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2.9.2015 A8-0230/2015 

Τροπολογία  4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora 

Forenza, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Η κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 46 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 46 α. καταδικάζει όλες τις µορφές 
άσκησης βίας και διακρίσεων που 
διαπράττονται στο έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκφράζει την 
ανησυχία του για την αύξηση των 
σχετικών περιστατικών· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη µέλη να 
υιοθετήσουν συγκεκριµένες πολιτικές 
δεσµεύσεις για την καταπολέµηση του 
ρατσισµού οποιασδήποτε µορφής, 
συµπεριλαµβανοµένου του 
αντισηµιτισµού, της ισλαµοφοβίας, της 
αφρικανοφοβίας και του 
αντιαθιγγανισµού· 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/5 

Τροπολογία  5 

Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Η κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 116 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

116. εκφράζει τη λύπη του για την 
επαναλαµβανόµενη και τραγική απώλεια 
ανθρώπινων ζωών στη Μεσόγειο και τον 

ρόλο των παράνοµων διακινητών και 

λαθρεµπόρων, που παραβιάζουν τα 

θεµελιώδη δικαιώµατα των µεταναστών· 
επισηµαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη µέλη 
πρέπει να καταβάλλουν περισσότερες 
προσπάθειες για να αποτραπούν 
περαιτέρω τραγωδίες στην θάλασσα· καλεί 
την ΕΕ και τα κράτη µέλη της να 

συµπεριλάβουν την αλληλεγγύη και τον 

σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων 

των µεταναστών και των αιτούντων άσυλο 

στον πυρήνα των µεταναστευτικών 

πολιτικών της ΕΕ, και συγκεκριµένα:  

  

- τονίζει την ανάγκη ενσωµάτωσης των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων σε κάθε πτυχή 

των πολιτικών της ΕΕ για τη 

µετανάστευση, και πραγµατοποίησης 

διεξοδικής αξιολόγησης του αντικτύπου 

που έχουν στα θεµελιώδη δικαιώµατα των 

µεταναστών όλα τα µέτρα και οι 

µηχανισµοί σχετικά µε την µετανάστευση, 

το άσυλο και τον έλεγχο των συνόρων· 
καλεί, συγκεκριµένα, τα κράτη µέλη να 

116. καταδικάζει το γεγονός ότι ένας 
µεγάλος αριθµός αιτούντων άσυλο και 
µεταναστών που προσπαθούν να 
προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση 
συνεχίζουν να πεθαίνουν στη Μεσόγειο, 
και στηλιτεύει τον ρόλο των παράνοµων 

διακινητών και λαθρεµπόρων, που 

παραβιάζουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα 

των µεταναστών· επισηµαίνει ότι η Ένωση 
και τα κράτη µέλη πρέπει να λάβουν 
δραστικά και υποχρεωτικά µέτρα για να 
αποτραπούν περαιτέρω τραγωδίες στην 

θάλασσα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη µέλη 

της να συµπεριλάβουν την αλληλεγγύη και 

τον σεβασµό των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων των µεταναστών και των 

αιτούντων άσυλο στον πυρήνα των 

µεταναστευτικών πολιτικών της ΕΕ, και 

συγκεκριµένα: 

- τονίζει την ανάγκη ενσωµάτωσης των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων σε κάθε πτυχή 

των πολιτικών της ΕΕ για τη 

µετανάστευση, και πραγµατοποίησης 

διεξοδικής αξιολόγησης του αντικτύπου 

που έχουν στα θεµελιώδη δικαιώµατα των 

µεταναστών όλα τα µέτρα και οι 

µηχανισµοί σχετικά µε την µετανάστευση, 

το άσυλο και τον έλεγχο των συνόρων· 
καλεί, συγκεκριµένα, τα κράτη µέλη να 



 

AM\1071414EL.doc  PE565.784v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

