μια έρευνα για να διαπιστωθεί 
ο τρόπος με τον οποίο επιθυμούν οι 
ευρωπαίοι πολίτες να ενημερώνονται 
σχετικά με τις δραστηριότητες της 
Ένωσης, προκειμένου να ανταποκρίνεται 
πιο άμεσα στις προσδοκίες τους·

Or. fr

Τροπολογία 158
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22στ. προτείνει στην Επιτροπή να 
διεξαγάγει κατά τη διάρκεια του 2012 
έναν διαγωνισμό σε ενωσιακή κλίμακα με 
στόχο την επιλογή του λογότυπου για το 
ευρωπαϊκό έτος ιθαγένειας·

Or. fr

Τροπολογία 159
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 ζ. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το 
μέγεθος της ευρωπαϊκής παρουσίας όσον 
αφορά την πληροφόρηση για τις 
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δραστηριότητες της Ένωσης αυξάνοντας 
τα σημεία πληροφόρησης σε μέρη εύκολα 
προσβάσιμα για τους πολίτες·

Or. fr

Τροπολογία 160
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκτιμά ότι η εδραίωση της ενιαίας 
διαδικτυακής πύλης πληροφόρησης των 
πολιτών «Η Ευρώπη σου» είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τους πολίτες που 
αναζητούν συμβουλές ή αποκατάσταση· 
αναγνωρίζει ότι τα δίκτυα επίλυσης 
προβλημάτων που έχει θεσπίσει η 
Επιτροπή συνεισφέρουν καθοριστικά στη 
διευθέτηση των καταγγελιών περί 
δυσλειτουργιών της εσωτερικής αγοράς· 
καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πιο 
δραστήρια τις εν λόγω ηλεκτρονικές και 
προσβάσιμες υπηρεσίες μεριμνώντας για 
τη συμμετοχή των υπηρεσιών συνδρομής 
και επίλυσης προβλημάτων που ήδη 
υπάρχουν σε επίπεδο ΕΕ·

23. εκτιμά ότι η εδραίωση της ενιαίας 
διαδικτυακής πύλης πληροφόρησης των 
πολιτών «Η Ευρώπη σου» είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για άτομα που αναζητούν 
συμβουλές ή αποκατάσταση· αναγνωρίζει 
παράλληλα ότι τα δίκτυα ενημέρωσης και 
επίλυσης προβλημάτων που έχει θεσπίσει 
η Επιτροπή (Europe Direct, «Solvit», 
Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών,...) 
συνεισφέρουν καθοριστικά στη διευθέτηση 
των καταγγελιών περί δυσλειτουργιών της 
εσωτερικής αγοράς· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει πιο δραστήρια τις εν λόγω 
ηλεκτρονικές και προσβάσιμες υπηρεσίες 
μεριμνώντας όχι μόνο για τη συμμετοχή 
των υπηρεσιών συνδρομής και επίλυσης 
προβλημάτων που ήδη υπάρχουν σε 
επίπεδο ΕΕ, αλλά και ειδικότερα για την 
περιεκτικότερη και πιο ενεργή 
γνωστοποίηση και επικοινωνία τους 
στους πολίτες·

Or. de

Τροπολογία 161
Ádám Kósa, Ágnes Hankiss
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκτιμά ότι η εδραίωση της ενιαίας 
διαδικτυακής πύλης πληροφόρησης των 
πολιτών «Η Ευρώπη σου» είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τους πολίτες που αναζητούν 
συμβουλές ή αποκατάσταση· αναγνωρίζει 
ότι τα δίκτυα επίλυσης προβλημάτων που 
έχει θεσπίσει η Επιτροπή συνεισφέρουν 
καθοριστικά στη διευθέτηση των 
καταγγελιών περί δυσλειτουργιών της 
εσωτερικής αγοράς· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει πιο δραστήρια τις εν λόγω 
ηλεκτρονικές και προσβάσιμες υπηρεσίες 
μεριμνώντας για τη συμμετοχή των 
υπηρεσιών συνδρομής και επίλυσης 
προβλημάτων που ήδη υπάρχουν σε 
επίπεδο ΕΕ·

