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Τροπολογία 1
Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη -A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-Αα. έχοντας υπόψη το Δεύτερο Μέρος 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Απαγόρευση των διακρίσεων και 
ιθαγένεια της Ένωσης» και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 2
Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη -A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-Aβ. έχοντας υπόψη το δικαίωμα 
υποβολής αναφοράς που προβλέπεται στο 
άρθρο 227 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
καθώς και τα άρθρα 215 και 218 του 
Κανονισμού του,

Or. en

Τροπολογία 3
Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη -A γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-Aγ. έχοντας υπόψη το άρθρο 53 του 
Κανονισμού του,

Or. en

Τροπολογία 4
Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη -A δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-Aδ. έχοντας υπόψη τα προηγούμενα 
ψηφίσματά του σχετικά με τις 
διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών,

Or. en

Τροπολογία 5
Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη -A ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 6
Soledad Cabezón Ruiz
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη -A στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-Aστ. έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 
του Δικαστηρίου σχετικά με το σχέδιο 
συμφωνίας για την προσχώρηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των
Θεμελιωδών Ελευθεριών και τα 
προβλήματα που εντοπίζει σχετικά με τη 
συμβατότητά της με το δίκαιο της ΕΕ, η 
οποία εκδόθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2014,

Or. en

Τροπολογία 7
Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη -A ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-Aζ. έχοντας υπόψη την πληθώρα των 
αναφορών στον τομέα των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων που λαμβάνονται από τους 
πολίτες και κατοίκους της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 8
Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα 
που συνδέονται με την ιθαγένεια της 
Ένωσης ενσωματώθηκαν στις συνθήκες 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα 
που συνδέονται με την ιθαγένεια της 
Ένωσης ενσωματώθηκαν στις συνθήκες 
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και στον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει 
ενισχύσει την εκτελεστότητα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσω της 
υποχρέωσης των κρατών μελών να 
μεταφέρουν την ενωσιακή νομοθεσία στην 
εθνική τους νομοθεσία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το άρθρο 51 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ότι τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να 
σέβονται τα δικαιώματα αυτά·

και στον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει 
ενισχύσει την εκτελεστότητα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσω της 
υποχρέωσης των κρατών μελών να 
μεταφέρουν την ενωσιακή νομοθεσία στην 
εθνική τους νομοθεσία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η απόδοση δεσμευτικής ισχύος 
στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, δημιούργησε μεγάλες 
προσδοκίες στους πολίτες της ΕΕ για την 
έναρξη μιας νέας εποχής ενισχυμένων 
δικαιωμάτων στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 51 του 

Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει 
ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει 
να σέβονται τα δικαιώματα αυτά, να 
τηρούν τις αρχές και να προάγουν την 
εφαρμογή τους σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητές τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 51 
θεωρείται από την Επιτροπή περιορισμός 
της λειτουργίας της ως θεματοφύλακα 
των Συνθηκών·

Or. en

Τροπολογία 9
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα 
που συνδέονται με την ιθαγένεια της 
Ένωσης ενσωματώθηκαν στις συνθήκες 
και στον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει 
ενισχύσει την εκτελεστότητα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσω της 
υποχρέωσης των κρατών μελών να 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα 
που συνδέονται με την ιθαγένεια της 
Ένωσης ενσωματώθηκαν στις συνθήκες 
και στον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει 
ενισχύσει την εκτελεστότητα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσω της 
υποχρέωσης των κρατών μελών να 
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μεταφέρουν την ενωσιακή νομοθεσία στην 
εθνική τους νομοθεσία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το άρθρο 51 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ότι τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να 
σέβονται τα δικαιώματα αυτά·

μεταφέρουν την ενωσιακή νομοθεσία στην 
εθνική τους νομοθεσία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το άρθρο 51 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ότι τα 
κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα, τα 
λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ
πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα αυτά· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου θα ενισχύσει τη δέσμευσή 
της για την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 10
Νότης Μαριάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα 
που συνδέονται με την ιθαγένεια της 
Ένωσης ενσωματώθηκαν στις συνθήκες 
και στον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει 
ενισχύσει την εκτελεστότητα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσω της 
υποχρέωσης των κρατών μελών να 
μεταφέρουν την ενωσιακή νομοθεσία στην 
εθνική τους νομοθεσία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το άρθρο 51 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ότι τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να 
σέβονται τα δικαιώματα αυτά·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα 
που συνδέονται με την ιθαγένεια της 
Ένωσης ενσωματώθηκαν στις συνθήκες 
και στον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει 
ενισχύσει την εκτελεστότητα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσω της 
υποχρέωσης των κρατών μελών να 
μεταφέρουν την ενωσιακή νομοθεσία στην 
εθνική τους νομοθεσία και σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα συντάγματά τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 51 του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει 
ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει 
να σέβονται τα δικαιώματα αυτά·

Or. en



PE551.898v01-00 8/58 AM\1053418EL.doc

EL

Τροπολογία 11
Eleonora Evi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα 
που συνδέονται με την ιθαγένεια της 
Ένωσης ενσωματώθηκαν στις συνθήκες 
και στον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει 
ενισχύσει την εκτελεστότητα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσω της 
υποχρέωσης των κρατών μελών να 
μεταφέρουν την ενωσιακή νομοθεσία στην 
εθνική τους νομοθεσία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το άρθρο 51 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ότι τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να 
σέβονται τα δικαιώματα αυτά·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα 
που συνδέονται με την ιθαγένεια της 
Ένωσης ενσωματώθηκαν στις συνθήκες 
και στον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει 
ενισχύσει την εκτελεστότητα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσω της 
υποχρέωσης των κρατών μελών να 
μεταφέρουν την ενωσιακή νομοθεσία στην 
εθνική τους νομοθεσία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το άρθρο 51 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ότι τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να 
σέβονται τα δικαιώματα αυτά· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ των 
δικαιωμάτων που συνδέονται με την 
ιθαγένεια, το άρθρο 41 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 
227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζουν το 
δικαίωμα υποβολής αναφοράς ως μέσο 
υπεράσπισης των θεμελιωδών τους 
δικαιωμάτων·

Or. it

Τροπολογία 12
Jérôme Lavrilleux

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα 
που συνδέονται με την ιθαγένεια της 
Ένωσης ενσωματώθηκαν στις συνθήκες 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα 
που συνδέονται με την ιθαγένεια της 
Ένωσης ενσωματώθηκαν στις συνθήκες 
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και στον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει 
ενισχύσει την εκτελεστότητα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσω της 
υποχρέωσης των κρατών μελών να 
μεταφέρουν την ενωσιακή νομοθεσία στην 
εθνική τους νομοθεσία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το άρθρο 51 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ότι τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να 
σέβονται τα δικαιώματα αυτά·

και στον Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει 
ενισχύσει την εκτελεστότητα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσω της 
υποχρέωσης των κρατών μελών να 
μεταφέρουν την ενωσιακή νομοθεσία στην 
εθνική τους νομοθεσία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το άρθρο 51 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ότι τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να 
σέβονται τα δικαιώματα αυτά· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ζήτημα αυτό 
υφίστανται ανεπίτρεπτες ανισότητες 
μεταξύ των κρατών μελών·

Or. fr

Τροπολογία 13
Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Aα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη 
της Λισαβόνας έχει ενισχύσει την 
εκτελεστότητα των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων μέσω της υποχρέωσης των 
κρατών μελών να μεταφέρουν την 
ενωσιακή νομοθεσία στην εθνική τους 
νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 14
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Aα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
υποβολής αναφορών δημιούργησε έναν 
στενό δεσμό μεταξύ των πολιτών της ΕΕ 
και του Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πρωτοβουλία ευρωπαίων 
πολιτών θέσπισε μια νέα άμεση σύνδεση 
μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και μπορεί να 
ενισχύσει την ανάπτυξη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 15
Edouard Martin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διαδραματίζει καίριο ρόλο όσον αφορά 
την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ιδίως μέσω των γενικών αρχών του 
δικαίου·

λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής ΔΕΕ) και η νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων τείνουν να συμπίπτουν·

λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου πρέπει 
να επανεξεταστεί μετά τη γνωμοδότηση 
2/13 του ΔΕΕ της 18ης Δεκεμβρίου 2014·

Or. fr
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Τροπολογία 16
Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Aβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές 
αρχές (δικαστικές αρχές, αρχές επιβολής 
του νόμου και διοικητικές αρχές) 
αποτελούν βασικούς παράγοντες για την 
πραγμάτωση των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών που κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 17
Edouard Martin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει 
να επαγρυπνεί για περιπτώσεις μη 
μεταφοράς ή ελλιπούς μεταφοράς της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τα κράτη 
μέλη·

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι 
πολίτες δεν ενημερώνονται επαρκώς για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα που 
δικαιούνται να ασκήσουν·

