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Τροπολογία  3 

Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 

Joanna Senyszyn 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0377/2012 

Leonidas Donskis 

Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία ανά τον κόσµο το 2011 και 

την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέµατος 

2012/2145(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. χαιρετίζει την έγκριση του στρατηγικού 

πλαισίου της ΕΕ για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα στις 25 Ιουνίου 2012· 

προτρέπει τα θεσµικά όργανα της ΕΕ να 

συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν την 

έγκαιρη και ορθή εφαρµογή του, για να 

τηρηθεί πιστά η δέσµευση που 

αναλαµβάνεται στη Συνθήκη της ΕΕ για 

επιδίωξη εξωτερικών πολιτικών 

βασισµένων στα ανθρώπινα δικαιώµατα, 

τις δηµοκρατικές αξίες και το κράτος 

δικαίου µε τρόπο αποφασιστικό και 

βασισµένο σε αρχές, αποφεύγοντας την 

εφαρµογή δύο µέτρων και σταθµών· 

4. χαιρετίζει την έγκριση του στρατηγικού 

πλαισίου της ΕΕ για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα στις 25 Ιουνίου 2012· 

προτρέπει τα θεσµικά όργανα της ΕΕ να 

συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν την 

έγκαιρη και ορθή εφαρµογή του, για να 

τηρηθεί πιστά η δέσµευση που 

αναλαµβάνεται στη Συνθήκη της ΕΕ για 

επιδίωξη εξωτερικών πολιτικών 

βασισµένων στα ανθρώπινα δικαιώµατα, 

τις δηµοκρατικές αξίες και το κράτος 

δικαίου µε τρόπο αποφασιστικό και 

βασισµένο σε αρχές, αποφεύγοντας την 

εφαρµογή δύο µέτρων και σταθµών· 

τονίζει ότι, για να αποτελέσει η ΕΕ 
αξιόπιστο παράγοντα στις εξωτερικές 
σχέσεις, πρέπει να ενεργεί µε συνέπεια για 
να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα της 
πολιτικής της στον τοµέα των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων· 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0377/4 

Τροπολογία  4 

Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 

Joanna Senyszyn 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0377/2012 

Leonidas Donskis 

Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία ανά τον κόσµο το 2011 και 

την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέµατος 

2012/2145(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  12α. τονίζει τη σηµασία της ενεργού 
συµµετοχής της ΕΕ στις εργασίες του 
Συµβουλίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
του ΟΗΕ και δηλώνει ότι την υποστηρίζει 
σθεναρά, συµµετοχή µε τη µορφή από 
κοινού προώθησης ψηφισµάτων, έκδοσης 
δηλώσεων και παρέµβασης σε 
διαδραστικούς διαλόγους και συζητήσεις· 

Or. en 



 

AM\921402EL.doc  PE502.540v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

5.12.2012 A7-0377/5 

Τροπολογία  5 

Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 

Joanna Senyszyn 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0377/2012 

Leonidas Donskis 

Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία ανά τον κόσµο το 2011 και 

την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέµατος 

2012/2145(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  16α. υπενθυµίζει την ανάγκη επαρκούς 
χρηµατοδότησης προκειµένου να 
παραµείνουν ανοικτά τα περιφερειακά 
γραφεία της Ύπατης Αρµοστείας των 
Ηνωµένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα (OHCHR)· 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0377/6 

Τροπολογία  6 

Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 

Joanna Senyszyn 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0377/2012 

Leonidas Donskis 

Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία ανά τον κόσµο το 2011 και 

την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέµατος 

2012/2145(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 16β. υπενθυµίζει την έγκριση από τη 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ του 
ψηφίσµατος  αριθ. 65/276 σχετικά µε τη 
συµµετοχή της ΕΕ στις εργασίες του 
ΟΗΕ, ως µια µετριοπαθή αρχή µιας 
µεγαλύτερης προσπάθειας αναβάθµισης 
του ρόλου της Ένωσης στις εργασίες του 
εν λόγω οργανισµού σχετικά µε τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα· 

Or. en 
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Τροπολογία  7 

Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 

Joanna Senyszyn 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0377/2012 

Leonidas Donskis 

Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία ανά τον κόσµο το 2011 και 