σεβασθούν τα δικαιώµατα των ευάλωτων 

µεταναστών·  

- υπογραµµίζει την ανάγκη για µια 

ολιστική προσέγγιση της ΕΕ που θα 

ενισχύσει την συνοχή των εσωτερικών και 

εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ· ενθαρρύνει 
την ΕΕ και τα κράτη µέλη να θέτουν τον 

σεβασµό των δικαιωµάτων των 

µεταναστών στο επίκεντρο κάθε 

συµφωνίας διµερούς ή πολυµερούς 

συνεργασίας µε τρίτες χώρες, 

συµπεριλαµβανοµένων των συµφωνιών 

επανεισδοχής, των εταιρικών σχέσεων για 

την κινητικότητα και των συµφωνιών 

τεχνικής συνεργασίας·  

- υπενθυµίζει στα κράτη µέλη τις διεθνείς 

υποχρεώσεις τους να παρέχουν βοήθεια σε 

άτοµα που κινδυνεύουν στη θάλασσα·  

- καλεί τα κράτη µέλη να τροποποιήσουν ή 

να αναθεωρήσουν οιαδήποτε νοµοθεσία 

τιµωρεί τα άτοµα που συνδράµουν τους 

µετανάστες που βρίσκονται σε κίνδυνο στη 

θάλασσα· 

- υπογραµµίζει το θεµελιώδες δικαίωµα 

στην αναζήτηση ασύλου ενθαρρύνει την 
ΕΕ και τα κράτη µέλη να ανοίξουν και να 

διαθέσουν επαρκείς πόρους για τη 

δηµιουργία νέων δυνατοτήτων και νέων 

νόµιµων και ασφαλών διαύλων εισόδου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αιτούντες 

άσυλο ώστε να µειωθούν οι κίνδυνοι που 

συνδέονται µε τις προσπάθειες παράτυπης 

εισόδου και να καταπολεµηθούν τα 

κυκλώµατα εµπορίας ανθρώπων και 

παράνοµης διακίνησης που αποκοµίζουν 

κέρδος θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές 

µεταναστών και από την σεξουαλική και 

εργασιακή τους εκµετάλλευση·  

- καλεί όλα τα κράτη µέλη να συµµετέχουν 

σε προγράµµατα απανεγκατάστασης της 

ΕΕ, και ενθαρρύνει την χρήση θεωρήσεων 

για ανθρωπιστικούς λόγους·  

σεβασθούν τα δικαιώµατα των ευάλωτων 

µεταναστών·  

- υπογραµµίζει την ανάγκη για µια 

ολιστική προσέγγιση της ΕΕ που θα 

ενισχύσει την συνοχή των εσωτερικών και 

εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ· ενθαρρύνει 
την ΕΕ και τα κράτη µέλη να θέτουν τον 

σεβασµό των δικαιωµάτων των 

µεταναστών στο επίκεντρο κάθε 

συµφωνίας διµερούς ή πολυµερούς 

συνεργασίας µε τρίτες χώρες, 

συµπεριλαµβανοµένων των συµφωνιών 

επανεισδοχής, των εταιρικών σχέσεων για 

την κινητικότητα και των συµφωνιών 

τεχνικής συνεργασίας·  

- υπενθυµίζει στα κράτη µέλη τις διεθνείς 

υποχρεώσεις τους να παρέχουν βοήθεια σε 

άτοµα που κινδυνεύουν στη θάλασσα·  

- καλεί τα κράτη µέλη να τροποποιήσουν ή 

να αναθεωρήσουν οιαδήποτε νοµοθεσία 

τιµωρεί τα άτοµα που συνδράµουν τους 

µετανάστες που βρίσκονται σε κίνδυνο στη 

θάλασσα· 

- υπογραµµίζει το θεµελιώδες δικαίωµα 

στην αναζήτηση ασύλου ενθαρρύνει την 
ΕΕ και τα κράτη µέλη να ανοίξουν και να 

διαθέσουν επαρκείς πόρους για τη 

δηµιουργία νέων δυνατοτήτων και νέων 

νόµιµων και ασφαλών διαύλων εισόδου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αιτούντες 