Or. fr

Τροπολογία 18
Soledad Cabezón Ruiz
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Aγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματικότητα εξειδικευμένων 
φορέων, όπως των εθνικών φορέων για 
την προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ή των φορέων για την 
ισότητα, είναι σημαντική για την παροχή 
βοήθειας στους πολίτες με σκοπό την 
περαιτέρω ενίσχυση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων τους στον βαθμό που τα 
κράτη μέλη εφαρμόζουν την ενωσιακή 
νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 19
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο 
σχεδόν των αναφορών που λαμβάνει το 
Κοινοβούλιο για εικαζόμενες παραβιάσεις 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
περιλαμβάνονται στον Χάρτη άπτονται 
θεμάτων όπως η ιθαγένεια, οι τέσσερις 
ελευθερίες, η απασχόληση, οι οικονομικές 
περιστάσεις, τα συστήματα δικαιοσύνης, 
το δικαίωμα ψήφου, η αναπηρία και τα 
δικαιώματα των παιδιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένες από τις αναφορές 
αυτές θέτουν θέματα σε σχέση με την 
υγεία και την επιδείνωση της πρόσβασης 
στην υγειονομική περίθαλψη, ως άμεση 
συνέπεια της οικονομικής κρίσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές 
χρησιμεύουν ως μέσο διασφάλισης για 
τους πολίτες των θεμελιωδών τους 
δικαιωμάτων·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο 
σχεδόν των αναφορών που λαμβάνει το 
Κοινοβούλιο για εικαζόμενες παραβιάσεις 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
περιλαμβάνονται στον Χάρτη άπτονται 
θεμάτων όπως η ιθαγένεια, οι τέσσερις 
ελευθερίες, η απασχόληση, οι οικονομικές 
περιστάσεις, τα συστήματα δικαιοσύνης, 
το δικαίωμα ψήφου, η αναπηρία και τα 
δικαιώματα των παιδιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένες από τις αναφορές 
αυτές θέτουν θέματα σε σχέση με την 
υγεία και την επιδείνωση της πρόσβασης 
στην υγειονομική περίθαλψη, ως άμεση 
συνέπεια της οικονομικής κρίσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση 
αυτή έχει υπονομεύσει τις διατάξεις του 
άρθρου 35 του Χάρτη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι αναφορές χρησιμεύουν ως 
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μέσο διασφάλισης για τους πολίτες των 
θεμελιωδών τους δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 20
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο 
σχεδόν των αναφορών που λαμβάνει το 
Κοινοβούλιο για εικαζόμενες παραβιάσεις 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
περιλαμβάνονται στον Χάρτη άπτονται 
θεμάτων όπως η ιθαγένεια, οι τέσσερις 
ελευθερίες, η απασχόληση, οι οικονομικές 
περιστάσεις, τα συστήματα δικαιοσύνης, 
το δικαίωμα ψήφου, η αναπηρία και τα 
δικαιώματα των παιδιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένες από τις αναφορές 
αυτές θέτουν θέματα σε σχέση με την 
υγεία και την επιδείνωση της πρόσβασης 
στην υγειονομική περίθαλψη, ως άμεση 
συνέπεια της οικονομικής κρίσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές 
χρησιμεύουν ως μέσο διασφάλισης για 
τους πολίτες των θεμελιωδών τους 
δικαιωμάτων·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός 
αριθμός αναφορών που λαμβάνει το 
Κοινοβούλιο για εικαζόμενες παραβιάσεις 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
περιλαμβάνονται στον Χάρτη άπτονται 
θεμάτων όπως η ιθαγένεια, οι τέσσερις 
ελευθερίες, η απασχόληση, οι οικονομικές 
περιστάσεις, η προστασία του 
περιβάλλοντος και των καταναλωτών, τα 
συστήματα δικαιοσύνης, το δικαίωμα 
ψήφου, η αναπηρία και τα δικαιώματα των 
παιδιών, η πρόσβαση στην εκπαίδευση 
και τα γλωσσικά δικαιώματα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις 
αναφορές αυτές θέτουν θέματα σε σχέση 
με την υγεία και την επιδείνωση της 
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, 
ως άμεση συνέπεια της οικονομικής 
κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αναφορές αποτελούν συνήθως τους πιο 
έγκαιρους δείκτες της κατάστασης 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη 
μέλη και χρησιμεύουν ως μέσο 
διασφάλισης για τους πολίτες των 
δικαιωμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 21
Edouard Martin
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο 
σχεδόν των αναφορών που λαμβάνει το 
Κοινοβούλιο για εικαζόμενες παραβιάσεις 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
περιλαμβάνονται στον Χάρτη άπτονται 
θεμάτων όπως η ιθαγένεια, οι τέσσερις 
ελευθερίες, η απασχόληση, οι οικονομικές 
περιστάσεις, τα συστήματα δικαιοσύνης, 
το δικαίωμα ψήφου, η αναπηρία και τα 
δικαιώματα των παιδιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένες από τις αναφορές 
αυτές θέτουν θέματα σε σχέση με την 
υγεία και την επιδείνωση της πρόσβασης 
στην υγειονομική περίθαλψη, ως άμεση 
συνέπεια της οικονομικής κρίσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές 
χρησιμεύουν ως μέσο διασφάλισης για 
τους πολίτες των θεμελιωδών τους 
δικαιωμάτων·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο 
σχεδόν των αναφορών που λαμβάνει το 
Κοινοβούλιο για εικαζόμενες παραβιάσεις 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
περιλαμβάνονται στον Χάρτη άπτονται 
θεμάτων όπως η ιθαγένεια, οι τέσσερις 
ελευθερίες, η απασχόληση, οι οικονομικές 
περιστάσεις, τα συστήματα δικαιοσύνης, 
το δικαίωμα ψήφου, η αναπηρία και τα 
δικαιώματα των παιδιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένες από τις αναφορές 
αυτές θέτουν θέματα σε σχέση με την 
υγεία και την επιδείνωση της πρόσβασης 
στην υγειονομική περίθαλψη, αλλά και σε 
σχέση με το δικαίωμα στην εργασία, ως 
άμεση συνέπεια της οικονομικής κρίσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές 
χρησιμεύουν ως μέσο διασφάλισης για 
τους πολίτες των θεμελιωδών τους 
δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 22
Νότης Μαριάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο 
σχεδόν των αναφορών που λαμβάνει το 
Κοινοβούλιο για εικαζόμενες παραβιάσεις 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
περιλαμβάνονται στον Χάρτη άπτονται 
θεμάτων όπως η ιθαγένεια, οι τέσσερις 
ελευθερίες, η απασχόληση, οι οικονομικές 
περιστάσεις, τα συστήματα δικαιοσύνης, 
το δικαίωμα ψήφου, η αναπηρία και τα 
δικαιώματα των παιδιών· λαμβάνοντας 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο 
σχεδόν των αναφορών που λαμβάνει το 
Κοινοβούλιο για παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
περιλαμβάνονται στον Χάρτη άπτονται 
θεμάτων όπως η ιθαγένεια, οι τέσσερις 
ελευθερίες, η απασχόληση, οι οικονομικές 
περιστάσεις, τα συστήματα δικαιοσύνης, 
το δικαίωμα ψήφου, η αναπηρία και τα 
δικαιώματα των παιδιών· λαμβάνοντας 
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υπόψη ότι ορισμένες από τις αναφορές 
αυτές θέτουν θέματα σε σχέση με την 
υγεία και την επιδείνωση της πρόσβασης 
στην υγειονομική περίθαλψη, ως άμεση 
συνέπεια της οικονομικής κρίσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές 
χρησιμεύουν ως μέσο διασφάλισης για 
τους πολίτες των θεμελιωδών τους 
δικαιωμάτων·

υπόψη ότι ορισμένες από τις αναφορές 
αυτές θέτουν θέματα σε σχέση με την 
υγεία και την επιδείνωση της πρόσβασης 
στην υγειονομική περίθαλψη, ως άμεση 
συνέπεια της οικονομικής κρίσης που 
συνδέεται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές 
χρησιμεύουν ως μέσο διασφάλισης για 
τους πολίτες των θεμελιωδών τους 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 23
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο 
σχεδόν των αναφορών που λαμβάνει το 
Κοινοβούλιο για εικαζόμενες παραβιάσεις 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
περιλαμβάνονται στον Χάρτη άπτονται 
θεμάτων όπως η ιθαγένεια, οι τέσσερις 
ελευθερίες, η απασχόληση, οι οικονομικές 
περιστάσεις, τα συστήματα δικαιοσύνης, 
το δικαίωμα ψήφου, η αναπηρία και τα 
δικαιώματα των παιδιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένες από τις αναφορές 
αυτές θέτουν θέματα σε σχέση με την 
υγεία και την επιδείνωση της πρόσβασης 
στην υγειονομική περίθαλψη, ως άμεση 
συνέπεια της οικονομικής κρίσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές 
χρησιμεύουν ως μέσο διασφάλισης για 
τους πολίτες των θεμελιωδών τους 
δικαιωμάτων·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο 
σχεδόν των αναφορών που λαμβάνει το 
Κοινοβούλιο για εικαζόμενες παραβιάσεις 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
περιλαμβάνονται στον Χάρτη άπτονται 
θεμάτων όπως η ιθαγένεια, οι τέσσερις 
ελευθερίες, η απασχόληση, οι οικονομικές 
περιστάσεις, τα συστήματα δικαιοσύνης, 
το δικαίωμα ψήφου και δημοκρατικής 
συμμετοχής, η διαφάνεια στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, η αναπηρία και τα 
δικαιώματα των παιδιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένες από τις αναφορές 
αυτές θέτουν θέματα σε σχέση με την 
υγεία και τις σοβαρές ελλείψεις ως προς 
την καθολική πρόσβαση στη δημόσια
υγειονομική περίθαλψη, ως άμεση 
συνέπεια των περικοπών στις δημόσιες 
δαπάνες και των μέτρων λιτότητας, 
καθώς και ότι οι αναφορές πρέπει να
χρησιμεύουν ως μέσο που συμβάλλει στη 
διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των πολιτών·

