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Τροπολογία  1 

Martin Callanan, Konrad Szymański 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Έκθεση A7-0252/2010 

Luigi Berlinguer 

Πτυχές αστικού, εµπορικού, οικογενειακού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του σχεδίου 

δράσης για την εφαρµογή του προγράµµατος της Στοκχόλµης 

COM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ι∆ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Ι∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο της 

Ένωσης πρέπει να τεθεί στην υπηρεσία 

των πολιτών και ιδίως στους τοµείς του 

οικογενειακού δικαίου και των διατάξεων 

περί οικογενειακής κατάστασης, 

Ι∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο της 

Ένωσης πρέπει να τεθεί στην υπηρεσία 

των πολιτών και ιδίως στους τοµείς του 

οικογενειακού δικαίου και των διατάξεων 

περί οικογενειακής κατάστασης, σε 
πνεύµα πλήρους σεβασµού της αρχής της 
επικουρικότητας, 

Or. en 
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Τροπολογία  2 

Martin Callanan, Konrad Szymański 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Έκθεση A7-0252/2010 

Luigi Berlinguer 

Πτυχές αστικού, εµπορικού, οικογενειακού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του σχεδίου 

δράσης για την εφαρµογή του προγράµµατος της Στοκχόλµης 

COM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 40 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

40. τονίζει την ανάγκη διασφάλισης 

αµοιβαίας αναγνώρισης των επισήµων 

εγγράφων που εκδίδονται από τις εθνικές 

διοικήσεις· επιδοκιµάζει τις προσπάθειες 

της Επιτροπής προκειµένου να επιτραπεί 

στους πολίτες να ασκήσουν τα δικαιώµατά 

τους για την ελεύθερη κυκλοφορία και 
υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τα σχέδια για 
να επιτραπεί η αµοιβαία αναγνώριση των 
αποτελεσµάτων που προσδίδονται στις 
ληξιαρχικές πράξεις· ζητεί να 
καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για 

την µείωση των φραγµών για τους πολίτες 

οι οποίοι ασκούν το δικαίωµά τους στην 

ελεύθερη κυκλοφορία, ιδιαίτερα όσον 

αφορά την πρόσβαση στις κοινωνικές 

παροχές τις οποίες δικαιούνται και το 

δικαίωµα ψήφου στις δηµοτικές εκλογές· 

40. τονίζει την ανάγκη διασφάλισης 

αµοιβαίας αναγνώρισης των επισήµων 

εγγράφων που εκδίδονται από τις εθνικές 

διοικήσεις· επιδοκιµάζει τις προσπάθειες 

της Επιτροπής προκειµένου να επιτραπεί 

στους πολίτες να ασκήσουν τα δικαιώµατά 

τους για την ελεύθερη κυκλοφορία· ζητεί 

να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες 

για την µείωση των φραγµών για τους 

πολίτες οι οποίοι ασκούν το δικαίωµά τους 

στην ελεύθερη κυκλοφορία, ιδιαίτερα όσον 

αφορά την πρόσβαση στις κοινωνικές 

παροχές τις οποίες δικαιούνται και το 

δικαίωµα ψήφου στις δηµοτικές εκλογές· 

αναγνωρίζει την κυριαρχία των κρατών 
µελών σε θέµατα οικογενειακού δικαίου·  

Or. en 
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Martin Callanan, Konrad Szymański 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Έκθεση A7-0252/2010 

Luigi Berlinguer 

Πτυχές αστικού, εµπορικού, οικογενειακού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του σχεδίου 

δράσης για την εφαρµογή του προγράµµατος της Στοκχόλµης 

COM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 3α. τονίζει ότι η αρχή της 
επικουρικότητας πρέπει να τηρείται ιδίως 
σε σχέση µε τα µέτρα για το οικογενειακό 
δίκαιο που έχουν διασυνοριακές 
επιπτώσεις, όπως ορίζει σαφώς το άρθρο 
το άρθρο 81, παράγραφος 3, της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·   

Or. en 

 

 