άσυλο ώστε να µειωθούν οι κίνδυνοι που 

συνδέονται µε τις προσπάθειες παράτυπης 

εισόδου και να καταπολεµηθούν τα 

κυκλώµατα εµπορίας ανθρώπων και 

παράνοµης διακίνησης που αποκοµίζουν 

κέρδος θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές 

µεταναστών και από την σεξουαλική και 

εργασιακή τους εκµετάλλευση·  

- καλεί όλα τα κράτη µέλη να συµµετέχουν 

σε προγράµµατα απανεγκατάστασης της 

ΕΕ, και ενθαρρύνει την χρήση θεωρήσεων 

για ανθρωπιστικούς λόγους·  
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- παροτρύνει τα κράτη µέλη να εγγυηθούν 

αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής σύµφωνα 

µε την υφιστάµενη νοµοθεσία για τα 

θεµελιώδη δικαιώµατα και ασύλου, µε 

ιδιαίτερη προσοχή σε ευάλωτα άτοµα και 

στον περιορισµό του κινδύνου κοινωνικού 

αποκλεισµού των αιτούντων άσυλο· καλεί 
την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την 

εφαρµογή του Κοινού ευρωπαϊκού 

συστήµατος ασύλου (ΚΕΣΑ), και ιδίως της 

οδηγίας 2013/32/ΕΕ, µε ιδιαίτερη προσοχή 

στους αιτούντες άσυλο για τους οποίους 

απαιτούνται ειδικές διαδικαστικές 

εγγυήσεις· 

- ζητεί την θέσπιση ενός αποτελεσµατικού 

και εναρµονισµένου συστήµατος 

χορήγησης ασύλου της ΕΕ για την δίκαιη 

κατανοµή των αιτούντων άσυλο µεταξύ 

των κρατών µελών· 

- εκφράζει τη λύπη του για τα 

καταγγελθέντα περιστατικά βίαιης 

απώθησης στα σύνορα της ΕΕ· υπενθυµίζει 
στα κράτη µέλη την υποχρέωσή τους να 

σέβονται την αρχή της µη 

επαναπροώθησης όπως αναγνωρίζεται από 

την Σύµβαση της Γενεύης και από το 

Ε∆Α∆ και της απαγόρευσης των οµαδικών 

απελάσεων δυνάµει του άρθρου 19 του 

Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την Επιτροπή, 

τους οργανισµούς της και τα κράτη µέλη 

να µεριµνήσουν για την συµµόρφωση µε 

αυτές και άλλες διεθνείς και ενωσιακές 

υποχρεώσεις·  

  

- παροτρύνει τα κράτη µέλη να εγγυηθούν 

αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής σύµφωνα 

µε την υφιστάµενη νοµοθεσία για τα 

θεµελιώδη δικαιώµατα και ασύλου, µε 

ιδιαίτερη προσοχή σε ευάλωτα άτοµα και 

στον περιορισµό του κινδύνου κοινωνικού 

αποκλεισµού των αιτούντων άσυλο· καλεί 
την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την 

εφαρµογή του Κοινού ευρωπαϊκού 

συστήµατος ασύλου (ΚΕΣΑ), και ιδίως της 

οδηγίας 2013/32/ΕΕ, µε ιδιαίτερη προσοχή 

στους αιτούντες άσυλο για τους οποίους 

απαιτούνται ειδικές διαδικαστικές 

εγγυήσεις· 

- ζητεί την θέσπιση ενός αποτελεσµατικού 

και εναρµονισµένου συστήµατος 

χορήγησης ασύλου της ΕΕ για την δίκαιη 

κατανοµή των αιτούντων άσυλο µεταξύ 

των κρατών µελών· 

- εκφράζει τη λύπη του για τα 

καταγγελθέντα περιστατικά βίαιης 

απώθησης στα σύνορα της ΕΕ· υπενθυµίζει 
στα κράτη µέλη την υποχρέωσή τους να 

σέβονται την αρχή της µη 

επαναπροώθησης όπως αναγνωρίζεται από 

την Σύµβαση της Γενεύης και από το 

Ε∆Α∆ και της απαγόρευσης των οµαδικών 

απελάσεων δυνάµει του άρθρου 19 του 

Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την Επιτροπή, 

τους οργανισµούς της και τα κράτη µέλη 

να µεριµνήσουν για την συµµόρφωση µε 

αυτές και άλλες διεθνείς και ενωσιακές 

υποχρεώσεις·  

 