Or. es
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Τροπολογία 24
Eleonora Evi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο 
σχεδόν των αναφορών που λαμβάνει το 
Κοινοβούλιο για εικαζόμενες παραβιάσεις 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
περιλαμβάνονται στον Χάρτη άπτονται 
θεμάτων όπως η ιθαγένεια, οι τέσσερις 
ελευθερίες, η απασχόληση, οι οικονομικές 
περιστάσεις, τα συστήματα δικαιοσύνης, 
το δικαίωμα ψήφου, η αναπηρία και τα 
δικαιώματα των παιδιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένες από τις αναφορές 
αυτές θέτουν θέματα σε σχέση με την 
υγεία και την επιδείνωση της πρόσβασης 
στην υγειονομική περίθαλψη, ως άμεση 
συνέπεια της οικονομικής κρίσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές 
χρησιμεύουν ως μέσο διασφάλισης για 
τους πολίτες των θεμελιωδών τους 
δικαιωμάτων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο 
σχεδόν των αναφορών που λαμβάνει το 
Κοινοβούλιο για εικαζόμενες παραβιάσεις 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
περιλαμβάνονται στον Χάρτη άπτονται 
θεμάτων που συνδέονται με την ιθαγένεια, 
τις τέσσερις ελευθερίες, την απασχόληση, 
τις οικονομικές περιστάσεις, τα συστήματα 
δικαιοσύνης, το δικαίωμα ψήφου, την
αναπηρία και τα δικαιώματα των παιδιών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις 
αναφορές αυτές θέτουν θέματα σε σχέση 
με την υγεία και την επιδείνωση της 
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, 
ως άμεση συνέπεια της οικονομικής 
κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές
αναφορές επισημαίνεται η σχέση ανάμεσα 
στην ελλιπή προστασία του 
περιβάλλοντος και στη συνακόλουθη 
παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος 
στην υγεία·

Or. it

Τροπολογία 25
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση 
αυτή έχει υπονομεύσει τις διατάξεις του 
άρθρου 35 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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αυξανόμενη ενεργειακή ένδεια που 
βιώνουν σχετικά τμήματα του πληθυσμού 
σε ορισμένα κράτη μέλη έχει επίσης 
τεράστιο αντίκτυπο στη συνολική 
κατάσταση υγείας του πληθυσμού και 
ιδίως στα παιδιά·

Or. en

Τροπολογία 26
Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση και τα γενικά μέτρα που ελήφθησαν 
λόγω αυτής έχουν επίσης αντίκτυπο στην
καθολική πρόσβαση στην ποιοτική
εκπαίδευση, στο δικαίωμα στην δίκαιη 
και ευπρεπή εργασία και στο δικαίωμα 
στην ιδιοκτησία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2008 
έως και σήμερα, η οικονομική κρίση και 
τα μέτρα λιτότητας που έχει επιβάλει η 
Τρόικα έχουν αυξήσει κατά 10 
εκατομμύρια τον αριθμό των πολιτών που 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού, οι 
οποίοι επί του παρόντος ανέρχονται σε 
122,6 εκατομμύρια, καθώς και ότι τα εν 
λόγω αίτια έχουν επηρεάσει δραματικά 
την καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την απασχόληση και την πρόσβαση στις 
κοινωνικές υπηρεσίες·

Or. it

Τροπολογία 27
Νότης Μαριάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση και τα γενικά μέτρα που ελήφθησαν 
λόγω αυτής έχουν επίσης αντίκτυπο στην 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση και τα γενικά μέτρα που ελήφθησαν 
λόγω αυτής έχουν επίσης σαφώς αρνητικό
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καθολική πρόσβαση στην ποιοτική 
εκπαίδευση, στο δικαίωμα στην δίκαιη και 
ευπρεπή εργασία και στο δικαίωμα στην 
ιδιοκτησία·

αντίκτυπο στην καθολική πρόσβαση στην 
ποιοτική εκπαίδευση, στο δικαίωμα στην 
δίκαιη και ευπρεπή εργασία και στο 
δικαίωμα στην ιδιοκτησία·

Or. en

Τροπολογία 28
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση και τα γενικά μέτρα που ελήφθησαν 
λόγω αυτής έχουν επίσης αντίκτυπο στην 
καθολική πρόσβαση στην ποιοτική 
εκπαίδευση, στο δικαίωμα στην δίκαιη και 
ευπρεπή εργασία και στο δικαίωμα στην 
ιδιοκτησία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που 
βασίζονται στις περικοπές των δημόσιων 
υπηρεσιών, στην κατάργηση των 
εργασιακών δικαιωμάτων, στις 
ιδιωτικοποιήσεις και στον περιορισμό 
των δημόσιων δαπανών, τα οποία 
υποτίθεται ότι ελήφθησαν με σκοπό την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης
έχουν επίσης αντίκτυπο στην καθολική 
πρόσβαση στην ποιοτική δημόσια
εκπαίδευση, στο δικαίωμα στην δίκαιη 
εργασία σε ευπρεπείς συνθήκες εργασίας 
και στο δικαίωμα στην πρόσβαση στη 
στέγαση·

Or. es

Τροπολογία 29
Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση και τα γενικά μέτρα που ελήφθησαν 
λόγω αυτής έχουν επίσης αντίκτυπο στην 
καθολική πρόσβαση στην ποιοτική 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση και τα γενικά μέτρα που ελήφθησαν 
λόγω αυτής έχουν επίσης αρνητικό
αντίκτυπο στην καθολική πρόσβαση στην 
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εκπαίδευση, στο δικαίωμα στην δίκαιη και 
ευπρεπή εργασία και στο δικαίωμα στην 
ιδιοκτησία·

ποιοτική εκπαίδευση, όσον αφορά το 
άρθρο 14 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, στο δικαίωμα στην δίκαιη 
και ευπρεπή εργασία, όπως αναγνωρίζεται 
στο άρθρο 17, στο δικαίωμα στην υγεία, 
όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 35, και 
στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία, όπως 
αναγνωρίζεται στο άρθρο 31·

Or. en

Τροπολογία 30
Eleonora Evi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση και τα γενικά μέτρα που ελήφθησαν 
λόγω αυτής έχουν επίσης αντίκτυπο στην 
καθολική πρόσβαση στην ποιοτική 
εκπαίδευση, στο δικαίωμα στην δίκαιη και 
ευπρεπή εργασία και στο δικαίωμα στην 
ιδιοκτησία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση και τα γενικά μέτρα που ελήφθησαν 
λόγω αυτής έχουν επίσης αντίκτυπο στην 
καθολική πρόσβαση στην ποιοτική 
εκπαίδευση, στο δικαίωμα στην δίκαιη και 
ευπρεπή εργασία και στο δικαίωμα στην 
ιδιοκτησία, καθώς και στο δικαίωμα στην 
κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική 
αρωγή·

Or. it

Τροπολογία 31
Σοφία Σακοράφα

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση και τα γενικά μέτρα που ελήφθησαν 
λόγω αυτής έχουν επίσης αντίκτυπο στην 
καθολική πρόσβαση στην ποιοτική 
εκπαίδευση, στο δικαίωμα στην δίκαιη και 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
κρίση και τα γενικά μέτρα που ελήφθησαν 
λόγω αυτής έχουν επίσης αντίκτυπο στην 
καθολική πρόσβαση στην ποιοτική 
εκπαίδευση, στο δικαίωμα στην δίκαιη και 
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ευπρεπή εργασία και στο δικαίωμα στην 
ιδιοκτησία·

ευπρεπή εργασία, στο δικαίωμα στην 
υγειονομική περίθαλψη και την 
κοινωνική ασφάλιση και στο δικαίωμα 
στην ιδιοκτησία·

Or. en

Τροπολογία 32
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις 
δημοτικές εκλογές καθώς και στις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
αναγνωρίζεται στα άρθρα 39 και 40 του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στα 
κράτη μέλη κατοικίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η άσκηση του δικαιώματος 
κινητικότητας δεν πρέπει να εμποδίζει το 
εν λόγω δικαίωμα·

