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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

18.11.2015 A8-0308/1 

Τροπολογία  1 

Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Soraya Post και άλλων 

 

Έκθεση A8-0308/2015 

Paavo Väyrynen 

Ο ρόλος της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών 

2015/2104(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 22 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 22 α. δεηεί από ηελ ΕΕ λα ζηεξίμεη ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπλέπεηαο, ησλ ζπλεξγηώλ 

θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο κεηαμύ 

ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ εηξελεπηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ, ηεο δηάξζξσζεο ηεο 

νηθνδόκεζεο ηεο εηξήλεο εθ κέξνπο ηνπ 

ΟΗΕ θαη ηεο απόθαζεο 1325 ηνπ ΣΑ ηνπ 

ΟΗΕ γηα ηηο γπλαίθεο, ηελ εηξήλε θαη ηελ 

αζθάιεηα· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ίζεο 

θαη πιήξνπο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθώλ 

σο ελεξγώλ παξαγόλησλ ζηελ πξόιεςε 

θαη δηεπζέηεζε ζπγθξνύζεσλ, ζηηο 

εηξελεπηηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο, ζηελ 

νηθνδόκεζε ηεο εηξήλεο, ζηε δηαηήξεζε 

ηεο εηξήλεο, ζηελ αλζξσπηζηηθή 

αληίδξαζε θαη ζηελ αλαζπγθξόηεζε κεηά 

από ζπγθξνύζεηο· επηδνθηκάδεη, ζε απηό 

ην πιαίζην, ην γεγνλόο όηη ε Επηηξνπή 

έρεη αλαζεσξήζεη ηελ πνιηηηθή ηεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, ε 

νπνία πξνβιέπεη πιένλ όηη ην δηεζλέο 

αλζξσπηζηηθό δίθαην ή/θαη ην δίθαην ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κπνξεί λα 

δηθαηνινγεί ηελ παξνρή αζθαιώλ 

ακβιώζεσλ ζε γπλαίθεο ζύκαηα βηαζκνύ 

ελ θαηξώ πνιέκνπ· 
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18.11.2015 A8-0308/2 

Τροπολογία  2 

Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Soraya Post και άλλων 

 

Έκθεση A8-0308/2015 

Paavo Väyrynen 

Ο ρόλος της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών 

2015/2104(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 22 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 22 β. ελζαξξύλεη ηελ ΕΕ λα πξνσζήζεη 

έλαλ επξύ νξηζκό ηεο έλλνηαο ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ αλζξώπνπ, ν νπνίνο ζα ηε 

ζπλδέεη ζηελόηεξα κε ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα, ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ θαη 

ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξώπνπ· 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0308/3 

Τροπολογία  3 

Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Soraya Post και άλλων 

 

Έκθεση A8-0308/2015 

Paavo Väyrynen 

Ο ρόλος της ΕΕ εντός των Ηνωμένων Εθνών 

2015/2104(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 33 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 33 α. δεηεί λα ζπκκεηάζρεη ε ΕΕ ελεξγά 

ζηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ 

όξνπ «θιηκαηηθόο πξόζθπγαο», 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ελδερόκελνπ 

λνκηθνύ νξηζκνύ ηεο ζην πιαίζην ηνπ 

δηεζλνύο δηθαίνπ ή θάπνηαο λνκηθώο 

δεζκεπηηθήο δηεζλνύο ζπκθσλίαο· 

Or. en 

 

 


