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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

5.12.2018 A8-0373/11 

Τροπολογία  11 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Ετήσια έκθεση του 2017 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό 

(2018/2098(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  46β. υπενθυμίζει ότι η ευθύνη για την 

εκπαίδευση ενός παιδιού εναπόκειται 

πρωτίστως τους γονείς του· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0373/12 

Τροπολογία  12 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Ετήσια έκθεση του 2017 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό 

(2018/2098(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 47 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  47α. επισημαίνει ότι χρειάζεται να 

γίνεται διάκριση μεταξύ, αφενός, 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, και, αφετέρου, 

των παράτυπων μεταναστών· 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0373/13 

Τροπολογία  13 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Ετήσια έκθεση του 2017 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό 

(2018/2098(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 47 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  47β. 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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5.12.2018 A8-0373/14 

Τροπολογία  14 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Ετήσια έκθεση του 2017 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό 

(2018/2098(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 47 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  47γ. 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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5.12.2018 A8-0373/15 

Τροπολογία  15 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0373/2018 

Petras Auštrevičius 

Ετήσια έκθεση του 2017 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η 

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό 

(2018/2098(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 62 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

62. υπενθυμίζει ότι οι κυρώσεις 

αποτελούν βασικό εργαλείο της ΚΕΠΠΑ· 

καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τις 

κυρώσεις που προβλέπονται στην 

ευρωπαϊκή νομοθεσία όποτε κρίνεται 

απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών 

της ΚΕΠΠΑ, ιδιαίτερα για την προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 

εδραίωση και τη στήριξη της δημοκρατίας, 

διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν έχουν 

αντίκτυπο στον άμαχο πληθυσμό· ζητεί οι 

εν λόγω κυρώσεις να εστιάζονται σε 

αξιωματούχους που αναγνωρίζονται ως 

υπεύθυνοι για παραβιάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, προκειμένου να τιμωρούνται 

για τα εγκλήματα και τις καταχρήσεις που 

διαπράττουν· 

 

62. υπενθυμίζει ότι οι κυρώσεις 

αποτελούν βασικό εργαλείο της ΚΕΠΠΑ· 

καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τις 

κυρώσεις που προβλέπονται στην 

ευρωπαϊκή νομοθεσία όποτε κρίνεται 

απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών 

της ΚΕΠΠΑ, ιδιαίτερα για την προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 

εδραίωση και τη στήριξη της δημοκρατίας, 

διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν έχουν 

αντίκτυπο στον άμαχο πληθυσμό· ζητεί οι 

εν λόγω κυρώσεις να εστιάζονται σε 

αξιωματούχους που αναγνωρίζονται ως 

υπεύθυνοι για παραβιάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, προκειμένου να τιμωρούνται 

για τα εγκλήματα και τις καταχρήσεις που 

διαπράττουν· ζητεί να διατηρηθεί η αρχή 

της ομοφωνίας στη λήψη αποφάσεων 

σχετικά με την ΚΕΠΠΑ και τονίζει ότι η 

εφαρμογή της πολιτικής περί θεμελιωδών 

δικαιωμάτων πρέπει να σέβεται τις 

αρμοδιότητες της Ένωσης, των 

οργανισμών της και των κρατών μελών· 

Or. en 

 

 