Or. en

Τροπολογία 33
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
αναγνωρίζει το δικαίωμα της ίσης 
μεταχείρισης, απαγορεύοντας τις 
διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
αναγνωρίζει το δικαίωμα της ίσης 
μεταχείρισης, απαγορεύοντας τις 
διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο, όπως 
λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής 
καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, 
γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, 
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θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών 
φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, 
ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, 
περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας 
ή γενετήσιου προσανατολισμού·

Or. en

Τροπολογία 34
Svetoslav Hristov Malinov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
αναγνωρίζει το δικαίωμα της ίσης 
μεταχείρισης, απαγορεύοντας τις 
διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
αναγνωρίζει το δικαίωμα της ίσης 
μεταχείρισης, απαγορεύοντας τις 
διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 19 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, η ΕΕ 
μπορεί να εγκρίνει νομοθεσία για την 
καταπολέμηση συγκεκριμένων μορφών 
διακρίσεων·

Or. bg

Τροπολογία 35
Eleonora Evi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
αναγνωρίζει το δικαίωμα της ίσης 
μεταχείρισης, απαγορεύοντας τις 
διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
αναγνωρίζει το δικαίωμα της ίσης 
μεταχείρισης, απαγορεύοντας τις 
διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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Or. it

Τροπολογία 36
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις 
δημοτικές εκλογές καθώς και στις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στο κράτος μέλος κατοικίας 
αναγνωρίζεται στα άρθρα 39 και 40 του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση του 
δικαιώματος κινητικότητας εμποδίζει 
νομικά ή πρακτικά πολλούς πολίτες να 
συμμετάσχουν σε άλλες εκλογές είτε στη 
χώρα καταγωγής τους είτε στη χώρα 
κατοικίας τους·

Or. en

Τροπολογία 37
Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι γυναίκες 
είναι μόλις το 37% των βουλευτών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι 7 εκ των 28 
δικαστών του Δικαστηρίου και μόλις οι 9 
εκ των 28 Επιτρόπων·

Or. it
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Τροπολογία 38
Milan Zver

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση 
των αρχών της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας 
και του αδιαιρέτου των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών και του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε διεθνές 
επίπεδο μπορεί να είναι ειλικρινής μόνο 
εάν οι εν λόγω αρχές τηρούνται και 
εφαρμόζονται πλήρως και διεξοδικά στα 
ίδια τα κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 39
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κατοχυρώνει 
το δικαίωμα χρηστής διοίκησης στην 
Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
προβλέπει επίσης το δικαίωμα 
πρόσβασης στα έγγραφα των τριών 
βασικών θεσμικών οργάνων της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής αποτελεί εγγύηση της 
τήρησης των εν λόγω δικαιωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 40
Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για τα άτομα 
με αναπηρία το ποσοστό φτώχειας είναι 
70% υψηλότερο από τον μέσο όρο, 
μεταξύ άλλων λόγω της περιορισμένης 
πρόσβασης στην απασχόληση·

Or. it

Τροπολογία 41
Milan Zver

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένα 
κράτη μέλη της ΕΕ, η εμπιστοσύνη στο 
δικαστικό σύστημα είναι εξαιρετικά 
χαμηλή, για παράδειγμα σύμφωνα με το 
Ευρωβαρόμετρο 2013 το ποσοστό 
εμπιστοσύνης στο δικαστικό σύστημα 
στη Σλοβενία ήταν 24%, το χαμηλότερο 
στην ΕΕ, ενώ έρευνα που διενεργήθηκε 
από πρώην συνταγματικό δικαστή 
καταδεικνύει συστηματικό πρόβλημα: σε 
τουλάχιστον 442 δικαστικές υποθέσεις 
της Σλοβενίας τουλάχιστον 1.200 
δικαστές παραβίασαν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα (2004-2013)·

Or. en

Τροπολογία 42
Tatjana Ždanoka



AM\1053418EL.doc 25/58 PE551.898v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 37 
και 38 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων αναγνωρίζουν το δικαίωμα 
της υψηλής προστασίας του 
περιβάλλοντος το οποίο συνδέεται 
άρρηκτα με την ανάπτυξη των 
ενωσιακών πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 43
Milan Zver

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαστικά 
συστήματα χρησιμοποιούνται για 
πολιτικούς λόγους στην ΕΕ, για 
παράδειγμα στην υπόθεση του Janez 
Janša, του πρώην πρωθυπουργού της 
Σλοβενίας και προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου το 2008, ο οποίος είχε 
κατηγορηθεί για διάπραξη αδικήματος σε 
«άγνωστο χρόνο», σε «άγνωστο μέρος», 
με «άγνωστη μέθοδο επικοινωνίας», 
κατηγορία η οποία είναι εξαιρετικά 
ασαφής ώστε να επιτρέψει στον 
κατηγορούμενο την ελάχιστη δυνατότητα 
υπεράσπισής του·

Or. en

Τροπολογία 44
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει τη λύπη του για τα κρούσματα 
διακρίσεων κατά μειονοτήτων, δεδομένου 
ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι 
απαραβίαστη· ζητεί από το Συμβούλιο να 
απεμπλακεί αμέσως η έκδοση της 
οδηγίας για την ίση μεταχείριση με την 
οποία επιδιώκεται η υλοποίηση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης των 
προσώπων, ανεξαρτήτως θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού·

1. εκφράζει τη λύπη του για τα κρούσματα 
διακρίσεων κατά εθνοτικών, 
θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων, 
δεδομένου ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
είναι απαραβίαστη· ζητεί από τα κράτη 
μέλη να εφαρμόζουν ορθώς τις ισχύουσες 
οδηγίες για την ίση μεταχείριση·
υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ιδιαίτερες 
ανάγκες των πλέον ευάλωτων πολιτών, 
όπως των μειονοτήτων, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με κατάλληλο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 45
Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει τη λύπη του για τα κρούσματα 
διακρίσεων κατά μειονοτήτων, δεδομένου 
ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι 
απαραβίαστη· ζητεί από το Συμβούλιο να 
απεμπλακεί αμέσως η έκδοση της 
οδηγίας για την ίση μεταχείριση με την 
οποία επιδιώκεται η υλοποίηση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης των 
προσώπων, ανεξαρτήτως θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού·

1. εκφράζει τη λύπη του για τα κρούσματα 
διακρίσεων, δεδομένου ότι η ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη·

Or. it

Τροπολογία 46
Νότης Μαριάς
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει τη λύπη του για τα κρούσματα 
διακρίσεων κατά μειονοτήτων, δεδομένου 
ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι 
απαραβίαστη· ζητεί από το Συμβούλιο να 
απεμπλακεί αμέσως η έκδοση της οδηγίας 
για την ίση μεταχείριση με την οποία 
επιδιώκεται η υλοποίηση της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης των προσώπων, 
ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού·

1. εκφράζει τη λύπη του για τα κρούσματα 
διακρίσεων κατά των πολιτών της 
Ένωσης, δεδομένου ότι η ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη· ζητεί από 
το Συμβούλιο να απεμπλακεί αμέσως η 
έκδοση της οδηγίας για την ίση 
μεταχείριση με την οποία επιδιώκεται η 
υλοποίηση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης των προσώπων, ανεξαρτήτως 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· 
ζητεί η εν λόγω οδηγία για την ίση 
μεταχείριση να αναφέρεται στα 
δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις 
ευθύνες του ανθρώπου, όπως ορίζονται 
και προστατεύονται από τις κοινές 
συνταγματικές παραδόσεις των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 47
Branislav Škripek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει τη λύπη του για τα κρούσματα 
διακρίσεων κατά μειονοτήτων, δεδομένου 
ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι 
απαραβίαστη· ζητεί από το Συμβούλιο να 
απεμπλακεί αμέσως η έκδοση της 
οδηγίας για την ίση μεταχείριση με την 
οποία επιδιώκεται η υλοποίηση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης των 
προσώπων, ανεξαρτήτως θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού·

1. εκφράζει τη λύπη του για τα κρούσματα 
διακρίσεων κατά μειονοτήτων, δεδομένου 
ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι 
απαραβίαστη·
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Or. en

Τροπολογία 48
Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει τη λύπη του για τα κρούσματα 
διακρίσεων κατά μειονοτήτων, δεδομένου 
ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι 
απαραβίαστη· ζητεί από το Συμβούλιο να 
απεμπλακεί αμέσως η έκδοση της οδηγίας 
για την ίση μεταχείριση με την οποία 
επιδιώκεται η υλοποίηση της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης των προσώπων, 
ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού·

1. εκφράζει τη λύπη του για τα κρούσματα 
διακρίσεων κατά μειονοτήτων, δεδομένου 
ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι 
απαραβίαστη· ζητεί από το Συμβούλιο να 
απεμπλακεί αμέσως η έκδοση της οδηγίας 
για την ίση μεταχείριση με την οποία 
επιδιώκεται η υλοποίηση της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης των προσώπων, 
ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού· καλεί το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή να αναλάβουν 
αποτελεσματική και υπεύθυνη δράση για 
τη προάσπιση των αξιών της Ένωσης 
όσον αφορά κράτη μέλη τα οποία δεν 
τηρούν πλήρως τις σχετικές υποχρεώσεις 
τους βάσει των συνθηκών·

