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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

21.2.2018 A8-0025/1 

Τροπολογία  1 

Marina Albiol Guzmán, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 

Martínez, Cornelia Ernst, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0025/2018 

Frank Engel 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 

2017/2125(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη την έκθεση της 

22ας Ιουλίου 2014 του Ειδικού Εισηγητή 

των Ηνωμένων Εθνών για την προαγωγή 

της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της 

επανόρθωσης και των εγγυήσεων για την 

αποφυγή της επανάληψης, 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/2 

Τροπολογία  2 

Marina Albiol Guzmán, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 

Martínez, Cornelia Ernst, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0025/2018 

Frank Engel 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 

2017/2125(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  10α. εκφράζει ανησυχίες όσον αφορά 

τη χρήση της αντιτρομοκρατικής 

νομοθεσίας για τον περιορισμό των 

δραστηριοτήτων των κοινωνικών 

κινημάτων, καθώς και άλλων 

εκδηλώσεων και ενεργειών που δεν έχουν 

καμιά σχέση με τρομοκρατικούς σκοπούς 

ή τρομοκρατικές πράξεις· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/3 

Τροπολογία  3 

Marina Albiol Guzmán, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 

Martínez, Cornelia Ernst, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0025/2018 

Frank Engel 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 

2017/2125(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  13α. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 

το γεγονός ότι τα μέτρα λιτότητας που 

εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη και 

προωθούνται από τα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ έχουν πλήξει σοβαρά τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, περιλαμβανομένης της 

δημόσιας και καθολικής πρόσβασης σε 

δικαιώματα όπως η εκπαίδευση, η 

στέγαση ή η υγειονομική περίθαλψη· 

ζητεί, επομένως, από τα θεσμικά όργανα 

της ΕΕ και τα κράτη μέλη να διενεργούν, 

για κάθε πολιτική, εκ των προτέρων 

εκτιμήσεις αντικτύπου όσον αφορά τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και να 

διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα επαρκών 

πόρων, ώστε να κατοχυρώνονται ο 

σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

και το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο 

αστικών οικονομικών, πολιτιστικών και 

κοινωνικών δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη 

προσοχή στις πλέον ευάλωτες και 

κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/4 

Τροπολογία  4 

Marina Albiol Guzmán, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 

Martínez, Cornelia Ernst, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0025/2018 

Frank Engel 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 

2017/2125(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  14α. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

τα κράτη μέλη της να εργαστούν για να 

διασφαλίσουν τις αρχές της αλήθειας και 

της δικαιοσύνης όσον αφορά τα 

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που 

διαπράττονται στα κράτη μέλη, καθώς 

και την αποσαφήνιση των ευθυνών και 

την αποκατάσταση των θυμάτων τους 

αναλόγως· θεωρεί συνεπώς καθοριστική 

τη συνεργασία όλων των κρατών μελών 

στο πλαίσιο των εθνικών ή διεθνών 

δικαστικών ερευνών στον τομέα αυτό· 

προτρέπει τα κράτη μέλη, σύμφωνα με 

την απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 

2008/913/ΔΕΥ, να εξαλείψουν όλες τις 

μορφές εξύμνησης ή στήριξης των 

καθεστώτων και των ηγετών τους που 

διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα, όπως 

μνημεία, ονόματα οδών και κτιρίων, 

βραβεία, προνόμια, και δημόσια 

χρηματοδότηση των οργανισμών και 

ταμείων τους· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/5 

Τροπολογία  5 

Marina Albiol Guzmán, Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 

Martínez, Cornelia Ernst, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0025/2018 

Frank Engel 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 

2017/2125(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  36α. καλεί τα κράτη μέλη όταν 

εφαρμόζουν την αντιτρομοκρατική 

νομοθεσία τους να σέβονται τα 

δικαιώματα των πολιτών όπως 

κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και 

στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ειδικότερα 

να διασφαλίζουν το δικαίωμα της 

αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας 

και να αποφεύγουν την εκτεταμένη 

εφαρμογή των πράξεων που 

ταξινομούνται ως τρομοκρατικές από την 

οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαρτίου 2017, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για 

την τροποποίηση της απόφασης 

2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/6 

Τροπολογία  6 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 

Martínez, Cornelia Ernst, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0025/2018 

Frank Engel 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 

2017/2125(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 62 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  62α. ζητεί την κατάρτιση, σε επίπεδο 

ΕΕ, των αστυνομικών υπαλλήλων της ΕΕ 

για την αποτελεσματική καταπολέμηση 

των εγκλημάτων μίσους κατά των 

ατόμων ΛΟΑΔΜ, η οποία θα παρέχεται 

από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα 

της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) και θα 

βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές σε 

εθνικό επίπεδο και στο έργο του 

Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)· 

υπογραμμίζει τη σημασία της 

πολυμορφίας των υπηρεσιών επιβολής 

του νόμου, η οποία ενισχύει την 

εμπιστοσύνη· 

Or. en 
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Τροπολογία  7 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 

Martínez, Cornelia Ernst, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0025/2018 

Frank Engel 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 

2017/2125(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 63 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  63α. καλεί τα κράτη μέλη που έχουν 

θεσπίσει νομοθεσία σχετικά με το 

σύμφωνο συμβίωσης ή/και τους γάμους 

ομοφύλων να αναγνωρίζουν τις διατάξεις 

με παρόμοιες συνέπειες που έχουν 

θεσπίσει άλλα κράτη μέλη· υπενθυμίζει 

την υποχρέωση των κρατών μελών να 

εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 

2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της 

Ένωσης και των μελών της οικογενείας 

τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 

ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών 

μελών, συμπεριλαμβανομένων των 

ζευγαριών ομοφύλων και των παιδιών 

τους· χαιρετίζει το γεγονός ότι όλο και 

περισσότερα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 

ή/και προσαρμόσει τους νόμους τους για 

τη συγκατοίκηση, το αστικό σύμφωνο 

συμβίωσης και τον γάμο, προκειμένου να 

εξαλείψουν τη διάκριση που βασίζεται 

στον γενετήσιο προσανατολισμό και που 

βιώνουν τα ζευγάρια ομοφύλων και τα 

παιδιά τους, και καλεί τα άλλα κράτη 

μέλη να θεσπίσουν αντίστοιχους νόμους· 

καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 

πρόταση για την πλήρη αμοιβαία 
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αναγνώριση της ισχύος όλων των 

ληξιαρχικών εγγράφων σε ολόκληρη την 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της νομικής 

αναγνώρισης του φύλου, των γάμων και 

των συμφώνων συμβίωσης, προκειμένου 

να μειωθούν τα νομικά και διοικητικά 

εμπόδια που δημιουργούν διακρίσεις για 

τους πολίτες που ασκούν το δικαίωμά 

τους στην ελεύθερη κυκλοφορία· 

Or. en 



 

AM\1146437EL.docx  PE616.048v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

21.2.2018 A8-0025/8 

Τροπολογία  8 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres 
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εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0025/2018 

Frank Engel 

Ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το 2016 

2017/2125(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 63 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  63β. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τις πρωτοβουλίες που απαγορεύουν τις 

θεραπείες αλλαγής φύλου των ΛΟΑΔΜ 

και την παθολογικοποίηση της 

διεμφυλικής ταυτότητας και ζητεί 

επιτακτικά από όλα τα κράτη μέλη να 

λάβουν αντίστοιχα μέτρα που θα σέβονται 

και θα προστατεύουν το δικαίωμα στην 

ταυτότητα φύλου και στην έκφραση 

φύλου· 

Or. en 

 

 