23. εκτιμά ότι η εδραίωση της ενιαίας, 
προσιτής σε όλους, διαδικτυακής πύλης 
πληροφόρησης των πολιτών «Η Ευρώπη 
σου» είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους 
πολίτες που αναζητούν συμβουλές ή 
αποκατάσταση· αναγνωρίζει ότι τα δίκτυα 
επίλυσης προβλημάτων που έχει θεσπίσει 
η Επιτροπή συνεισφέρουν καθοριστικά στη 
διευθέτηση των καταγγελιών περί 
δυσλειτουργιών της εσωτερικής αγοράς· 
καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πιο 
δραστήρια τις εν λόγω ηλεκτρονικές και 
προσβάσιμες υπηρεσίες μεριμνώντας για 
τη συμμετοχή των υπηρεσιών συνδρομής 
και επίλυσης προβλημάτων που ήδη 
υπάρχουν σε επίπεδο ΕΕ·

Or. hu

Τροπολογία 162
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. έχοντας την ενημέρωση στο 
επίκεντρο της δράσης, θα πρέπει να 
γίνεται καλύτερη ενημέρωση των πολιτών 
σχετικά με τα δικαιώματα που διαθέτουν 
ως επιβάτες, καταναλωτές, εργαζόμενοι,
τουρίστες κ.λπ.· εξάλλου, θεωρεί ότι, εάν 
οι πολίτες έχουν τη διασφάλιση ότι 
προστατεύονται, θα συνδράμουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό στην κινητοποίηση 
κάθε δυναμικού της ευρωπαϊκής αγοράς 
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αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και θα 
επωφελούνται περισσότερο από τα οφέλη 
που θα προκύπτουν· κατά συνέπεια, ζητεί 
από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς να 
προβαίνουν σε ενημέρωση των πολιτών 
για τα μέσα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή 
για την προστασία τους και την παροχή 
βοήθειας έναντι απειλών ή καταστάσεων 
τις οποίες δεν δύνανται να 
αντιμετωπίσουν ως μεμονωμένα άτομα, 
χωρίς να παραλείπουν να παρέχουν την εν 
λόγω ενημέρωση στις λεγόμενες 
μειονοτικές πληθυσμιακές ομάδες ή σε 
άτομα που ζουν κάτω από το όριο της 
φτώχειας, διότι πρόκειται για 
πληθυσμιακές ομάδες απρόθυμες να 
επιδιώξουν την ενημέρωσή τους·

Or. fr

Τροπολογία 163
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. προτείνει στα κράτη μέλη υποδοχής 
να εφαρμόσουν μέτρα υποδοχής για νέους 
κατοίκους που είναι πολίτες της ΕΕ, 
προκειμένου να είναι δυνατή η άσκηση 
των κοινωνικών δικαιωμάτων τους 
(κοινωνική ασφάλιση, πρόσβαση σε 
παροχές ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης) και των εκλογικών 
δικαιωμάτων τους (σε εκλογές τοπικού ή 
ευρωπαϊκού επιπέδου ή σε εκλογές 
συνδικαλιστικών οργανώσεων)·