την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέµατος 

2012/2145(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

20. εορτάζει τη δεκάτη επέτειο της έναρξης 

ισχύος του Καταστατικού της Ρώµης του 

∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου· 

αναγνωρίζει το ∆ιεθνές Ποινικό 

∆ικαστήριο ως µηχανισµό «έσχατης 

ανάγκης» αρµόδιο για την απονοµή 

δικαιοσύνης για τα θύµατα εγκληµάτων 

κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονιών, 

εγκληµάτων πολέµου, όπως ορίζει η αρχής 

της συµπληρωµατικότητας στο 

Καταστατικό της Ρώµης· 

20. εορτάζει τη δεκάτη επέτειο της έναρξης 

ισχύος του Καταστατικού της Ρώµης του 

∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου· 
χαιρετίζει την κύρωση του ∆Π∆ από το 
Πράσινο Ακρωτήριο και το Βανουάτου· 
αναγνωρίζει το ∆ιεθνές Ποινικό 

∆ικαστήριο ως µηχανισµό «έσχατης 

ανάγκης» αρµόδιο για την απονοµή 

δικαιοσύνης για τα θύµατα εγκληµάτων 

κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονιών, 

εγκληµάτων πολέµου, όπως ορίζει η αρχής 

της συµπληρωµατικότητας στο 

Καταστατικό της Ρώµης· 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0377/8 

Τροπολογία  8 

Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 

Joanna Senyszyn 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0377/2012 

Leonidas Donskis 

Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία ανά τον κόσµο το 2011 και 

την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέµατος 

2012/2145(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 32 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  32α. υπενθυµίζει ότι προκειµένου να 
αποφευχθούν εξαρχής οι παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η τήρηση του 
διεθνούς δικαίου πρέπει να βρίσκεται 
στον πυρήνα οιασδήποτε στρατηγικής 
της ΕΕ στοχεύει στην ενίσχυση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της 
δηµοκρατίας στον κόσµο, ιδίως στο 
πλαίσιο των σχέσεών της µε τους 
εταίρους της που συµµετέχουν σε ένοπλη 
ή υποβόσκουσα σύγκρουση· υπενθυµίζει 
την ανάγκη να τεθεί τέρµα σε οιαδήποτε 
στήριξη παρέχει η ΕΕ σε συµµετέχοντες 
σε σύγκρουση, ανεξάρτητα από το εάν η 
στήριξη αυτή είναι οικονοµικής, 
υλικοτεχνικής ή τακτικής φύσεως, µεταξύ 
άλλων µέσω της παροχής όπλων, 
πυροµαχικών και οιωνδήποτε άλλων 
τύπων στρατιωτικού εξοπλισµού, όπως 
ορίζεται στην κοινή θέση της ΕΕ για τις 
εξαγωγές όπλων· 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0377/9 

Τροπολογία  9 

Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 

Joanna Senyszyn 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0377/2012 

Leonidas Donskis 

Eτήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία ανά τον κόσµο το 2011 και 

την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέµατος 

2012/2145(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 49 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

49. τονίζει την αµοιβαία ενισχυτική φύση 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της 

δηµοκρατίας, καθώς µέσα από τον 

σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων οι 

κοινωνίες δηµιουργούν τον ελεύθερο 

πολιτικό χώρο που απαιτείται για ειρηνική 

δηµοκρατική άµιλλα· χαιρετίζει εν 

προκειµένω την ιδιαίτερη έµφαση της ΕΕ 

στην προώθηση της δηµοκρατίας, όπως 
απεικονίζεται από το προσφάτως συσταθέν 

Ευρωπαϊκό Ταµείο για τη ∆ηµοκρατία· 

49. τονίζει την αµοιβαία ενισχυτική φύση 

των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της 

δηµοκρατίας, καθώς µέσα από τον 

σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων οι 

κοινωνίες δηµιουργούν τον ελεύθερο 

πολιτικό χώρο που απαιτείται για ειρηνική 

δηµοκρατική άµιλλα· χαιρετίζει εν 

προκειµένω την ιδιαίτερη έµφαση της ΕΕ 

στην υποστήριξη της δηµοκρατίας, όπως 
απεικονίζεται από το προσφάτως συσταθέν 

Ευρωπαϊκό Ταµείο για τη ∆ηµοκρατία· 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0377/10 

Τροπολογία  10 

Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 

Joanna Senyszyn 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0377/2012 

Leonidas Donskis 

Eτήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία ανά τον κόσµο το 2011 και 

την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέµατος 

2012/2145(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 56 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  56α. συνιστά να δηµοσιοποιούνται οι ανά 
χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα· τονίζει ότι οι δηµόσιες 
στρατηγικές θα προβάλλουν τη δέσµευση 
της ΕΕ στον τοµέα των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων σε τρίτες χώρες και θα 
προσφέρουν στήριξη σε όσους 
αγωνίζονται για την άσκηση και την 
προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων τους· 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0377/11 

