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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.11.2020 A9-0206/17

Τροπολογία 17
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
2020/1998(BUD)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. υπογραμμίζει ότι είναι υψίστης 
σημασίας να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις για την επαρκή χρηματοδότηση 
και στελέχωση όλων των οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
μετανάστευσης, του ασύλου και της 
διαχείρισης των συνόρων· ζητεί 
πρόσθετους ανθρώπινους πόρους για την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 
Άσυλο (EASO), η οποία θα είναι 
απαραίτητη για την ορθή υλοποίηση των 
επιτόπιων επιχειρήσεων, της κατάρτισης, 
των δραστηριοτήτων ανάλυσης και του 
πλαισίου διακυβέρνησης, καθώς και για 
τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη Λειτουργική Διαχείριση 
Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον 
Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και 
Δικαιοσύνης (eu-Lisa)· ζητεί πρόσθετους 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους 
για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
(Frontex)·

55. υπογραμμίζει ότι είναι υψίστης 
σημασίας να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις για την επαρκή χρηματοδότηση 
και στελέχωση όλων των οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
μετανάστευσης, του ασύλου και της 
διαχείρισης των συνόρων, στον βαθμό που 
οι πιστώσεις διατίθενται για 
επαναπατρισμούς και ασφάλεια των 
συνόρων·

Or. en



AM\1217526EL.docx PE658.413v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.11.2020 A9-0206/18

Τροπολογία 18
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
2020/1998(BUD)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55 α. υπογραμμίζει την αποτυχία των 
ευρωπαϊκών πολιτικών για την πρόληψη 
των μεταναστευτικών ροών και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· 
διατυπώνει εκ νέου την ανησυχία του 
όσον αφορά τον ρόλο μέσων όπως το 
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το 
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης στη διαχείριση των συνεπειών 
της μεταναστευτικής και προσφυγικής 
κρίσης·

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.11.2020 A9-0206/19

Τροπολογία 19
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
2020/1998(BUD)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66. επισημαίνει τις επίμονες 
προκλήσεις στην ανατολική και νότια 
γειτονία της Ένωσης , ο ειδικός 
προϋπολογισμός για την οποία, ως εκ 
τούτου, θα ενισχυθεί, καθώς και τη 
σημασία του να παρασχεθεί στην 
Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους 
Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή 
αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη για την 
εκπλήρωση της εντολής της, δεδομένων 
των αυξανόμενων αναγκών των 
Παλαιστινίων προσφύγων και ως 
επένδυση για τη σταθερότητα και την 
ανάπτυξη στην περιοχή· υπενθυμίζει τη 
σημασία της ανάπτυξης σταθερών 
σχέσεων και ισχυρής συνεργασίας μεταξύ 
της ΕΕ και της Αφρικής και θεωρεί 
σκόπιμο να διατεθούν επαρκείς 
χρηματοδοτικοί πόροι για την ανάπτυξη 
αυτής της ηπείρου, γεγονός που θα 
συμβάλει, μεταξύ άλλων, στον μετριασμό 
των βαθύτερων αιτίων της αναγκαστικής 
μετανάστευσης·

66. επισημαίνει τις επίμονες 
προκλήσεις στην ανατολική και νότια 
γειτονία της Ένωσης· υπενθυμίζει τη 
σημασία της ανάπτυξης σταθερών 
σχέσεων και ισχυρής συνεργασίας με την 
Αφρική, και θεωρεί σκόπιμο να διατεθούν 
επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι για την 
ανάπτυξη αυτής της ηπείρου, γεγονός που 
θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στον 
μετριασμό των βαθύτερων αιτίων της 
αναγκαστικής μετανάστευσης·

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.11.2020 A9-0206/20

Τροπολογία 20
Hélène Laporte, Valentino Grant, Joachim Kuhs
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
2020/1998(BUD)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 69

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69. καταγγέλλει τις συνεχείς 
παραβιάσεις του διεθνούς και του 
ενωσιακού δικαίου, καθώς και των αρχών 
και αξιών της Ένωσης, από την Τουρκία· 
ζητεί, η χρηματοδότηση πολιτικών 
μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία να 
προορίζεται αποκλειστικά για την 
προώθηση του διαλόγου και την παροχή 
στήριξης στην κοινωνία των πολιτών, 
στους μη κρατικούς παράγοντες και στις 
διαπροσωπικές επαφές, όσο η χώρα αυτή 
δεν σημειώνει πρόοδο όσον αφορά τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· καταδικάζει 
απερίφραστα τις επανειλημμένες 
προκλήσεις και παραβιάσεις της ελληνικής 
και της κυπριακής κυριαρχίας από την 
Τουρκία·

69. καταγγέλλει τις συνεχείς 
παραβιάσεις του διεθνούς και του 
ενωσιακού δικαίου, καθώς και των 
δημοκρατικών αρχών και αξιών, από την 
Τουρκία· ζητεί να τερματιστεί αμέσως η 
χρηματοδότηση για την Τουρκία· 
καταδικάζει απερίφραστα τις 
επανειλημμένες προκλήσεις και 
παραβιάσεις της ελληνικής και της 
κυπριακής κυριαρχίας από την Τουρκία·

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.11.2020 A9-0206/21

Τροπολογία 21
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
2020/1998(BUD)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 69 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69α. ζητεί τον άμεσο τερματισμό των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων της 
Ένωσης με την Τουρκία, καθώς επίσης 
τη δέσμευση όλων των χρηματοδοτικών 
πόρων που παρέχονται στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας 
(ΜΠΒ) και της χρηματοδότησης από την 
ΕΤΕπ·

Or. en