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/6 

Τροπολογία  6 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Κώστας 

Χρυσόγονος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Η κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 116 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 116 α. καταδικάζει απερίφραστα την 
ανικανότητα της Ένωσης και των 
κρατών µελών της να καταλήξουν σε µια 
πολιτική συµφωνία και µια απάντηση 
αντάξια των αξιών και των αρχών του 
κράτους δικαίου, της δηµοκρατίας και 
του σεβασµού και της προαγωγής των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου, για να δοθεί 
τέλος στην τραγική κατάσταση που 
βιώνουν οι µετανάστες, οι πρόσφυγες και 
οι αιτούντες άσυλο, επί πολλά χρόνια, και 
καταδικάζει επίσης απερίφραστα την 
πολιτική τους απάντηση που ευνοεί µια 
προσέγγιση της µεταναστευτικής 
πολιτικής της Ένωσης και των κρατών 
µελών της µε γνώµονα την ασφάλεια και 
την καταστολή, συµπεριλαµβανοµένων 
των συνθηκών υποδοχής και χορήγησης 
ασύλου, η οποία συµβολίζεται κυρίως µε 
την κατασκευή τοίχων και τοποθέτηση 
συρµατοπλεγµάτων και την άρνηση να 
προταθούν νόµιµοι δίοδοι για την είσοδο 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε αποτέλεσµα 
πολλοί αιτούντες άσυλο και µετανάστες 
να είναι υποχρεωµένοι να χρησιµοποιούν 
όλο και πιο επικίνδυνες οδούς, µε κίνδυνο 
της ζωής τους, και να εγκαταλείπονται 
στα χέρια των παράνοµων διακινητών 
και δουλεµπόρων·  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/7 

Τροπολογία  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Η κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 116 β (νέα)  

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 116 β. ζητεί την διακοπή των 
διαπραγµατεύσεων για κάθε είδους 
συµφωνία µε τις τρίτες χώρες που δεν 
εγγυώνται την προστασία των προσφύγων 
και τον σεβασµό των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων, όπως η Ερυθραία, το 
Σουδάν, η Σοµαλία, η Αιθιοπία και η 
Αίγυπτος, τις οποίες εγκαταλείπουν οι 
πρόσφυγες, και την αναστολή της 
διαδικασίας του Χαρτούµ και της 
διαδικασίας του Ραµπάτ· ζητεί, επίσης, 
την αναστολή κάθε οικονοµικής βοήθειας 
για το καθεστώς της Αιγύπτου και της 
Ερυθραίας υπό φως των εκθέσεων του 
ΟΗΕ και των ΜΚΟ για τις παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στις 
χώρες αυτές·  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/8 

Τροπολογία  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora 

Forenza, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Η κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 116 γ (νέα)  

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 116 γ. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τα κράτη µέλη να εγκρίνουν την 
απαραίτητη νοµοθεσία για να εφαρµοσθεί 
η αρχή της αλληλεγγύης όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 80 της ΣΛΕΕ·  

Or. fr 
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2.9.2015 A8-0230/9 

Τροπολογία  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Eleonora Forenza, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Η κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 117 α (νέα)  

