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5.3.2014 A7-0131/19 

Τροπολογία  19 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Nikola 

Vuljanić, Νικόλαος Χουντής 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

∆ραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 

2014/2008(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ∆ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωµα 

αναφοράς βελτιώνει την ανταπόκριση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τους 

πολίτες και τους µονίµους κατοίκους της 

Ένωσης, παρέχοντας παράλληλα έναν 
ανοιχτό, δηµοκρατικό και διαφανή 

µηχανισµό για την εξεύρεση, όπου τούτο 

είναι θεµιτό και δικαιολογηµένο, 

εξωδικαστικής λύσης για τις καταγγελίες 

τους, ιδίως όταν αυτές αφορούν 

προβλήµατα που σχετίζονται µε την 

εφαρµογή της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές 

παρέχουν πολύτιµες πληροφορίες στους 

νοµοθέτες και τα εκτελεστικά όργανα τόσο 

σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωµα 

αναφοράς βελτιώνει την ανταπόκριση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τους 

πολίτες και τους µονίµους κατοίκους της 

Ένωσης, ενώ παράλληλα µπορεί να 
παρέχει έναν ανοιχτό, δηµοκρατικό και 
διαφανή µηχανισµό για την εξεύρεση, 

όπου τούτο είναι θεµιτό και 

δικαιολογηµένο, εξωδικαστικής λύσης για 

τις καταγγελίες τους, ιδίως όταν αυτές 

αφορούν προβλήµατα που σχετίζονται µε 

την εφαρµογή της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές 

παρέχουν πολύτιµες πληροφορίες στους 

νοµοθέτες και τα εκτελεστικά όργανα τόσο 

σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο· 
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5.3.2014 A7-0131/20 

Τροπολογία  20 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Νικόλαος Χουντής 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

∆ραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 

2014/2008(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 ΣΤ α. λαµβάνοντας υπόψη ότι 
υποβάλλονται όλο και περισσότερες 
αναφορές που καταγγέλλουν τα 
αποτελέσµατα των νεοφιλελεύθερων 
µέτρων λιτότητας, τα οποία –έχοντας 
ενισχυθεί από τα λεγόµενα µνηµόνια της 
Τρόικας, ιδίως ως µέρος των λεγόµενων 
εθνικών µεταρρυθµιστικών σχεδίων, της 
δέσµης οικονοµικής διακυβέρνησης και 
του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου, τα οποία 
µάλιστα θα επιδεινωθούν µε το 
δηµοσιονοµικό σύµφωνο– συντείνουν στη 
βάθυνση της κοινωνικής και οικονοµικής 
κρίσης σε αρκετές χώρες µε πιο 
εύθραυστές οικονοµίες, επιβάλλοντας 
κοινωνική οπισθοδρόµηση σε 
πολιτισµική κλίµακα· λαµβάνοντας 
υπόψη ότι οι πολιτικές αυτές οδηγούν σε 
µείωση των µισθών των εργαζοµένων, σε 
ελάττωση της εγχώριας ζήτησης και των 
φορολογικών εσόδων, στη διάλυση των 
συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και 
στην κατακόρυφη µείωση των δηµόσιων 
επενδύσεων· λαµβάνοντας υπόψη ότι, ως 
αποτέλεσµα των προαναφερθέντων, η 
ζωή γίνεται όλο και πιο δύσκολη για τις 
οικογένειες της εργατικής τάξης, και 
ιδίως για τις γυναίκες, τα παιδιά και τους 
µετανάστες από τα εν λόγω κοινωνικά 
στρώµατα, που είναι τα κύρια θύµατα 
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της αύξησης της φτώχειας, της ανεργίας 
και της επισφαλούς και χαµηλά 
αµειβόµενης εργασίας· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/21 

Τροπολογία  21 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Νικόλαος Χουντής 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