Or. en

Τροπολογία 49
Σοφία Σακοράφα

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει τη λύπη του για τα κρούσματα 
διακρίσεων κατά μειονοτήτων, δεδομένου 
ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι 
απαραβίαστη· ζητεί από το Συμβούλιο να 
απεμπλακεί αμέσως η έκδοση της οδηγίας 
για την ίση μεταχείριση με την οποία 

1. εκφράζει τη λύπη του για τα κρούσματα 
διακρίσεων κατά μειονοτήτων, δεδομένου 
ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι 
απαραβίαστη· ζητεί από το Συμβούλιο να 
απεμπλακεί αμέσως η έκδοση της οδηγίας 
για την ίση μεταχείριση με την οποία 
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επιδιώκεται η υλοποίηση της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης των προσώπων, 
ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού·

επιδιώκεται η υλοποίηση της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης των προσώπων, 
ανεξαρτήτως ιθαγένειας, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού·

Or. en

Τροπολογία 50
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1) εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι διάφορα κράτη μέλη προωθούν 
νομοθετικές πράξεις οι οποίες, λόγω των 
περιορισμών που επιφέρουν στην 
ελευθερία του λόγου, της συνάθροισης 
και του συνεταιρίζεσθαι ή στο δικαίωμα 
συλλογικής δραστηριοποίησης και 
διαπραγμάτευσης, καθιστούν αδύνατη ή 
δυσχερή την αποτελεσματική 
συμμόρφωση προς τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Or. es

Τροπολογία 51
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ να συμμετέχουν πλήρως 
στην προστασία των δικαιωμάτων των 
παιδιών στο πλαίσιο διασυνοριακών 
οικογενειακών διαφορών· τονίζει την 
ανάγκη προώθησης των δικαιωμάτων 
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των παιδιών σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
λαμβάνεται πάντοτε υπόψη το υπέρτατο 
συμφέρον του παιδιού·

Or. en

Τροπολογία 52
Edouard Martin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί την απεμπλοκή της οδηγίας για 
την άδεια μητρότητας σε επίπεδο 
Συμβουλίου, καθώς η εν λόγω οδηγία θα 
οδηγήσει σε ουσιαστική και πραγματική 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
καθώς και στην επίτευξη εναρμόνισης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 53
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. εκφράζει τη λύπη του και καταδικάζει 
τις νομοθετικές διατάξεις ορισμένων 
κρατών μελών που τάσσονται κατά των 
ΛΟΑΔΜ και περιορίζουν το δικαίωμα της 
μη διακριτικής μεταχείρισης λόγω 
σεξουαλικού προσανατολισμού καθώς και 
την ελευθερία έκφρασης των λεσβιών, 
των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλόφιλων, 
των διεμφυλικών και μεσοφυλικών 
ατόμων (ΛΟΑΔΜ), καταστρατηγώντας 
παράλληλα το δικαίωμα κάθε πολίτη να 
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συνάπτει γάμο και να δημιουργεί 
οικογένεια·

Or. es

Τροπολογία 54
Σοφία Σακοράφα

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει την ανάγκη πιθανών 
αλλαγών στις Συνθήκες με στόχο την 
περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στις Συνθήκες 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 55
Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει, κατεπειγόντως, ότι τα κράτη 
μέλη θα μεταφέρουν και θα εφαρμόσουν 
ορθά την οδηγία 2004/38/EΚ σχετικά με 
την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, 
δεδομένης της συχνής υποβολής 
αναφορών με θέμα τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζονται επίσης από τους/τις 
συζύγους και τα παιδιά τους· επισημαίνει 
την αύξηση της υποβολής αναφορών από 
διάφορα κράτη μέλη σχετικά με 
διασυνοριακές διαφορές επιμέλειας 
τέκνων στο πλαίσιο του κανονισμού 
Βρυξέλλες ΙΙα και ιδίως κατά ορισμένων 
αρχών κρατών μελών σχετικά με την 
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άρση της επιμέλειας σε γονείς που έχουν 
ασκήσει το δικαίωμα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας εντός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 56
Edouard Martin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. ζητεί, προκειμένου να οριστεί το 2016 
ως έτος για τον τερματισμό της βίας κατά 
των γυναικών, να κυρωθεί η Σύμβαση 
της Κωνσταντινούπολης από όλα τα 
κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 57
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι ο ρόλος της Επιτροπής ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών δεν 
περιορίζεται στη διασφάλιση ότι η 
νομοθεσία μεταφέρεται από τα κράτη 
μέλη, αλλά εκτείνεται και στην πλήρη και 
ορθή εφαρμογή των νόμων, ιδίως με σκοπό 
να προστατευθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών·

2. τονίζει ότι ο ρόλος της Επιτροπής ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών δεν 
περιορίζεται στη διασφάλιση ότι η 
νομοθεσία μεταφέρεται από τα κράτη 
μέλη, αλλά εκτείνεται και στην πλήρη και 
ορθή εφαρμογή των νόμων, ιδίως με σκοπό 
να προστατευθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών· υπενθυμίζει ότι 
οι προσδοκίες των πολιτών υπερβαίνουν 
την αυστηρή ερμηνεία του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στόχος θα 
πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν 
αποτελεσματικότερη διασφάλιση αυτών 
των δικαιωμάτων·
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Or. en

Τροπολογία 58
Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι ο ρόλος της Επιτροπής ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών δεν 
περιορίζεται στη διασφάλιση ότι η 
νομοθεσία μεταφέρεται από τα κράτη 
μέλη, αλλά εκτείνεται και στην πλήρη και 
ορθή εφαρμογή των νόμων, ιδίως με 
σκοπό να προστατευθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών·

2. τονίζει ότι ο ρόλος της Επιτροπής είναι 
να σέβεται την αρχή της επικουρικότητας 
και να διασφαλίζει την ενίσχυση της 
δημοκρατικότητας των οργάνων και των 
αποφάσεών της, με σκοπό να 
προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα 
των πολιτών·

Or. it

Τροπολογία 59
Νότης Μαριάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι ο ρόλος της Επιτροπής ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών δεν 
περιορίζεται στη διασφάλιση ότι η 
νομοθεσία μεταφέρεται από τα κράτη 
μέλη, αλλά εκτείνεται και στην πλήρη και 
ορθή εφαρμογή των νόμων, ιδίως με σκοπό 
να προστατευθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών·

2. τονίζει ότι ο ρόλος της Επιτροπής ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών δεν 
περιορίζεται στη διασφάλιση ότι η 
νομοθεσία μεταφέρεται από τα κράτη 
μέλη, αλλά εκτείνεται και στην πλήρη και
ορθή εφαρμογή των νόμων, ιδίως με σκοπό 
να προστατευθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών, όπως αυτά 
ορίζονται κυρίως στον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στις 
κοινές συνταγματικές αξίες των κρατών 
μελών·

Or. en
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Τροπολογία 60
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι ο ρόλος της Επιτροπής ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών δεν 
περιορίζεται στη διασφάλιση ότι η 
νομοθεσία μεταφέρεται από τα κράτη 
μέλη, αλλά εκτείνεται και στην πλήρη και 
ορθή εφαρμογή των νόμων, ιδίως με σκοπό 
να προστατευθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών·

2. τονίζει ότι ο ρόλος της Επιτροπής ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών δεν 
περιορίζεται στη διασφάλιση ότι η 
νομοθεσία μεταφέρεται από τα κράτη 
μέλη, αλλά εκτείνεται και στην πλήρη και 
ορθή εφαρμογή των νόμων, ιδίως με σκοπό 
να προστατευθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών και, ως εκ 
τούτου, εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
απαντά στις αναφορές που καταγγέλλουν 
παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, ισχυρίζεται ότι δεν είναι 
αρμόδια για τα συγκεκριμένα θέματα·

Or. es

Τροπολογία 61
Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι ο ρόλος της Επιτροπής ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών δεν 
περιορίζεται στη διασφάλιση ότι η 
νομοθεσία μεταφέρεται από τα κράτη 
μέλη, αλλά εκτείνεται και στην πλήρη και 
ορθή εφαρμογή των νόμων, ιδίως με σκοπό 
να προστατευθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών·

2. τονίζει ότι ο ρόλος της Επιτροπής ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών δεν 
περιορίζεται στη διασφάλιση ότι η 
νομοθεσία μεταφέρεται από τα κράτη 
μέλη, αλλά εκτείνεται και στην πλήρη και 
ορθή εφαρμογή των νόμων, ιδίως με σκοπό 
να προστατευθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών· εκφράζει τη 
λύπη του για τον περιορισμό του πεδίου 
εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων λόγω υπερβολικά 
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περιοριστικής ερμηνείας του άρθρου 51 
του Χάρτη, δεδομένου ότι η εν λόγω 
ρήτρα αποτρέπει την ανάμειξη στον 
τομέα της επιβολής του νόμου στην ΕΕ· 
θεωρεί ότι αυτή η προσέγγιση θα πρέπει 
να αναθεωρηθεί ώστε να μπορέσουν να 
ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των 
πολιτών της ΕΕ όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 62
Eleonora Evi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι ο ρόλος της Επιτροπής ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών δεν 
περιορίζεται στη διασφάλιση ότι η 
νομοθεσία μεταφέρεται από τα κράτη 
μέλη, αλλά εκτείνεται και στην πλήρη και 
ορθή εφαρμογή των νόμων, ιδίως με 
σκοπό να προστατευθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών·