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 117 α. απευθύνει έκκληση για την 
αναστολή των τρεχουσών συµφωνιών 
επανεισδοχής και των διαπραγµατεύσεων 
που αφορούν νέες συµφωνίες 
επανεισδοχής όσο δεν έχει ολοκληρωθεί η 
αξιολόγησή τους· ζητεί από την Επιτροπή 
να δώσει συνέχεια µε συγκεκριµένες 
δράσεις στην επικριτική έκθεσή της 
σχετικά µε τις συµφωνίες και τα µέτρα 
επανεισδοχής που έχει συµφωνήσει η ΕΕ 
µε τρίτες χώρες, η οποία δηµοσιεύτηκε το 
2011· καταδικάζει το γεγονός ότι η 
σύναψη συµφωνιών ελευθέρωσης του 
καθεστώτος θεωρήσεων ή εταιρικής 
σχέσης µε τρίτες χώρες εξαρτάται ολοένα 
και περισσότερο από τη σύναψη 
συµφωνίας επανεισδοχής· 

Or. fr 
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Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora 

Forenza, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Η κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 135 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

135. καταδικάζει τον τρόπο µε τον οποίο η 
χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση 
και η κρίση του δηµόσιου χρέους, 
παράλληλα µε τους δηµοσιονοµικούς 
περιορισµούς που επιβλήθηκαν, έχουν 
επηρεάσει αρνητικά τα οικονοµικά, 
αστικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 
δικαιώµατα των ανθρώπων, µε συχνή 
συνέπεια την αύξηση της ανεργίας, της 
φτώχειας, και των επισφαλών συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης, καθώς επίσης 
τον αποκλεισµό και την αποµόνωση, ιδίως 
στα κράτη µέλη στα οποία εγκρίθηκαν 
προγράµµατα µακροοικονοµικής 
προσαρµογής, και υπογραµµίζει ότι σε 
σηµείωµα της Eurostat επισηµαίνεται ότι 
σήµερα ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους 
πολίτες αντιµετωπίζει κίνδυνο φτώχειας 
και αποκλεισµού· 

135. καταδικάζει τις πολιτικές λιτότητας 
που εγκρίθηκαν και εφαρµόστηκαν σε 
απάντηση στην οικονοµική και 
χρηµατοπιστωτική κρίση και υπογραµµίζει 
ότι οι πολιτικές αυτές είχαν ως 
αποτέλεσµα παραβιάσεις και υποβάθµιση 
των θεµελιωδών, οικονοµικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών 
δικαιωµάτων, κυρίως των δικαιωµάτων 
στην απασχόληση, την υγεία, την 
κοινωνική πρόνοια, την εκπαίδευση, την 
στέγαση, την κοινωνική νοµοθεσία και 
κυρίως την εργασία, κλπ., καθώς επίσης 
τη µείωση των µισθών και των 
συντάξεων, την αύξηση των ανισοτήτων, 
της φτώχειας, της ανασφάλειας, των 
µορφών άτυπης εργασίας, τον αποκλεισµό 
και την αποµόνωση, καταστάσεις που 
λαµβάνουν τεράστιες και απαράδεκτες 
διαστάσεις στις χώρες στις οποίες 
επεβλήθη η τρόικα, τα µνηµόνια της 
Ένωσης ή τα προγράµµατα οικονοµικής 
προσαρµογής· υπογραµµίζει ότι σήµερα 
ένας στους τέσσερις ευρωπαίος πολίτης 
απειλείται από την φτώχεια και τον 
αποκλεισµό, όπως συνάγεται από 
πρόσφατο σηµείωµα της Eurostat· 
υπενθυµίζει ότι οι πολύ επισφαλείς 
συνθήκες διαβίωσης επηρεάζουν 
ιδιαίτερα τα παιδιά, τις γυναίκες και τους 
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ηλικιωµένους και οδηγούν σε 
πολυάριθµες στερήσεις και παραβιάσεις 
των θεµελιωδών ελευθεριών και 
δικαιωµάτων·  

Or. fr 



 

AM\1071414EL.doc  PE565.784v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