Or. fr
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Τροπολογία 164
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23 γ. θεωρεί ότι οι διασυνοριακοί 
εργαζόμενοι είναι τα πρώτα θύματα των 
περίπλοκων διοικητικών διαδικασιών 
διεκπεραίωσης των υποθέσεων που 
ισχύουν στα κράτη μέλη. Πέραν της 
καλύτερης ενημέρωσής των 
διασυνοριακών εργαζομένων σχετικά με 
τα κοινωνικά και τα επαγγελματικά 
δικαιώματά τους, θα πρέπει να έχουν 
δυνατότητα πιο εύκολης πρόσβασης στον 
συνδικαλισμό έτσι ώστε να μπορούν να 
είναι προστατευμένοι σε μεγαλύτερο 
βαθμό· εξάλλου, εκτιμά ότι η ενημέρωση 
σχετικά με τα οφέλη που αφορούν την 
κινητικότητα των εργαζομένων μπορεί να 
συμβάλει καταλυτικά στις προσπάθειες 
που συντελούνται για την πάταξη του 
φαινομένου διαρροής επιστημόνων, το 
οποίο αντιμετωπίζει η ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 165
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23δ. καλεί το Κοινοβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μεριμνήσουν 
για τη διάθεση επαρκών δημοσιονομικών 
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πόρων από τα κράτη μέλη για να 
διασφαλιστεί η διεξαγωγή του 
ευρωπαϊκού έτους πολιτών 2013 υπό 
ομαλές συνθήκες, καθώς και των 
δραστηριοτήτων που απορρέουν από 
αυτό, ιδίως διαμέσου των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, προκειμένου να επιτευχθούν 
οι καθορισμένοι στόχοι·

Or. fr

Τροπολογία 166
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. προτρέπει την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με την Επιτροπή Αναφορών 
για τη σύνταξη νέας έκθεσης για την 
ιθαγένεια το 2013·

24. παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να θέσει την πρωτοβουλία ευρωπαίων 
πολιτών στις πρώτες προτεραιότητες της 
ατζέντας της το 2013· προτρέπει την 
Επιτροπή να συνεργαστεί με την Επιτροπή 
Αναφορών για τη σύνταξη νέας έκθεσης 
για την ιθαγένεια το 2013·

Or. fr

Τροπολογία 167
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. προτρέπει την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με την Επιτροπή Αναφορών 
για τη σύνταξη νέας έκθεσης για την 
ιθαγένεια το 2013·

24. προτρέπει την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με την Επιτροπή Αναφορών 
για τη σύνταξη νέας έκθεσης για την 
ιθαγένεια το 2013· στο πλαίσιο αυτό 
διευκρινίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών θα 



AM\889626EL.doc 107/119 PE480.601v01-00

EL

εξετάσει με κριτικό πνεύμα τα 
αποτελέσματα που θα επιτευχθούν μέχρι 
τη δημοσίευση της νέας αυτής έκθεσης 
για την ενίσχυση της ιθαγένειας, ιδίως 
βάσει των αναφορών που της 
υποβάλλονται, και θα ζητήσει από την 
Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα, εάν 
κριθεί αναγκαίο·

Or. de

Τροπολογία 168
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. εκτιμά ότι οι ανακοινώσεις της ΕΕ 
θα πρέπει να εμφανίζονται πιο τακτικά 
στην τηλεόραση, αυτό το σημαντικό μέσο 
διάδοσης πληροφοριών· κατά συνέπεια, 
χαιρετίζει την κίνηση χορήγησης 
συμπληρωματικών δημοσιονομικών 
πόρων στο Euronews·

Or. fr

Τροπολογία 169
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24 α. χαιρετίζει την πρόσφατη πρόταση 
της Επιτροπής για ενίσχυση της 
προστασίας των πολιτών της ΕΕ από τις 
διπλωματικές ή προξενικές αρχές 
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οποιουδήποτε κράτους μέλους, κυρίως 
διευκρινίζοντας το πότε ένας πολίτης 
θεωρείται ότι δεν εκπροσωπείται και 
καθορίζοντας το είδος της βοήθειας που 
παρέχουν κατά κανόνα τα κράτη μέλη σε 
περίπτωση ανάγκης·

Or. en

Τροπολογία 170
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24 β. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
παράσχει ενημερωτικό υλικό, όπως έναν 
«Δεκάλογο των δικαιωμάτων του πολίτη 
της ΕΕ», περιγράφοντας με σαφείς και 
απλούς όρους τα δικαιώματα των 
πολιτών της ΕΕ· θεωρεί ότι αυτό το 
φυλλάδιο θα πρέπει να είναι άμεσα 
διαθέσιμο και να χρησιμοποιείται ως 
εγχειρίδιο από όλους τους πολίτες που 
κυκλοφορούν, εργάζονται, σπουδάζουν, 
κάνουν αγορές, ταξιδεύουν και ασκούν τα 
πολιτικά τους δικαιώματα διασυνοριακά·