Τροπολογία  11 

Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 

Joanna Senyszyn 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0377/2012 

Leonidas Donskis 

Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία ανά τον κόσµο το 2011 και 

την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέµατος 

2012/2145(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 61 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  61β. επαναλαµβάνει την έκκλησή του 
προς την Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφαλείας και προς τα κράτη 
µέλη να αγωνισθούν για τη διαµόρφωση 
µιας κοινής θέσης της ΕΕ σχετικά µε τις 
ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ως 
συνέχεια της έκθεσης της εξεταστικής 
αποστολής –της οποίας ηγείται ο 
δικαστής Goldstone– για τη σύγκρουση 
στη Γάζα στο νότιο Ισραήλ, και να 
αγωνισθούν για να διασφαλίσουν ότι θα 
εφαρµοσθούν πράγµατι οι συστάσεις της, 
µεταξύ άλλων και εκείνες που αφορούν τη 
λογοδοσία για όλες τις παραβιάσεις του 
διεθνούς δικαίου, περιλαµβανοµένων των 
εικαζόµενων εγκληµάτων πολέµου· 

Or. en 



 

AM\921402EL.doc  PE502.540v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

5.12.2012 A7-0377/12 

Τροπολογία  12 

Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 

Joanna Senyszyn 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0377/2012 

Leonidas Donskis 

Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία ανά τον κόσµο το 2011 και 

την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέµατος 

2012/2145(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 63 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  63α. υπενθυµίζει το σηµαντικό ρόλο των 
συνδικάτων· παραπέµπει στον Χάρτη 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα στο 
άρθρο 12 (ελευθερία του συνέρχεσθαι και 
του συνεταιρίζεσθαι), στο άρθρο 27 
(δικαίωµα των εργαζοµένων στην 
ενηµέρωση και τη διαβούλευση στο 
πλαίσιο της επιχείρησης), στο άρθρο 28 
(δικαίωµα διαπραγµάτευσης και 
συλλογικών δράσεων) και στο άρθρο 29 
(δικαίωµα πρόσβασης στις υπηρεσίες 
ευρέσεως εργασίας)· 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0377/13 

Τροπολογία  13 

Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 

Joanna Senyszyn 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0377/2012 

Leonidas Donskis 

Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία ανά τον κόσµο το 2011 και 

την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέµατος 

2012/2145(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 95 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

95. χαιρετίζει το συµπέρασµα οργανώσεων 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων σύµφωνα µε το 

οποίο η εφαρµογή της θανατικής ποινής το 

2011 επιβεβαιώνει σε γενικές γραµµές την 

παγκόσµια τάση για κατάργησή της· 

εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τη 

σηµαντική αύξηση των εκτελέσεων στο 

Ιράν, το Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία· 

εκφράζει τη σφοδρή απογοήτευσή του για 

την άρνηση της Κίνας να αποκαλύψει 

αξιόπιστα στοιχεία σχετικά µε την 

εφαρµογή της θανατικής ποινής και των 

εκτελέσεων, οι οποίες, σύµφωνα µε τη 

∆ιεθνή Αµνηστία, ανέρχονται σε χιλιάδες· 

χαιρετίζει την κατάργηση της θανατικής 

ποινής στην πολιτεία του Ιλινόις των ΗΠΑ 

αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 

ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες εξακολουθούν 

να πραγµατοποιούν εκτελέσεις µολονότι το 

2011 ήταν η µόνη χώρα που συνέχιζε την 

πρακτική αυτή µεταξύ των χωρών της G8· 

υπενθυµίζει µε ανησυχία ότι η 

Λευκορωσία είναι η µοναδική ευρωπαϊκή 

χώρα που συνεχίζει να εφαρµόζει τη 

θανατική ποινή· προτρέπει την ΕΕ και τα 

κράτη µέλη της να ανακινούν διαρκώς και 

κατά προτεραιότητα το ζήτηµα αυτό στους 

διαλόγους τους µε τις εν λόγω χώρες· 

95. χαιρετίζει το συµπέρασµα οργανώσεων 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων σύµφωνα µε το 

οποίο η εφαρµογή της θανατικής ποινής το 

2011 επιβεβαιώνει σε γενικές γραµµές την 

παγκόσµια τάση για κατάργησή της· 
επικροτεί την κατάργηση της θανατικής 
ποινής στην Ταϊλάνδη για κακοποιούς 
κάτω των 18 ετών· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για τη σηµαντική αύξηση των 