∆ραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 

2014/2008(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 1 α. καταγγέλλει ότι οι πολιτικές 
λιτότητας που επιβάλλει η ΕΕ στα 
διάφορα κράτη µέλη έχουν ως 
αποτέλεσµα τον πρωτοφανή περιορισµό 
των θεµελιωδών δικαιωµάτων των 
Ευρωπαίων πολιτών, ιδίως όσον αφορά 
το δικαίωµα στην τροφή, την υγεία, την 
εκπαίδευση και τη στέγαση· θεωρεί ότι 
είναι απαραίτητο να αυξηθεί η συµµετοχή 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ· 
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5.3.2014 A7-0131/22 

Τροπολογία  22 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Νικόλαος Χουντής 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

∆ραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 

2014/2008(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 8 α. επισηµαίνει ότι, µε βάση τις 
λαµβανόµενες αναφορές, η υλοποίηση του 
δικαιώµατος στη στέγαση αποτελεί 
προϋπόθεση για την πλήρη υλοποίηση 
των λοιπών θεµελιωδών δικαιωµάτων· 
θεωρεί ότι το δικαίωµα στην κατοικία θα 
πρέπει να υλοποιείται µέσω της 
διασφάλισης ότι πολίτες και οικογένειες 
θα διαθέτουν επαρκή στέγη που καλύπτει 
τις ανάγκες τους και διαφυλάσσει την 
ευζωία, την ιδιωτική ζωή και την 
ποιότητα ζωής τους, συµβάλλοντας µε 
τον τρόπο αυτόν στην επίτευξη 
κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής και 
στην αντιµετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισµού και της φτώχειας· ζητεί την 
εισαγωγή άµεσου µορατόριουµ στις 
εξώσεις στα κράτη µέλη της ΕΕ και τη 
λήψη µέτρων όπως η θέσπιση ρυθµίσεων 
για την καθιέρωση µεταβίβασης αντί 
πληρωµής (datio in solutum) -εφόσον δεν 
υπάρχει- ή η κήρυξη κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης στον τοµέα της 
στέγασης, όταν πρέπει να διασφαλιστεί το 
δικαίωµα στη στέγαση· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/23 

Τροπολογία  23 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Νικόλαος Χουντής 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

