
 

AM\1125584EL.docx  PE603.744v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

10.5.2017 A8-0159/3 

Τροπολογία  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Ετήσια έκθεση του 2015 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης 

2016/2097(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 50 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 50α. επισημαίνει με ανησυχία τους 

πρόσφατους ισχυρισμούς που 

περιλαμβάνονται στην έκθεση της 

Frontex σχετικά με την ανάλυση των 

κινδύνων για το 2017 σε ό,τι αφορά 

ορισμένες ΜΚΟ και τον ρόλο τους σε 

επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης 

στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης·   

καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει στον 

ανώτατο βαθμό την προστασία, με 

διαφανείς τρόπους, των 

χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ 

δράσεων  καθώς και την μέγιστη δυνατή 

προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0159/2017 

Julia Pitera 

Ετήσια έκθεση του 2015 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης 

2016/2097(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 53 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 53α. επισημαίνει ότι πολλά κράτη μέλη 

δεν διαθέτουν συγκεκριμένη νομοθεσία 

κατά του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ 

ενισχύεται συνεχώς η συμμετοχή του σε 

διασυνοριακές δραστηριότητες και 

τομείς που επηρεάζουν τα οικονομικά 

συμφέροντα της ΕΕ, όπως το 

λαθρεμπόριο ή η παραχάραξη του 

νομίσματος· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο 

τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τα μέτρα που 

προβλέπονται σε ψηφίσματα σχετικά με 

την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος1α· 

 _________________ 

 1α Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 

25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια 

που δόθηκε στο ψήφισμα της επιτροπής CRIM 

(Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0403)· 

ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης 

Οκτωβρίου 2013 για το οργανωμένο έγκλημα, τη 

διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από 

εγκληματικές ενέργειες: συστάσεις για δράσεις 

και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν 

(Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0444). 

Or. en 

 

 