εκτελέσεων στο Ιράν, το Ιράκ, το 
Αφγανιστάν και τη Σαουδική Αραβία· 
εκφράζει τη σφοδρή απογοήτευσή του για 

την άρνηση της Κίνας να αποκαλύψει 

αξιόπιστα στοιχεία σχετικά µε την 

εφαρµογή της θανατικής ποινής και των 

εκτελέσεων, οι οποίες, σύµφωνα µε τη 

∆ιεθνή Αµνηστία, ανέρχονται σε χιλιάδες· 

χαιρετίζει την κατάργηση της θανατικής 

ποινής στην πολιτεία του Ιλινόις των ΗΠΑ 

αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 

ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες εξακολουθούν 

να πραγµατοποιούν εκτελέσεις µολονότι το 

2011 ήταν η µόνη χώρα που συνέχιζε την 

πρακτική αυτή µεταξύ των χωρών της G8· 

υπενθυµίζει µε ανησυχία ότι η 

Λευκορωσία είναι η µοναδική ευρωπαϊκή 

χώρα που συνεχίζει να εφαρµόζει τη 

θανατική ποινή· προτρέπει την ΕΕ και τα 

κράτη µέλη της να ανακινούν διαρκώς και 
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κατά προτεραιότητα το ζήτηµα αυτό στους 

διαλόγους τους µε τις εν λόγω χώρες· 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0377/14 

Τροπολογία  14 

Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Joanna Senyszyn, 

Véronique De Keyser 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0377/2012 

Leonidas Donskis 

Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία ανά τον κόσµο το 2011 και 

την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέµατος 

2012/2145(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 95 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  95α. αναφέρει ότι η ΕΕ, η οποία έχει ήδη 
επιτύχει στο παρελθόν απτά 
αποτελέσµατα όσον αφορά την 
καταπολέµηση της θανατικής ποινής, 
πρέπει να αναλάβει πιο αποφασιστικό 
ρόλο και να καλέσει τα θεσµικά όργανα 
και τα κράτη µέλη να τηρούν και να 
ενισχύουν τη δέσµευσή τους και την 
πολιτική τους βούληση ως προς αυτό το 
θέµα, προκειµένου να είναι σε θέση να 
καταργήσουν οριστικά τη θανατική ποινή 
σε παγκόσµιο επίπεδο· 

Or. es 
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5.12.2012 A7-0377/15 

Τροπολογία  15 

Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 

Joanna Senyszyn 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0377/2012 

Leonidas Donskis 

Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία ανά τον κόσµο το 2011 και 

την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέµατος 

2012/2145(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 106 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

106. καλεί επιτακτικά τα κράτη µέλη να 

αντιταχθούν σθεναρά σε κάθε προσπάθεια 

υπονόµευσης της έννοιας της 

οικουµενικότητας, του αδιαιρέτου και της 

αλληλεξάρτησης των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, και να προτρέψουν ενεργά 

το Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

του ΟΗΕ (UNHRC) να εξετάζει µε την 

ίδια προσοχή τις διακρίσεις κάθε είδους, 

συµπεριλαµβανοµένων των διακρίσεων 

λόγω φύλου, φυλής, ηλικίας, γενετήσιου 

προσανατολισµού, θρησκείας ή 

πεποιθήσεων· εκφράζει τη βαθιά του 

απογοήτευση για το γεγονός ότι η 

οµοφυλοφιλία εξακολουθεί να αποτελεί 

ποινικό αδίκηµα σε 78 κράτη, 

συµπεριλαµβανοµένων πέντε κρατών στα 

οποία τιµωρείται µε θανατική ποινή· καλεί 

αυτά τα κράτη να αποποινικοποιήσουν την 

οµοφυλοφιλία χωρίς καθυστέρηση, να 

αποφυλακίσουν όσους έχουν φυλακιστεί 

µε βάση τον γενετήσιο προσανατολισµό ή 

την ταυτότητα φύλου τους και να µην τους 

εκτελέσουν· καλεί την ΕΥΕ∆ να 

αξιοποιήσει στο έπακρο τη δέσµη 

εργαλείων ΛΟΑ∆ για να προστατέψει τα 

δικαιώµατα των ΛΟΑ∆· καλεί το 

Συµβούλιο να εργαστεί για να θεσπιστούν 

δεσµευτικές κατευθυντήριες γραµµές σε 

106. καλεί επιτακτικά τα κράτη µέλη να 

αντιταχθούν σθεναρά σε κάθε προσπάθεια 

υπονόµευσης της έννοιας της 

οικουµενικότητας, του αδιαιρέτου και της 

αλληλεξάρτησης των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, και να προτρέψουν ενεργά 