∆ραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 

2014/2008(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

23. αναγνωρίζει ότι τα περιβαλλοντικά 

ζητήµατα παραµένουν προτεραιότητα για 

τους αναφέροντες, πράγµα που τονίζει την 

αδυναµία των κρατών µελών στον τοµέα 

αυτό· διαπιστώνει ότι πολλές αναφορές 

αφορούν τη δηµόσια υγεία, ήτοι τη 

διαχείριση αποβλήτων, την καθαρότητα 

του νερού, την πυρηνική ενέργεια, τα 

προστατευόµενα ζώα· επισηµαίνει ότι 
πολλές αναφορές αφορούν νέα και 

µελλοντικά έργα που επιτείνουν τους 

κινδύνους επιδείνωσης της κατάστασης 

στους ανωτέρω τοµείς· υπενθυµίζει ότι, 
ενώ τα κράτη µέλη πασχίζουν να 

αντιµετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις, 

είναι σαφές ότι εξακολουθεί να είναι 

δύσκολη η εξεύρεση λύσης· επισηµαίνει 
την περίπτωση της χαλυβουργίας ILVA 

στον Τάραντα, η οποία προκαλεί σοβαρές 

ανησυχίες λόγω της µείζονος επιδεινώσεως 

σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές 

συνθήκες και την ανθρώπινη υγεία του 

τοπικού πληθυσµού· παροτρύνει την 
Επιτροπή να χρησιµοποιήσει στον µέγιστο 

βαθµό τους διαθέσιµους µηχανισµούς της 

προκειµένου να διασφαλίσει την άµεση 

συµµόρφωση των ιταλικών αρχών µε την 

περιβαλλοντική νοµοθεσία της ΕΕ· 

23. αναγνωρίζει ότι τα περιβαλλοντικά 

ζητήµατα παραµένουν προτεραιότητα για 

τους αναφέροντες, πράγµα που τονίζει την 

αδυναµία των κρατών µελών στον τοµέα 

αυτό· διαπιστώνει ότι πολλές αναφορές 

αφορούν τη δηµόσια υγεία, ήτοι τη 

διαχείριση αποβλήτων, την καθαρότητα 

του νερού, την πυρηνική ενέργεια, τα 

προστατευόµενα ζώα· επισηµαίνει ότι 
πολλές αναφορές αφορούν νέα και 

µελλοντικά έργα σχετικά µε την εξόρυξη 
σχιστολιθικού αερίου ή τη διερεύνηση για 
πετρελαϊκούς πόρους που επιτείνουν τους 
κινδύνους επιδείνωσης της κατάστασης 

στους ανωτέρω τοµείς· υπενθυµίζει ότι, 
ενώ τα κράτη µέλη πασχίζουν να 

αντιµετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις, 

είναι σαφές ότι εξακολουθεί να είναι 

δύσκολη η εξεύρεση λύσης· επισηµαίνει 
την περίπτωση της χαλυβουργίας ILVA 

στον Τάραντα, η οποία προκαλεί σοβαρές 

ανησυχίες λόγω της µείζονος επιδεινώσεως 

σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές 

συνθήκες και την ανθρώπινη υγεία του 

τοπικού πληθυσµού· παροτρύνει την 
Επιτροπή να χρησιµοποιήσει στον µέγιστο 

βαθµό τους διαθέσιµους µηχανισµούς της 

προκειµένου να διασφαλίσει την άµεση 

συµµόρφωση των ιταλικών αρχών µε την 

περιβαλλοντική νοµοθεσία της ΕΕ· 
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5.3.2014 A7-0131/24 

Τροπολογία  24 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Νικόλαος Χουντής 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

∆ραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 

2014/2008(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 29 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

29. θεωρεί λυπηρό το ότι οι ευρωπαίοι 

πολίτες συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν 

συχνά προβλήµατα λόγω κακής εφαρµογής 

της νοµοθεσίας της εσωτερικής αγοράς 
από τις δηµόσιες αρχές κατά την άσκηση 

του δικαιώµατος ελεύθερης µετακίνησης· 

29. θεωρεί λυπηρό το ότι οι ευρωπαίοι 

πολίτες συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν 

συχνά προβλήµατα λόγω κακής εφαρµογής 

της νοµοθεσίας της ΕΕ από τις δηµόσιες 

αρχές κατά την άσκηση του δικαιώµατος 

ελεύθερης µετακίνησης· εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι 
πολίτες από ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ 
δεν απολαύουν πλήρως τα δικαιώµατά 
τους όσον αφορά την ελευθερία 
κυκλοφορίας· επισηµαίνει το γεγονός ότι 
εκατοντάδες Ισπανοί, Ρουµάνοι και 
Βούλγαροι πολίτες έχουν απελαθεί από το 
Βέλγιο, καθώς το εν λόγω κράτος µέλος 
αποφάσισε να ανακαλέσει το καθεστώς 
τους ως νόµιµων κατοίκων· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/25 

Τροπολογία  25 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat, 

Nikola Vuljanić, Νικόλαος Χουντής 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0131/2014 

Jarosław Leszek Wałęsa 

∆ραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2013 

2014/2008(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 29 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 29 α. εκφράζει την ανησυχία του για τους 
καταπιεστικούς νόµους που εγκρίνονται 
σε ορισµένα κράτη µέλη και παραβιάζουν 
τις θεµελιώδεις ελευθερίες του 
συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της 
γνώµης, όπως ο νέος νόµος για την 
ασφάλεια των πολιτών στην Ισπανία, ο 
οποίος προβλέπει βαρύτατα πρόστιµα σε 
όσους συµµετέχουν σε αυθόρµητες 
διαµαρτυρίες ή κινηµατογραφούν την 
αστυνοµία κατά τη διάρκεια 
διαδηλώσεων· 

Or. en 

 

 