Or. en

Τροπολογία 171
Ágnes Hankiss

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 25. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
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πρόταση της Επιτροπής να ανακηρύξει το 
2013 «Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών», 
εορτάζοντας έτσι τα 20 χρόνια μετά τη 
θέσπιση της έννοιας της «ιθαγένειας της 
ΕΕ» και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τα δικαιώματα που παρέχει η
ιθαγένεια της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή 
να αξιοποιήσει την ευκαιρία για να 
ενισχύσει τις προσπάθειές της στον τομέα 
της προστασίας και της προαγωγής των 
δικαιωμάτων των πολιτών·

πρόταση της Επιτροπής να ανακηρύξει το 
2013 «Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών», 
εορτάζοντας έτσι τα 20 χρόνια μετά τη 
θέσπιση της έννοιας της «ιθαγένειας της 
ΕΕ» και αυξάνοντας και ενισχύοντας την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
δικαιώματα που παρέχονται από την
ιθαγένεια της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή 
να αξιοποιήσει την ευκαιρία για να 
ενισχύσει τις προσπάθειές της στον τομέα 
της προστασίας και της προαγωγής των 
δικαιωμάτων των πολιτών, ενισχύοντας με 
αυτό τον τρόπο την ιδιότητα και την 
εικόνα της ΕΕ ως υπερασπιστή και 
διαμεσολαβητή των δικαιωμάτων των 
πολιτών· τονίζει τη σημασία 
της αξιοποίησης των στρατηγικών 
δυνατοτήτων του έτους 2013 για την 
επιτάχυνση των κοινωνικο-πολιτικών 
αλλαγών που είναι αναγκαίες για την 
επίλυση του προβλήματος της έλλειψης 
εμπιστοσύνης, το οποίο έγινε εντονότερο 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης· ζητεί 
την ανάδειξη της ιθαγένειας της Ένωσης 
ως προτεραιότητα της εκάστοτε 
Προεδρίας του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 172
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρόταση της Επιτροπής να ανακηρύξει το 
2013 «Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών», 

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρόταση της Επιτροπής να ανακηρύξει το 
2013 «Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών», 
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εορτάζοντας έτσι τα 20 χρόνια μετά τη 
θέσπιση της έννοιας της «ιθαγένειας της 
ΕΕ» και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τα δικαιώματα που παρέχει η 
ιθαγένεια της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή 
να αξιοποιήσει την ευκαιρία για να 
ενισχύσει τις προσπάθειές της στον τομέα 
της προστασίας και της προαγωγής των 
δικαιωμάτων των πολιτών·

εορτάζοντας έτσι τα 20 χρόνια μετά τη 
θέσπιση της έννοιας της «ιθαγένειας της 
ΕΕ» και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τα δικαιώματα που παρέχει η 
ιθαγένεια της Ένωσης, καθώς και σχετικά 
με τις καθοριστικές για τη γνωστοποίηση 
και την πρακτική εφαρμογή των 
δικαιωμάτων υπηρεσίες ενημέρωσης και 
επίλυσης προβλημάτων· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν την ευκαιρία για να 
ενισχύσουν τις προσπάθειές τους στον 
τομέα της προστασίας και της προαγωγής 
των δικαιωμάτων των πολιτών και 
αναγνωρίζει τη συμμετοχή της κοινωνίας 
των πολιτών (ΜΚΟ, μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις κ.λπ.) καθώς και τα επαρκώς 
υψηλά κονδύλια του προϋπολογισμού για 
πανευρωπαϊκές εκστρατείες ως βασικούς 
παράγοντες για την προστιθέμενη αξία 
του έτους αυτού·