2. τονίζει ότι ο ρόλος της Επιτροπής ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών δεν 
περιορίζεται στη διασφάλιση ότι η 
νομοθεσία μεταφέρεται από τα κράτη 
μέλη, αλλά εκτείνεται και στην ικανότητά 
της να παρακολουθεί την ορθή και πλήρη 
εφαρμογή των νόμων, ιδίως με σκοπό να 
προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα 
των πολιτών·

Or. it

Τροπολογία 63
Σοφία Σακοράφα

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι ο ρόλος της Επιτροπής ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών δεν 
περιορίζεται στη διασφάλιση ότι η 
νομοθεσία μεταφέρεται από τα κράτη 

2. τονίζει ότι ο ρόλος της Επιτροπής ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών δεν 
περιορίζεται στη διασφάλιση ότι η 
νομοθεσία μεταφέρεται από τα κράτη 
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μέλη, αλλά εκτείνεται και στην πλήρη και 
ορθή εφαρμογή των νόμων, ιδίως με σκοπό 
να προστατευθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών·

μέλη, αλλά εκτείνεται και στην πλήρη και 
ορθή εφαρμογή των νόμων, ιδίως με σκοπό 
να προστατευθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, την καθιέρωση μηχανισμού 
παρακολούθησης, συστηματικής 
αξιολόγησης και έκδοσης συστάσεων για 
την ενίσχυση της συνολικής 
συμμόρφωσης προς τις θεμελιώδεις αξίες 
στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 64
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 – σημείο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1) υπενθυμίζει ότι η εξασφάλιση του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
περιλαμβάνει την προστασία των 
δικαιωμάτων των πολιτών τρίτων χωρών 
που βρίσκονται στην επικράτεια της ΕΕ 
και ότι οι διαδικασίες άμεσης 
επαναπροώθησης αλλοδαπών, η 
παραμονή τους σε κέντρα κράτησης για 
απεριόριστο χρονικό διάστημα ή η 
απαγόρευση πρόσβασης σε βασική 
υγειονομική κάλυψη παραβιάζουν τις 
διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων·

Or. es

Τροπολογία 65
Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει το νομικό κενό όσον 
αφορά την πρόσβαση των πολιτών σε 
ένδικα μέσα όταν κράτη μέλη δεν έχουν 
μεταφέρει, ή έχουν μεταφέρει με 
καθυστέρηση, τη νομοθεσία της ΕΕ που 
τους αφορά άμεσα·

Or. en

Τροπολογία 66
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. εκφράζει τη λύπη του για τη στενή 
ερμηνεία της Επιτροπής, βάσει 
περιοριστικής ανάγνωσης του άρθρου 51 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
όσον αφορά την αρμοδιότητα της ΕΕ 
σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα· 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 
της ΣΕΕ, η Ένωση βασίζεται στις αξίες 
του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους
δικαίου, καθώς και του σεβασμού των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των προσώπων που ανήκουν σε 
μειονότητες· πιστεύει ότι τα συστημικά 
προβλήματα στον τομέα των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στα κράτη μέλη θα πρέπει 
να αντιμετωπιστούν από την Επιτροπή, 
ιδίως μέσω ενός νέου πλαισίου για την 
αντιμετώπιση των συστημικών κινδύνων 
που απειλούν το κράτος δικαίου·

Or. en
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Τροπολογία 67
Σοφία Σακοράφα

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει την ανάγκη συντονισμού 
δράσεων σε όλα τα επίπεδα με σκοπό την 
προστασία και την προώθηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων με τη 
συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ, των κρατών μελών, των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, των 
ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 68
Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. υπενθυμίζει στην Επιτροπή το 
συνταγματικό καθήκον της να εξετάζει 
τις καταγγελίες των πολιτών που αφορούν 
πιθανές παραβιάσεις θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, όχι μόνο από την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της 
ενωσιακής νομοθεσίας, αλλά και σχετικά 
με περιπτώσεις συστηματική αδυναμία 
προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 69
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν την αποκατάσταση για κάθε 
πολίτη της ΕΕ των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του της πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη και στην παιδεία·

3. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν την αποκατάσταση για κάθε 
πολίτη της ΕΕ των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του της πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη και στην παιδεία· 
τονίζει την άποψη ότι η οικονομικά 
προσιτή πρόσβαση στην ενέργεια για 
κάθε νοικοκυριό είναι θεμελιώδης για τη 
διασφάλιση ενός υγιούς πληθυσμού και 
ότι πρέπει να εφαρμοστούν στοχευμένα 
μέτρα προκειμένου να αντιστραφεί η 
αυξανόμενη τάση της ενεργειακής 
ένδειας σε πολλά κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 70
Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν την αποκατάσταση για κάθε 
πολίτη της ΕΕ των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του της πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη και στην παιδεία·

3. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν την αποκατάσταση για 
όλους τους πολίτες της ΕΕ, και κυρίως για 
τα 122 εκατομμύρια των Ευρωπαίων που 
απειλούνται από τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της πρόσβασης στις 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και 
στις κοινωνικές υπηρεσίες·

Or. it
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Τροπολογία 71
Νότης Μαριάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν την αποκατάσταση για κάθε 
πολίτη της ΕΕ των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του της πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη και στην παιδεία·

3. καλεί τα κράτη μέλη, σεβόμενα την 
αρχή της επικουρικότητας, να λάβουν όλα 
τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν την αποκατάσταση για κάθε 
πολίτη της ΕΕ των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του της πρόσβασης στην 
ποιοτική υγειονομική περίθαλψη και στην 
παιδεία υψηλής ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 72
Branislav Škripek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν την αποκατάσταση για κάθε 
πολίτη της ΕΕ των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του της πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη και στην παιδεία·

3. καλεί τα κράτη μέλη, σεβόμενα πλήρως 
την αρχή της επικουρικότητας, να λάβουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν την αποκατάσταση για κάθε 
πολίτη της ΕΕ των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του της πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη και στην παιδεία·

Or. en

Τροπολογία 73
Eleonora Evi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν την αποκατάσταση για κάθε 
πολίτη της ΕΕ των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του της πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη και στην παιδεία·

3. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν την αποκατάσταση για κάθε 
πολίτη της ΕΕ των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του της πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη και στην παιδεία· 
καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν την προστασία του 
περιβάλλοντος ως βασικό στοιχείο για τη 
διασφάλιση του θεμελιώδους 
δικαιώματος στην υγεία·

Or. it

Τροπολογία 74
Enrico Gasbarra

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν την αποκατάσταση για κάθε 
πολίτη της ΕΕ των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του της πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη και στην παιδεία·

3. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν την αποκατάσταση για κάθε 
πολίτη της ΕΕ των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του της πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη και στην παιδεία 
και να διασφαλίσουν την άρση των 
φυσικών και τεχνητών εμποδίων που 
αφορούν τα άτομα με αναπηρία·

Or. it

Τροπολογία 75
Σοφία Σακοράφα

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν την αποκατάσταση για 
κάθε πολίτη της ΕΕ των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του της πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη και στην παιδεία·

3. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
εφαρμογή του δικαιώματος της 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη, καθώς και 
στην ανεξάρτητη, ισότιμη, 
αποτελεσματική, αμερόληπτη και δίκαιη 
απονομή δικαιοσύνης εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος· υπενθυμίζει ότι 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποκαταστήσουν όλα τα θεμελιώδη 
δικαιώματα για κάθε πολίτη της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 76
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να άρουν όλα τα υφιστάμενα 
εμπόδια εντός της εσωτερικής αγοράς 
προκειμένου να επιτραπεί η άσκηση του 
δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας·

Or. en

Τροπολογία 77
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα 
μεταφοράς των ευεργετημάτων της 

4. υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα 
μεταφοράς των ευεργετημάτων ανεργίας, 
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κοινωνικής ασφάλισης, των συντάξεων 
και της υγειονομική περίθαλψη, είναι 
σημαντικά για την εξασφάλιση της 
πλήρους πραγμάτωσης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών, 
μεταξύ άλλων για την πραγμάτωση της 
κινητικότητας των εργαζομένων·

των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και 
των δικαιωμάτων υγειονομικής 
περίθαλψης καθώς και η αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων είναι 
σημαντικά για την εξασφάλιση της 
πλήρους πραγμάτωσης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών, 
μεταξύ άλλων για την πραγμάτωση της 
κινητικότητας των εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 78
Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα 
μεταφοράς των ευεργετημάτων της 
κοινωνικής ασφάλισης, των συντάξεων και 
της υγειονομική περίθαλψη, είναι 
σημαντικά για την εξασφάλιση της 
πλήρους πραγμάτωσης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών, 
μεταξύ άλλων για την πραγμάτωση της 
κινητικότητας των εργαζομένων·

4. υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα 
μεταφοράς των ευεργετημάτων της 
κοινωνικής ασφάλισης, των συντάξεων και 
της υγειονομικής περίθαλψης καθώς και 
η αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων και των ακαδημαϊκών 
μονάδων είναι σημαντικά για την 
εξασφάλιση της πλήρους πραγμάτωσης 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
πολιτικών ελευθεριών, μεταξύ άλλων για 
την πραγμάτωση της κινητικότητας των 
εργαζομένων η οποία έχει αυξηθεί τα 
τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής 
κρίσης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι πολλοί 
πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
προβλήματα στη διεκδίκηση αυτών των 
δικαιωμάτων· εκφράζει τις ανησυχίες του 
για την αυξανόμενη τάση ταχέων 
απελάσεων πολιτών της ΕΕ από τις 
χώρες κατοικίας τους, ως αποτέλεσμα 
της απώλειας της θέσης εργασίας τους, 
και θεωρεί ότι το γεγονός αυτό αντιβαίνει 
στο πνεύμα της ελευθερίας 
κινητικότητας·

Or. en



PE551.898v01-00 44/58 AM\1053418EL.doc

EL

Τροπολογία 79
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα 
μεταφοράς των ευεργετημάτων της 
κοινωνικής ασφάλισης, των συντάξεων και 
της υγειονομική περίθαλψη, είναι 
σημαντικά για την εξασφάλιση της 
πλήρους πραγμάτωσης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών, 
μεταξύ άλλων για την πραγμάτωση της 
κινητικότητας των εργαζομένων·

4. υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα 
μεταφοράς των ευεργετημάτων της 
κοινωνικής ασφάλισης, των συντάξεων και 
της υγειονομικής περίθαλψης, είναι 
σημαντικά για την εξασφάλιση της 
πλήρους πραγμάτωσης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών·

Or. es

Τροπολογία 80
Eleonora Evi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα
μεταφοράς των ευεργετημάτων της 
κοινωνικής ασφάλισης, των συντάξεων και 
της υγειονομική περίθαλψη, είναι 
σημαντικά για την εξασφάλιση της 
πλήρους πραγμάτωσης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών, 
μεταξύ άλλων για την πραγμάτωση της 
κινητικότητας των εργαζομένων·

4. υπενθυμίζει ότι η κινητικότητα των 
εργαζομένων επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων 
μέσω της πλήρους δυνατότητας
μεταφοράς των ευεργετημάτων της 
κοινωνικής ασφάλισης, των συντάξεων και 
της υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να 
διασφαλίζονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και οι πολιτικές ελευθερίες·

Or. it

Τροπολογία 81
Enrico Gasbarra
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα 
μεταφοράς των ευεργετημάτων της 
κοινωνικής ασφάλισης, των συντάξεων και 
της υγειονομική περίθαλψη, είναι 
σημαντικά για την εξασφάλιση της 
πλήρους πραγμάτωσης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών, 
μεταξύ άλλων για την πραγμάτωση της 
κινητικότητας των εργαζομένων·

4. υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα 
μεταφοράς των ευεργετημάτων της 
κοινωνικής ασφάλισης, των συντάξεων και 
της υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως για 
τα άτομα με αναπηρία, είναι σημαντικά 
για την εξασφάλιση της πλήρους 
πραγμάτωσης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών, 
μεταξύ άλλων για την πραγμάτωση της 
κινητικότητας των εργαζομένων·

Or. it

Τροπολογία 82
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει, κατεπειγόντως, ότι τα κράτη 
μέλη θα μεταφέρουν και θα εφαρμόσουν 
ορθά την οδηγία 2004/38/EΚ σχετικά με 
την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, 
δεδομένης της συχνής υποβολής 
αναφορών με θέμα τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζονται επίσης από τους/τις 
συζύγους και τα παιδιά τους· επισημαίνει 
την αύξηση της υποβολής αναφορών από 
διάφορα κράτη μέλη σχετικά με 
διασυνοριακές διαφορές επιμέλειας 
τέκνων στο πλαίσιο του κανονισμού 
Βρυξέλλες ΙΙα και ιδίως κατά ορισμένων 
αρχών κρατών μελών σχετικά με την 
άρση της επιμέλειας σε γονείς που έχουν 
ασκήσει το δικαίωμα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας εντός της ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 83
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στην προστασία των δικαιωμάτων του 
παιδιού, και κυρίως στη στήριξη των 
παιδιών που έχουν απομακρυνθεί από τις 
εστίες τους και ζουν στο εξωτερικό· 
θεωρεί ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού 
πρέπει να αποτελεί τη βάση για την 
επίλυση όλων των δικαστικών διαφορών 
που αφορούν την επιμέλεια των παιδιών 
και δημιουργούνται όταν οι οικογένειες 
διαμένουν εκτός της χώρας καταγωγής 
τους, καθώς η σύμβαση αυτή δίνει 
ιδιαίτερη προσοχή στη διαφύλαξη της 
ταυτότητας του παιδιού·

Or. lt

Τροπολογία 84
Edouard Martin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει ότι η αναγνώριση των 
πανεπιστημιακών πτυχίων μεταξύ των 
κρατών μελών αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα για την πραγματική 
κινητικότητα των ευρωπαίων πολιτών·

Or. fr
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Τροπολογία 85
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τις 
απαραίτητες νομικές και διοικητικές 
διατάξεις προκειμένου να διασφαλίσουν 
ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ που βρίσκονται 
σε ηλικία ψήφου μπορούν να ασκήσουν 
το δικαίωμα ψήφου στις εθνικές και 
περιφερειακές εκλογές του ενδιαφέροντός 
τους·

Or. en

Τροπολογία 86
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. τονίζει ότι θα πρέπει να 
προστατεύονται κατάλληλα τα 
συμφέροντα και τα δικαιώματα των 
παιδιών των πολιτών της ΕΕ, όχι μόνο 
εντός αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ζητεί, κατά συνέπεια, την 
ενίσχυση της συνεργασίας με τα αρμόδια 
θεσμικά όργανα για την καλή διαβίωση 
των παιδιών σε σκανδιναβικές χώρες 
εκτός της ΕΕ· θεωρεί ότι όλοι οι εταίροι 
της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των 
μελών του ΕΟΧ) θα πρέπει να 
επικυρώσουν τη Σύμβαση της Χάγης του 
1996 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το 
εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την 
εκτέλεση και τη συνεργασία σε θέματα 
γονικής μέριμνας και μέτρων προστασίας 
των παιδιών·
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Or. lt

Τροπολογία 87
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, 
όταν προτείνουν νομοθεσία, να επιδιώκουν 
ισορροπία μεταξύ των μέτρων για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

5. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, 
όταν προτείνουν νομοθεσία, να επιδιώκουν 
ισορροπία μεταξύ των μέτρων για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
ώστε τα δικαιώματα αυτά να μην 
υπονομεύονται·

Or. en

Τροπολογία 88
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, 
όταν προτείνουν νομοθεσία, να επιδιώκουν 
ισορροπία μεταξύ των μέτρων για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

5. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, 
όταν προτείνουν νομοθεσία, να επιδιώκουν 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των μέτρων 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και της προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 89
Mara Bizzotto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, 
όταν προτείνουν νομοθεσία, να 
επιδιώκουν ισορροπία μεταξύ των 
μέτρων για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και της προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

5. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, 
όταν προτείνουν αντιτρομοκρατική
νομοθεσία, να θέτουν στο επίκεντρο των 
επιλογών τους την ασφάλεια και την 
ακεραιότητα των ευρωπαίων πολιτών, οι 
οποίες πρέπει να προστατεύονται με κάθε 
δυνατό τρόπο και μέσο·

Or. it

Τροπολογία 90
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, 
όταν προτείνουν νομοθεσία, να
επιδιώκουν ισορροπία μεταξύ των 
μέτρων για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και της προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

5. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, 
όταν προτείνουν νομοθεσία, να έχουν 
υπόψη ότι τα μέτρα για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να σημαίνουν 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. es

Τροπολογία 91
Eleonora Evi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, 
όταν προτείνουν νομοθεσία, να 
επιδιώκουν ισορροπία μεταξύ των 
μέτρων για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και της προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

5. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, 
όταν προτείνουν μέτρα για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, να 
σέβονται τον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ένωσης·
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Or. it

Τροπολογία 92
Svetoslav Hristov Malinov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι σε πολλές 
περιπτώσεις είναι δύσκολο για το κοινό 
να γνωρίζει ακριβώς σε ποιο θεσμικό 
όργανο θα πρέπει να απευθυνθεί όταν 
παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματά 
του και τονίζει την ανάγκη για σαφή και 
προσιτή πληροφόρηση με στόχο να μην 
δημιουργείται σύγχυση όσον αφορά το 
πεδίο και τη δυνατότητα εφαρμογής του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
διαδικασίας της δικαστικής προσφυγής·