το Συµβούλιο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

του ΟΗΕ (UNHRC) να εξετάζει µε την 

ίδια προσοχή τις διακρίσεις κάθε είδους, 

συµπεριλαµβανοµένων των διακρίσεων 

λόγω φύλου, ταυτότητας του φύλου, 
φυλής, ηλικίας, γενετήσιου 

προσανατολισµού και θρησκείας ή 
πεποιθήσεων· εκφράζει τη βαθιά του 

απογοήτευση για το γεγονός ότι η 

οµοφυλοφιλία εξακολουθεί να αποτελεί 

ποινικό αδίκηµα σε 78 κράτη, 

συµπεριλαµβανοµένων πέντε κρατών στα 

οποία τιµωρείται µε θανατική ποινή· καλεί 

αυτά τα κράτη να αποποινικοποιήσουν την 

οµοφυλοφιλία χωρίς καθυστέρηση, να 

αποφυλακίσουν όσους έχουν φυλακιστεί 

µε βάση τον γενετήσιο προσανατολισµό ή 

την ταυτότητα φύλου τους και να µην τους 

εκτελέσουν· καλεί την ΕΥΕ∆ να 

αξιοποιήσει στο έπακρο τη δέσµη 

εργαλείων ΛΟΑ∆ για να προστατέψει τα 

δικαιώµατα των ΛΟΑ∆· καλεί το 

Συµβούλιο να εργαστεί για να θεσπιστούν 
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αυτό τον τοµέα· καλεί την ΕΥΕ∆ και τα 

κράτη µέλη να συνδράµουν τους 

υπερασπιστές των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆ σε χώρες στις 

οποίες διατρέχουν κίνδυνο και την ΑΠ/ΥΕ 

και τον Ειδικό Εντεταλµένο της ΕΕ για τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα να συνεχίσουν να 

καθιστούν σαφή την αταλάντευτη 

δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ 

της ισότητας και της εξάλειψης των 

διακρίσεων µε βάση τον γενετήσιο 

προσανατολισµό, την ταυτότητα φύλου και 

την έκφραση φύλου παγκοσµίως, µεταξύ 

άλλων εγκαινιάζοντας και υποστηρίζοντας 

πρωτοβουλίες σε διµερές και διεθνές 

επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο Ηνωµένων 

Εθνών για τα θέµατα αυτά· επαναλαµβάνει 

την έκκλησή του προς την Επιτροπή να 

εκδώσει οδικό χάρτη για την ισότητα µε 

βάση τον γενετήσιο προσανατολισµό και 

την ταυτότητα φύλου· 

δεσµευτικές κατευθυντήριες γραµµές σε 

αυτό τον τοµέα· καλεί την ΕΥΕ∆ και τα 

κράτη µέλη να συνδράµουν τους 

υπερασπιστές των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων των ΛΟΑ∆ σε χώρες στις 

οποίες διατρέχουν κίνδυνο και την ΑΠ/ΥΕ 

και τον Ειδικό Εντεταλµένο της ΕΕ για τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα να συνεχίσουν να 

καθιστούν σαφή την αταλάντευτη 

δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ 

της ισότητας και της εξάλειψης των 

διακρίσεων µε βάση τον γενετήσιο 

προσανατολισµό, την ταυτότητα φύλου και 

την έκφραση φύλου παγκοσµίως, µεταξύ 

άλλων εγκαινιάζοντας και υποστηρίζοντας 

πρωτοβουλίες σε διµερές και διεθνές 

επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο Ηνωµένων 

Εθνών για τα θέµατα αυτά· επαναλαµβάνει 

την έκκλησή του προς την Επιτροπή να 

εκδώσει οδικό χάρτη για την ισότητα µε 

βάση τον γενετήσιο προσανατολισµό και 

την ταυτότητα φύλου· 

Or. en 
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5.12.2012 A7-0377/16 

Τροπολογία  16 

Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 

Joanna Senyszyn 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0377/2012 

Leonidas Donskis 

Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία ανά τον κόσµο το 2011 και 

την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέµατος 

2012/2145(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 107 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

107. καλεί τα κράτη µέλη να χορηγούν 
άσυλο σε αιτούντες που προσπαθούν να 

αποφύγουν τη δίωξη σε χώρες όπου οι 
ΛΟΑ∆ είναι αξιόποινοι, µε βάση τους 
τεκµηριωµένους φόβους δίωξης των 