Or. de

Τροπολογία 173
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρόταση της Επιτροπής να ανακηρύξει το 
2013 «Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών», 
εορτάζοντας έτσι τα 20 χρόνια μετά τη 
θέσπιση της έννοιας της «ιθαγένειας της 
ΕΕ» και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τα δικαιώματα που παρέχει η 
ιθαγένεια της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή 
να αξιοποιήσει την ευκαιρία για να 

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρόταση της Επιτροπής να ανακηρύξει το 
2013 «Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών», 
εορτάζοντας έτσι τα 20 χρόνια μετά τη 
θέσπιση της έννοιας της «ιθαγένειας της 
ΕΕ» και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τα δικαιώματα που παρέχει η 
ιθαγένεια της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή 
να αξιοποιήσει την ευκαιρία για να 
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ενισχύσει τις προσπάθειές της στον τομέα 
της προστασίας και της προαγωγής των 
δικαιωμάτων των πολιτών·

ενισχύσει τις προσπάθειές της στον τομέα 
της προστασίας και της προαγωγής των 
δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως στο 
πλαίσιο σύνταξης της επόμενης έκθεσης 
για την ιθαγένεια·

Or. fr

Τροπολογία 174
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καταγγέλλει την έλλειψη 
συντονισμού που υφίσταται μεταξύ των 
κρατών μελών, γεγονός που έχει σαν 
αποτέλεσμα τη διπλή φορολόγηση των 
ευρωπαίων πολιτών λόγω προϋπηρεσίας 
ή κατοικίας σε κράτος διαφορετικό από 
τη χώρα προέλευσής τους· ελλείψει μη 
εναρμονισμένης διαχείρισης της 
φορολόγησης των συντάξεων, προτείνει 
να επιχειρηθεί κατ’ ελάχιστον μια ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών για τα εν λόγω 
ζητήματα, καθώς και τη σύσταση μιας 
συντονιστικής υπηρεσίας καταγγελιών 
σχετικά με περιστατικά διπλής 
φορολόγησης μεταξύ κρατών μελών· 
υπογραμμίζει την παλαιότητα των 
διμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί 
μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες δεν 
καλύπτουν το θέμα των μετακινήσεων 
των εργαζομένων και δεν 
ανταποκρίνονται πλέον στις νέες ανάγκες 
των θιγόμενων πολιτών·

Or. fr
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Τροπολογία 175
Heinz K. Becker

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 a. υπενθυμίζει ότι παρότι η έννοια της 
ιθαγένειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, όλοι 
οι πολίτες επωφελούνται των 
δικαιωμάτων που τους παρέχει η 
ιθαγένειάς τους, ακόμα και εάν δεν 
εγκαταλείπουν τη χώρα καταγωγής τους· 
αναφέρει χάριν παραδείγματος τις 
διαδικτυακές αγορές από άλλο κράτος 
μέλος της ΕΕ, τα δικαιώματα των 
επιβατών σε πτήσεις εσωτερικού, τις 
διασυνοριακές κληρονομιές ή πολιτικά 
δικαιώματα όπως το δικαίωμα αναφοράς 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η 
συμμετοχή στη νέα πρωτοβουλία 
ευρωπαίων πολιτών· καλεί την Επιτροπή 
να κοινοποιήσει το γεγονός αυτό ευρέως 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους 
Πολιτών, αλλά και άλλων ενημερωτικών 
εκστρατειών σχετικά με την ιθαγένεια, 
και να διασφαλίσει έτσι ότι όλοι 
ανεξαρτήτως οι πολίτες της ΕΕ θα 
αισθάνονται ότι είναι άμεσοι αποδέκτες 
τέτοιων πληροφοριών·

Or. de

Τροπολογία 176
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25α (νέα)



