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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

21.2.2018 A8-0025/37 

Τροπολογία  37 

Jörg Meuthen, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  17 α. ζητά, οι αιτήσεις χορήγησης 

ασύλου να υποβάλλονται στις πρεσβείες 

των κρατών μελών της ΕΕ στις χώρες 

καταγωγής των αιτούντων άσυλο και να 

εξετάζονται από τις αρμόδιες εθνικές 

αρχές, ή στα κεντρικά σημεία υποδοχής 

που πρόκειται να δημιουργηθούν υπό την 

αιγίδα της ΕΕ ή της Ύπατης Αρμοστείας 

των Ηνωμένων Εθνών για τους 

Πρόσφυγες· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/38 

Τροπολογία  38 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 17 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  17 β. επισημαίνει ότι χρειάζεται να 

γίνεται διάκριση μεταξύ των θυμάτων 

πολιτικών διώξεων και των προσφύγων 

(πολέμου), οι οποίοι αμέσως πριν από την 

άφιξή τους στην ΕΕ βρίσκονταν 

αντιμέτωποι με πραγματικούς κινδύνους 

λόγω πολέμου, αφενός, και των 

παράτυπων μεταναστών αφετέρου· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/39 

Τροπολογία  39 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 18 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  18 α. καλεί τα κράτη μέλη και την 

Επιτροπή να αναλάβουν ισχυρή δέσμευση 

για την καταπολέμηση της θρησκευτικής 

μισαλλοδοξίας και βίας κατά των 

Χριστιανών, και να τεκμηριώνουν 

λεπτομερέστερα τα κρούσματα 

διακρίσεων και βίας κατά χριστιανών 

προσφύγων· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/40 

Τροπολογία  40 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. 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· 

20. 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· καλεί 

τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να 

επικεντρώνονται στα όντως σημαντικά 

προβλήματα κατά την αντιμετώπιση της 

προσφυγικής κρίσης· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/41 

Τροπολογία  41 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  20 α. καλεί τα κράτη μέλη να 

εφαρμόζουν ταχύτερες και 

αποδοτικότερες διαδικασίες για τον 

αναγκαστικό επαναπατρισμό των 

αιτούντων άσυλο των οποίων οι αιτήσεις 

απορρίπτονται· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/42 

Τροπολογία  42 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 23 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  23 α. τονίζει ότι αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό της εθνικής κυριαρχίας 

όλων των κρατών μελών της ΕΕ η 

δυνατότητα να καθορίζουν τα ίδια την 

φύση και την έκταση της μετανάστευσης 

προς την επικράτειά τους· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/43 

Τροπολογία  43 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 37 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  37 α. είναι θορυβημένο από το γεγονός 

ότι η έννοια της «ρητορικής του μίσους» 

προβάλλεται και επιστρατεύεται όλο και 

πιο συχνά από ορισμένες μειονοτικές 

ομάδες, προκειμένου να τεθούν 

απαράδεκτοι περιορισμοί σε θεμιτές 

εκδηλώσεις ελευθερίας έκφρασης, 

θρησκευτικής ελευθερίας και ελευθερίας 

συνείδησης· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/44 

Τροπολογία  44 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 48 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  48 α. υπενθυμίζει ότι το θεμελιώδες 

δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 10, 

παράγραφος 2, του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και 

ότι η πρακτική της αντίρρησης για 

λόγους συνείδησης ρυθμίζεται επαρκώς 

στα κράτη μέλη της ΕΕ από ένα συνολικό 

και σαφές νομικό και πολιτικό πλαίσιο· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/45 

Τροπολογία  45 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 59 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

59. τονίζει την ανάγκη να παρέχεται, 

στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος 

εκπαίδευση στα παιδιά, για την αξία της 

ανεκτικότητας ώστε να τους δοθούν τα 

μέσα για να διαπιστώνουν κάθε μορφή 

διάκρισης, είτε αυτή στρέφεται κατά των 

Μουσουλμάνων, των Εβραίων, των 

Αφρικανών, των Ρομά, των ΛΟΑΔΜ είτε 

κατά οποιασδήποτε άλλης μειονότητας· 

59. τονίζει την ανάγκη να παρέχεται, 

στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος 

εκπαίδευση στα παιδιά, για την αξία της 

ανεκτικότητας ώστε να τους δοθούν τα 

μέσα για να διαπιστώνουν κάθε μορφή 

διάκρισης, είτε αυτή στρέφεται κατά των 

Μουσουλμάνων, των Εβραίων, των 

Αφρικανών, των Ρομά, των ΛΟΑΔΜ είτε 

κατά οποιασδήποτε άλλης μειονότητας· 

υπενθυμίζει ότι τη βασική ευθύνη για την 

ανατροφή των παιδιών την έχουν κατά 

κύριο λόγο οι γονείς τους· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/46 

Τροπολογία  46 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 59 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  59 α. θεωρεί ότι, σε σχέση με τα 

δικαιώματα του παιδιού, πρέπει να 

συνεκτιμώνται πλήρως, ο πρωταρχικός 

ρόλος που μοιράζονται ο πατέρας και η 

μητέρα όσον αφορά την καθοδήγηση των 

παιδιών τους, καθώς και η μοναδική και 

προνομιούχος θέση τους όσον αφορά τη 

βέλτιστη προστασία των συμφερόντων 

του παιδιού· επισημαίνει, επιπλέον, ότι 

πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην 

αρμονική και πλήρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του παιδιού και στην 

προστασία της ψυχολογικής του 

ακεραιότητας· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/47 

Τροπολογία  47 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 75 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  75 α. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 

στοχοθετημένα μέτρα για να 

εξασφαλιστεί η δίκαιη πρόσβαση των 

γυναικών σε δημόσια συστήματα 

υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως σε 

πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, 

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 

των εγκύων, των θηλαζουσών μητέρων 

και των παιδιών τους πριν και μετά τη 

γέννηση, καθώς και σε γυναικολογική και 

μαιευτική υγειονομική περίθαλψη, όπως 

ορίζεται από την Παγκόσμια Οργάνωση 

Υγείας· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/48 

Τροπολογία  48 

Jörg Meuthen, Kristina Winberg, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 85 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  85 α. τονίζει ότι η πολιτική για τα 

θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να 

ασκείται με σεβασμό των αρμοδιοτήτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 

οργανισμών και των κρατών μελών της· 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0025/49 

Τροπολογία  49 

Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 48 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  48 β. υπενθυμίζει ότι στα περισσότερα 

κράτη μέλη του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, η πρακτική της αντίρρησης για 

λόγους συνείδησης ρυθμίζεται επαρκώς· 

υπάρχει ένα συνολικό και σαφές νομικό 

και πολιτικό πλαίσιο που διέπει την 

πρακτική της αντίρρησης συνείδησης 

από παρόχους υγειονομικής περίθαλψης 

που διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα και 

τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων 

που ζητούν νόμιμες ιατρικές υπηρεσίες 

γίνονται σεβαστά, προστατεύονται και 

εκπληρώνονται1· 

 

_________________________________ 

1 Ψήφισμα 1763 (2010) της ΚΣΣΕ, παράγραφος 3. 

Or. en 

 

 