αιτούντων άσυλο και τον 

αυτοπροσδιορισµό τους ως λεσβιών, 

οµοφυλοφίλων, αµφισεξουαλικών, 

διεµφυλικών ή ερµαφρόδιτων· 

107. καλεί τα κράτη µέλη να χορηγούν 
άσυλο σε αιτούντες που προσπαθούν να 

αποφύγουν τη δίωξη σε χώρες όπου οι 
λεσβίες, οι οµοφυλόφιλοι, οι 
αµφιφυλόφιλοι, οι διεµφυλικοί και οι 
µεσόφυλοι (LGBTI) είναι αξιόποινοι, µε 
βάση τους τεκµηριωµένους φόβους δίωξης 

των αιτούντων άσυλο και τον 

αυτοπροσδιορισµό τους ως λεσβιών, 

οµοφυλοφίλων, αµφιφυλόφιλων, 

διεµφυλικών ή µεσόφυλων· 

Or. en 



 

AM\921402EL.doc  PE502.540v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

5.12.2012 A7-0377/17 

Τροπολογία  17 

Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 

Joanna Senyszyn 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0377/2012 

Leonidas Donskis 

Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία ανά τον κόσµο το 2011 και 

την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέµατος 

2012/2145(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 122 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

122. προτρέπει την ΕΕ να ενισχύσει τις 
δράσεις της για να µπει ένα τέλος στις 

πρακτικές του ακρωτηριασµού των 

γυναικείων γεννητικών οργάνων, των 

πρώιµων και καταναγκαστικών γάµων, των 

θανατώσεων για λόγους τιµής και της 
άµβλωσης για λόγους επιλογής φύλου· 
επιµένει ότι αυτές οι πολιτικές θα πρέπει 

να αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της 

προσέγγισης της αναπτυξιακής 

συνεργασίας από πλευράς ΕΕ· 
υπογραµµίζει τη σηµασία της επαρκούς 

πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα και της 

ενηµέρωσης και εκπαίδευσης σε θέµατα 

σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 

και σχετικών δικαιωµάτων, για την καλή 

διαβίωση των γυναικών και των κοριτσιών 

σε όλες τις χώρες· 

122. προτρέπει την ΕΕ να ενισχύσει τις 
δράσεις της για να µπει ένα τέλος στις 

πρακτικές του ακρωτηριασµού των 

γυναικείων γεννητικών οργάνων, των 

πρώιµων και καταναγκαστικών γάµων, των 

θανατώσεων για λόγους τιµής και της 
αναγκαστικής και για λόγους επιλογής 
φύλου άµβλωσης· επιµένει ότι αυτές οι 
πολιτικές θα πρέπει να αποτελούν 

ουσιαστικά στοιχεία της προσέγγισης της 

αναπτυξιακής συνεργασίας από πλευράς 

ΕΕ· υπογραµµίζει τη σηµασία της 
επαρκούς πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα 

και της ενηµέρωσης και εκπαίδευσης σε 

θέµατα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 

υγείας και σχετικών δικαιωµάτων, για την 

καλή διαβίωση των γυναικών και των 

κοριτσιών σε όλες τις χώρες· 

Or. en 
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Τροπολογία  18 

Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Ana Gomes, Raimon Obiols, Véronique De Keyser, 

Joanna Senyszyn 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0377/2012 

Leonidas Donskis 

Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη δηµοκρατία ανά τον κόσµο το 2011 και 

την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέµατος 

2012/2145(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 124 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  124α. υπενθυµίζει το ψήφισµα 11/8 του 
Συµβουλίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε την 
πρόληψη της θνησιµότητας και 
νοσηρότητας των µητέρων και τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, στο οποίο 
τονίζεται ότι η πρόληψη της 
θνησιµότητας και νοσηρότητας των 
µητέρων απαιτεί την αποτελεσµατική 
προώθηση και προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων γυναικών και 
κοριτσιών, ιδιαίτερα των δικαιωµάτων 
τους στη ζωή, την εκπαίδευση, την 
πληροφόρηση και την υγεία·  τονίζει ότι η 
ΕΕ πρέπει κατά συνέπεια να 
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο µε τη 
συµβολή της στη µείωση των δυνάµενων 
να προληφθούν επιπλοκών που 
παρατηρούνται πριν, κατά τη διάρκεια 
και µετά την εγκυµοσύνη και τον τοκετό· 

Or. en 

 

 