AM\889626EL.doc 113/119 PE480.601v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. διαπιστώνει ότι η ενημέρωση των 
καταναλωτών σχετικά με τις 
διαδικτυακές αγορές σε άλλα κράτη μέλη 
είναι ελλιπής, γεγονός που παρακωλύει τις 
εμπορικές συναλλαγές· εκτιμά ότι οι
πληροφορίες που απευθύνονται στους 
καταναλωτές είναι πολλές φορές 
πολύπλοκες και ότι επιβάλλεται η 
απλούστευση, ιδίως των σημάνσεων·

Or. fr

Τροπολογία 177
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. πιστεύει ότι κάθε ευρωπαίος πολίτης 
έχει δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε 
αντικειμενική και ποιοτική ενημέρωση. 
Παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τη 
σύσταση ελεγκτικών αρχών των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες 
διατηρούν υπερβολικά στενές σχέσεις με 
τις πολιτικές δυνάμεις·

Or. fr

Τροπολογία 178
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
συμμετάσχουν πιο ενεργά στη δημιουργία 
μιας ροής αναλυτικών πληροφοριών και 
μιας στοχοθετημένης κάλυψης των 
δραστηριοτήτων που εκτελούν τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· προσθέτει 
ότι η δράση αυτή σε ενωσιακό επίπεδο θα 
συμπληρώσει και θα συνοδεύσει τις 
δράσεις που συντελούνται σε εθνικό 
επίπεδο για την επίτευξη του εν λόγω 
στόχου, όπως τονίζεται στην πολιτική 
διακήρυξη «Σύμπραξη για την 
επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών 
θεμάτων», την οποία υπέγραψαν την 22α 
Οκτωβρίου 2008 το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η 
Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 179
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25δ. εκτιμά ότι οι ευρωπαίοι πολίτες δεν 
έχουν ισότιμες ευκαιρίες πρόσβασης σε 
παροχές ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
απόκλιση που παρατηρείται στην κατά 
κεφαλήν δαπάνη για φάρμακα· κατά 
συνέπεια, προτείνει την εφαρμογή μιας 
οδηγίας περί ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης, μιας αποτελεσματικής 
λύσης με ελάχιστο κόστος λειτουργίας και 
εύκολη εφαρμογή σε όλη την ευρωπαϊκή 
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επικράτεια, με στόχο την άμβλυνση των 
διαφορών στις υποδομές που αφορούν 
την ευρωπαϊκή πολιτική υγείας·

Or. fr

Τροπολογία 180
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 ε. διαπιστώνει ότι για το άνοιγμα ενός 
τραπεζικού λογαριασμού πρέπει να 
προσκομίζεται αποδεικτικό μόνιμης 
κατοικίας· παρά ταύτα, τονίζει ότι το 
άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού θα 
μπορούσε να πραγματοποιείται, για τους 
νεοεισερχόμενους που δεν διαθέτουν 
ακόμα διεύθυνση κατοικίας, με την απλή 
επίδειξη μιας δέσμευσης υπογραφής 
συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας 
μεταξύ του ιδιοκτήτη και του μέλλοντος
μισθωτή·

Or. fr

Τροπολογία 181
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25στ. καταγγέλλει την έλλειψη διαφάνειας 
στις ισχύουσες χρεώσεις που 
επιβάλλονται από τις τράπεζες και τους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς· διαπιστώνει 
με ανησυχία τη διάδοση της χρήσης των 
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διαδικτυακών τραπεζών, γεγονός που 
δυσχεραίνει επιπλέον την εξυπηρέτηση 
των πολιτών που δεν έχουν δυνατότητα 
συνεννόησης με κάποιο φυσικό πρόσωπο. 
Καταγγέλλει το φαινόμενο που 
παρατηρείται στις διαδικτυακές 
επενδύσεις, στο πλαίσιο των οποίων 
παραλείπεται να γίνει ενημέρωση του 
πολίτη-καταναλωτή για την ενδεχόμενη 
απώλεια των επενδύσεών του·