2.9.2015 A8-0230/11 

Τροπολογία  11 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora 

Forenza, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Η κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 135 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 135 α. καταδικάζει απερίφραστα την άνευ 
προηγουµένου αποσάθρωση των 
οικονοµικών και κοινωνικών 
δικαιωµάτων, κυρίως στις χώρες της 
περιφέρειας της Ένωσης, και την 
αυταρχική έγκριση και εφαρµογή µέτρων 
λιτότητας που θέτουν υπό αµφισβήτηση 
την πρόσβαση όλων σε δικαιώµατα και 
αποκλείουν ορισµένες οµάδες ατόµων, 
κυρίως τους µετανάστες και τους 
αιτούντες άσυλο, από την πρόσβαση σε 
ορισµένα θεµελιώδη δικαιώµατα, εκ των 
πραγµάτων ή εκ του νόµου· υπογραµµίζει 
ότι η κατάσταση αυτή υποσκάπτει ακόµη 
περισσότερο τα θεµέλια της κοινωνίας 
µας και τη δηµοκρατία· καταδικάζει τις 
δηλώσεις ανδρών και γυναικών 
πολιτικών που έχουν την τάση να 
µετατρέπουν τους ευάλωτους 
πληθυσµούς, κυρίως τους µετανάστες, σε 
αποδιοποµπαίους τράγους· 

Or. fr 
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Έκθεση A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Η κατάσταση των θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) 

2014/2254(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 137 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

137. τονίζει ότι τα όργανα της ΕΕ και τα 

κράτη µέλη που προβαίνουν σε 

διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στα 

κοινωνικά και οικονοµικά τους συστήµατα 

υπόκεινται σε κάθε περίσταση στην 

υποχρέωση σεβασµού του Χάρτη και των 

διεθνών τους υποχρεώσεων, και συνεπώς 

είναι υπόλογα για τις αποφάσεις που 
λαµβάνουν· επαναλαµβάνει την έκκλησή 
του για εναρµόνιση των προγραµµάτων 
µακροοικονοµικής προσαρµογής µε τους 
στόχους της ΕΕ που προβλέπονται στο 

άρθρο 151 της ΣΛΕΕ, 

συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης της 

απασχόλησης και της βελτίωσης των 

συνθηκών διαβίωσης και εργασίας· 
επαναλαµβάνει ότι είναι ανάγκη να 

διασφαλιστεί πλήρης δηµοκρατικός 

έλεγχος, µέσω της ουσιαστικής 

συµµετοχής των κοινοβουλίων, των 

µέτρων που λαµβάνονται από τα όργανα 

της ΕΕ και τα κράτη µέλη για την 

αντιµετώπιση της κρίσης·  

137. τονίζει ότι τα όργανα της ΕΕ και τα 

κράτη µέλη που προβαίνουν σε 

διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στα 

κοινωνικά και οικονοµικά τους συστήµατα 

υπόκεινται σε κάθε περίσταση στην 

υποχρέωση σεβασµού του Χάρτη και των 

διεθνών τους υποχρεώσεων, και συνεπώς 

είναι υπόλογα για τις αποφάσεις που 
λαµβάνουν καθώς και για τις κοινωνικές 
και οικονοµικές συνέπειες των 
αποφάσεων αυτών· επαναλαµβάνει την 
έκκλησή του να εγκριθούν προγράµµατα 
και µέτρα που θα επιτρέψουν την 
υλοποίηση των στόχων της ΕΕ που 

προβλέπονται στο άρθρο 151 της ΣΛΕΕ, 

συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης της 

απασχόλησης και της βελτίωσης των 

συνθηκών διαβίωσης και εργασίας· 
επαναλαµβάνει ότι είναι ανάγκη να 

διασφαλιστεί πλήρης δηµοκρατικός 

έλεγχος, µέσω της ουσιαστικής 

συµµετοχής των κοινοβουλίων, των 

µέτρων που λαµβάνονται από τα όργανα 

της ΕΕ και τα κράτη µέλη για την 

αντιµετώπιση της κρίσης·  

Or. fr 