Or. bg

Τροπολογία 93
Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την 
πρόσφατη θέσπιση νομοθεσίας σε 
ορισμένα κράτη μέλη η οποία περιορίζει 
το αναγνωρισμένο θεμελιώδες δικαίωμα 
της ελευθερίας της έκφρασης και του 
συνέρχεσθαι· θεωρεί ότι η νομοθεσία 
αυτή, η οποία υπονομεύει τα πολιτικά 
δικαιώματα, οδηγεί σε τάση 
συρρίκνωσης της δημοκρατίας·

Or. en
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Τροπολογία 94
Tatjana Ždanoka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει την ανασφάλεια δικαίου 
που δημιουργείται από κάθε αναδρομική 
διάταξη νέας νομοθεσίας των κρατών 
μελών, καθώς και σε περιπτώσεις 
διαρκών αλλαγών στον ίδιο ρυθμιστικό 
τομέα, οι οποίες καθυστερούν de facto 
την αποτελεσματική εφαρμογή των 
τελικών διατάξεων· προειδοποιεί για τον 
κίνδυνο υπονόμευσης του δικαιώματος σε 
αποτελεσματικό ένδικο μέσο, το οποίο 
δεν τηρείται σε περιπτώσεις 
ανεπίτρεπτης καθυστέρησης εθνικών 
δικαστικών διαδικασιών· εκφράζει την 
άποψη ότι, για τον σεβασμό της αρχής 
της ισότητας ενώπιον του νόμου, θα 
πρέπει να αρθούν σε κάθε κράτος μέλος 
τα κοινωνικοοικονομικά εμπόδια στην 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη, όπως οι 
υπέρογκες δικαστικές δαπάνες·

Or. en

Τροπολογία 95
Enrico Gasbarra

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει τη 
νομοθετική πρωτοβουλία μιας «πράξης 
για την προσβασιμότητα», με τη μορφή 
ενός οριζόντιου μέσου που θα είναι σε 
θέση να προωθήσει την προστασία των 
ατόμων με αναπηρία και να διασφαλίσει 
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ότι όλες οι πολιτικές αρμοδιότητας της 
ΕΕ είναι συνεπείς προς τον σκοπό αυτό·

Or. it

Τροπολογία 96
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. ζητεί από την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει ένα βήμα προς την 
παγίωση του δικαιώματος της χρηστής 
διοίκησης, μετατρέποντας τον κώδικα 
ορθής διοικητικής συμπεριφοράς της ΕΕ 
σε νομικά δεσμευτικό κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 97
Pál Csáky, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα καθίστανται σεβαστά, 
διασφαλίζονται, πραγματώνονται και 
αναπτύσσονται περαιτέρω.

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν μέσω των πολιτικών 
τους ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα 
καθίστανται σεβαστά, διασφαλίζονται, 
προστατεύονται και αναπτύσσονται 
περαιτέρω εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 98
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα καθίστανται σεβαστά, 
διασφαλίζονται, πραγματώνονται και 
αναπτύσσονται περαιτέρω.

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα καθίστανται σεβαστά, 
διασφαλίζονται, πραγματώνονται και 
αναπτύσσονται ουσιαστικά·

Or. es

Τροπολογία 99
Eleonora Evi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα καθίστανται σεβαστά, 
διασφαλίζονται, πραγματώνονται και 
αναπτύσσονται περαιτέρω.

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα καθίστανται σεβαστά, 
διασφαλίζονται, πραγματώνονται και 
αναπτύσσονται περαιτέρω. Καλεί τα 
κράτη μέλη να ανανεώσουν τις 
προσπάθειές τους ώστε να αναγνωριστεί 
το δικαίωμα της αναφοράς και της 
διαμεσολάβησης ως μέσο για την 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων της 
ιθαγένειας·

Or. it

Τροπολογία 100
Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. εκφράζει τις ανησυχίες του, βάσει των 
εκατοντάδων αναφορών που λαμβάνονται 
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ετησίως, για τις ελλείψεις που 
παρουσιάζονται στην πραγματική 
εφαρμογή από τα κράτη μέλη των 
διατάξεων, τόσο όσον αφορά το γράμμα 
όσο και το πνεύμα, της νομοθεσίας της 
EE για το περιβάλλον, όπως της οδηγίας 
για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και της οδηγίας για τη 
στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων· ζητεί από την Επιτροπή να 
ασκεί ενισχυμένη εποπτεία επί της ουσίας 
τέτοιων διαδικασιών, ιδίως όταν 
συγκεκριμένες περιπτώσεις υπόκεινται σε 
αναφορές·

Or. en

Τροπολογία 101
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
πρωτοβουλίας ευρωπαίων πολιτών 
(ΠΕΠ) ως νέου δικαιώματος των 
πολιτών που εισάγει η Συνθήκη της 
Λισαβόνας με στόχο την αύξηση της 
συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ· 
επισημαίνει τη σημασία της ΠΕΠ ως 
ισχυρού μέσου για την παροχή στους 
ευρωπαίους πολίτες του άμεσου 
δημοκρατικού δικαιώματος της 
συμβολής στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στην ΕΕ, το οποίο 
συμπληρώνει το δικαίωμα των 
ευρωπαίων πολιτών να υποβάλλουν 
αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(ΕΚ) και το δικαίωμά τους να 
προσφεύγουν στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή·

Or. en
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Τροπολογία 102
Milan Zver

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τον 
σεβασμό των αρχών της δημοκρατίας, 
του κράτους δικαίου, της 
οικουμενικότητας και του αδιαιρέτου των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών και του 
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
τόσο στα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και σε
διεθνές επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 103
Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. στηρίζει το πρόγραμμα δικαστικής 
κατάρτισης της ΕΕ για δικαστές εθνικών 
δικαστηρίων οι οποίοι διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο όσον αφορά την εφαρμογή 
των δικαιωμάτων των πολιτών· 
προειδοποιεί για τον κίνδυνο 
υπονόμευσης του δικαιώματος σε 
αποτελεσματικό ένδικο μέσο, το οποίο 
δεν τηρείται σε περιπτώσεις 
ανεπίτρεπτης καθυστέρησης εθνικών 
δικαστικών διαδικασιών· εκφράζει την 
άποψη ότι, για τον σεβασμό της αρχής 
της ισότητας ενώπιον του νόμου και της 
αποτελεσματικής πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη, θα πρέπει να αρθούν σε κάθε 
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κράτος μέλος τα κοινωνικοοικονομικά 
εμπόδια στην πρόσβασή της, όπως οι 
υπέρογκες δικαστικές δαπάνες και οι 
φόροι·

Or. en

Τροπολογία 104
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
ενισχύσει τον ρόλο των πρωτοβουλιών 
ευρωπαίων πολιτών (ΠΕΠ), υιοθετώντας 
μια προσέγγιση φιλική προς τους πολίτες 
για την αντιμετώπιση όλων των 
ανεπαρκειών του εν λόγω μέσου στην 
επερχόμενη αναθεώρηση του κανονισμού 
211/20118, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις 
εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών 
σχετικά με τη χρήση της ΠΕΠ και των 
δυνατοτήτων της να επηρεάσει τη 
διαδικασία χάραξης πολιτικών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 105
Milan Zver

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
λάβει υπόψη την έκθεση Göncz της 17ης 
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την 
αξιολόγηση του συστήματος δικαιοσύνης 
όσον αφορά την ποινική δικαιοσύνη και 
το κράτος δικαίου, στην οποία 
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αποδοκιμάζεται η έλλειψη διαθέσιμων 
στοιχείων σε σχέση με τα εθνικά 
συστήματα δικαιοσύνης, και ως εκ 
τούτου καλεί τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν πλήρως με τα θεσμικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και να προβούν 
στην τακτική συλλογή και παροχή 
αντικειμενικών, αξιόπιστων και 
συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με τα 
συστήματα δικαιοσύνης τους· ζητεί έναν 
αποτελεσματικό μηχανισμό για την 
τακτική εκτίμηση της συμμόρφωσης των 
κρατών μελών προς τις θεμελιώδεις αξίες 
της ΕΕ, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
ΣΕΕ, ο οποίος θα παρέχει τη βάση για 
ένα εργαλείο έγκαιρης ειδοποίησης, και 
τονίζει ότι η Επιτροπή έχει το δικαίωμα 
να προσφεύγει στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά κράτους 
μέλους το οποίο έχει παραβεί υποχρέωσή 
του εκ των Συνθηκών·

Or. en

Τροπολογία 106
Marlene Mizzi, Soledad Cabezón Ruiz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. καλωσορίζει τη διαδικτυακή 
Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Δικαιοσύνη την 
οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και η οποία παρέχει στους 
επαγγελματίες και το κοινό πληροφορίες 
για τα δικαστικά συστήματα, αποτελεί 
πρακτικό εργαλείο για τη βελτίωση της 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη, και διαθέτει 
ειδική ενότητα για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα με στόχο την ενημέρωση των 
πολιτών για τις δυνατότητες προσφυγής 
τους σε περίπτωση παραβίασης των 



PE551.898v01-00 58/58 AM\1053418EL.doc

EL

θεμελιωδών δικαιωμάτων τους·

Or. en