Or. fr

Τροπολογία 182
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25ζ. είναι της άποψης ότι ο αριθμός των 
εγγράφων για τα οποία απαιτείται 
επικυρωμένη μετάφραση κατά τη 
διάρκεια δικαστικών διαδικασιών θα 
πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο, 
προκειμένου να μην παρακωλύεται η 
υπεράσπιση του πολίτη, καθώς και για να 
αποφεύγεται η επιβάρυνσή του με 
εξαιρετικά υψηλά δικαστικά έξοδα·

Or. fr

Τροπολογία 183
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25η. είναι της άποψης ότι η Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή, η οποία εργάζεται με στόχο 
την αδελφοποίηση ευρωπαϊκών πόλεων, 
δεν θα έπρεπε να επικεντρώνεται 
αποκλειστικά στη χορήγηση ενισχύσεων 
στις αδελφοποιήσεις που τελούνται με νέα 
κράτη μέλη ή με τρίτες χώρες, αλλά 
επιθυμεί οι παλαιότερες αδελφοποιήσεις 
να επωφελούνται διά παντός από τις 
ευρωπαϊκές ενισχύσεις για να 
διασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους, η 
οποία στη σύγχρονη εποχή απειλείται·

Or. fr

Τροπολογία 184
Mikael Gustafsson, Zita Gurmai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26 α. θεωρεί ότι απαιτείται μεθοδολογική 
και αναλυτική υποστήριξη από το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 
των Φύλων (EIGE) προκειμένου να 
εξεταστεί η συνάφεια ορισμένων θεμάτων 
ιθαγένειας ξεχωριστά για τις γυναίκες και 
τους άντρες.

Or. en

Τροπολογία 185
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26 α. επιθυμεί κάθε ευρωπαίος πολίτης, ο 
οποίος δηλώνει ότι έπεσε θύμα επίδειξης 
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υπέρμετρου ζήλου ή κατάχρησης 
εξουσίας από τις διοικητικές ή 
αστυνομικές αρχές ενός άλλου κράτους 
μέλους, να έχει τη δυνατότητα να 
απευθύνεται εύκολα στις εθνικές ή 
τοπικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη 
διαχείριση καταγγελιών σε βάρος των 
προαναφερθεισών αρχών·

Or. fr

Τροπολογία 186
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. συγχαίρει την Επιτροπή για τη θέση 
σε λειτουργία της διαδικτυακής πύλης
της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής 
δικαιοσύνης, στην οποία υπάρχουν 
συγκεντρωμένοι οι επιμέρους κανόνες 
δικαίου που ισχύουν στα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 187
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26γ. διαπιστώνει ότι υπάρχουν αποκλίσεις 
μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά 
την κινητή τηλεφωνία και τις συνδρομές 
διαδικτύου· υπογραμμίζει ότι οι μειώσεις 
στις χρεώσεις που προκύπτουν από την 
περιαγωγή οφείλονται αποκλειστικά στην 
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ευρωπαϊκή νομοθεσία· ζητεί συνεπώς τη 
δημοσίευση των τιμών κόστους που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος για τα 
γραπτά μηνύματα (SMS), τα μηνύματα 
πολυμέσων (MMS), την κλήση ανά λεπτό, 
τη σύνδεση στο διαδίκτυο, προκειμένου 
να ευνοηθεί η συγκρότηση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων που θα καθιστούν δυνατή 
τη μείωση των εξόδων κινητικότητας·

Or. fr

Τροπολογία 188
Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26δ. καταδικάζει τις πρακτικές των 
δεσμευμένων πωλήσεων· ελπίζει ότι κατά 
το ευρωπαϊκό έτος πολιτών θα καταστεί 
επίσης δυνατή η ενημέρωση των πολιτών 
για τις δράσεις που τους προστάτευσαν 
ως καταναλωτές, αλλά και τους 
βοήθησαν να διατηρήσουν την 
αγοραστική τους δύναμη σε καιρό 
κρίσης·

Or. fr


