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Τροπολογία  200 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Tanja Fajon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. εκφράζει έντονη ανησυχία για το 

ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί συνεχίζουν να 

διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο διακρίσεων 

και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε 

πολιτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές 

και εργασιακές αλλαγές και αναστατώσεις· 

επισημαίνει ότι πολλοί έχουν ελάχιστη ή 

και μηδενική δυνατότητα πολιτικής 

εκπροσώπησης και πλήττονται έντονα από 

τη φτώχεια· τονίζει πως η ΕΕ θα πρέπει να 

εντείνει τις προσπάθειές της για την 

εξάλειψη των παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων· 

15. εκφράζει έντονη ανησυχία για το 

ότι οι μειονότητες, όπως εθνοτικές, 

γλωσσικές και θρησκευτικές μειονότητες, 

άτομα ΛΟΑΔΜ, άτομα με αναπηρία, 

γυναίκες, παιδιά, αιτούντες άσυλο και 

μετανάστες, συνεχίζουν να διατρέχουν 

αυξημένο κίνδυνο διακρίσεων και είναι 

ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε πολιτικές, 

οικονομικές, περιβαλλοντικές και 

εργασιακές αλλαγές και αναστατώσεις· 

επισημαίνει ότι πολλοί έχουν ελάχιστη ή 

και μηδενική δυνατότητα πολιτικής 

εκπροσώπησης και πλήττονται έντονα από 

τη φτώχεια· τονίζει πως η ΕΕ θα πρέπει να 

εντείνει τις προσπάθειές της για την 

εξάλειψη των παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων· τονίζει την ανάγκη για 

ευρεία αναγνώριση και υποστήριξη των 

συγκεκριμένων αναγκών ατόμων που 

αντιμετωπίζουν πολλαπλές ευπάθειες, 

όπως άτομα ΛΟΑΔΜ αιτούντα άσυλο και 

άτομα με αναπηρία που ανήκουν σε 

εθνοτικές ή θρησκευτικές μειονότητες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  201 

Kinga Gál, András Gyürk 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. εκφράζει έντονη ανησυχία για το 15. εκφράζει έντονη ανησυχία για το 



 

PE610.682v01-00 4/115 AM\1134429EL.docx 

EL 

ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί συνεχίζουν 

να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 

διακρίσεων και είναι ιδιαίτερα 

εκτεθειμένοι σε πολιτικές, οικονομικές, 

περιβαλλοντικές και εργασιακές αλλαγές 

και αναστατώσεις· επισημαίνει ότι πολλοί 

έχουν ελάχιστη ή και μηδενική δυνατότητα 

πολιτικής εκπροσώπησης και πλήττονται 

έντονα από τη φτώχεια· τονίζει πως η ΕΕ 

θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της 

για την εξάλειψη των παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων· 

ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί συνεχίζουν 

να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 

διακρίσεων και είναι ιδιαίτερα 

εκτεθειμένοι σε πολιτικές, οικονομικές, 

περιβαλλοντικές και εργασιακές αλλαγές 

και αναστατώσεις· επισημαίνει ότι πολλοί 

έχουν ελάχιστη ή και μηδενική δυνατότητα 

πολιτικής εκπροσώπησης και πλήττονται 

έντονα από τη φτώχεια· τονίζει πως η ΕΕ 

θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της 

για την εξάλειψη των παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων· τονίζει ότι οι κοινότητες 

εθνοτικών και γλωσσικών μειονοτήτων 

έχουν ειδικές ανάγκες και η πλήρης τους 

πρόσβαση και ίση μεταχείριση θα πρέπει 

να εξασφαλίζεται σε όλα τα πεδία της 

οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και 

πολιτιστικής ζωής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  202 

Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. εκφράζει έντονη ανησυχία για το 

ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί συνεχίζουν 

να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 

διακρίσεων και είναι ιδιαίτερα 

εκτεθειμένοι σε πολιτικές, οικονομικές, 

περιβαλλοντικές και εργασιακές αλλαγές 

και αναστατώσεις· επισημαίνει ότι πολλοί 

έχουν ελάχιστη ή και μηδενική δυνατότητα 

πολιτικής εκπροσώπησης και πλήττονται 

έντονα από τη φτώχεια· τονίζει πως η ΕΕ 

θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της 

για την εξάλειψη των παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων· 

15. εκφράζει έντονη ανησυχία για το 

ότι οι μειονότητες, οι ιθαγενείς και οι 

αυτόχθονες πληθυσμοί συνεχίζουν να 

διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο διακρίσεων 

και είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε 

πολιτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές 

και εργασιακές αλλαγές και αναστατώσεις· 

επισημαίνει ότι πολλοί έχουν ελάχιστη ή 

και μηδενική δυνατότητα πολιτικής 

εκπροσώπησης και πλήττονται έντονα από 

τη φτώχεια· τονίζει πως η ΕΕ θα πρέπει να 

εντείνει τις προσπάθειές της για την 

εξάλειψη των παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων, εκφράζει δε την ανησυχία 

του και καταδικάζει το γεγονός ότι το 
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εθνοτικό ζήτημα χρησιμοποιείται σε 

πολυάριθμες συγκρούσεις για να 

δικαιολογήσει τη βία και να διχάσει τους 

πληθυσμούς· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  203 

Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. εκφράζει έντονη ανησυχία για το 

ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί συνεχίζουν 

να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 

διακρίσεων και είναι ιδιαίτερα 

εκτεθειμένοι σε πολιτικές, οικονομικές, 

περιβαλλοντικές και εργασιακές αλλαγές 

και αναστατώσεις· επισημαίνει ότι πολλοί 

έχουν ελάχιστη ή και μηδενική δυνατότητα 

πολιτικής εκπροσώπησης και πλήττονται 

έντονα από τη φτώχεια· τονίζει πως η ΕΕ 

θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της 

για την εξάλειψη των παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων· 

15. εκφράζει έντονη ανησυχία για το 

ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί συνεχίζουν 

να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 

διακρίσεων και είναι ιδιαίτερα 

εκτεθειμένοι σε πολιτικές, οικονομικές, 

περιβαλλοντικές και εργασιακές αλλαγές 

και αναστατώσεις· υπογραμμίζει το θεμιτό 

δικαίωμα εθνοτικών και θρησκευτικών 

μειονοτήτων στην πολιτική συμμετοχή 

και επισημαίνει ότι πολλοί έχουν ελάχιστη 

ή και μηδενική δυνατότητα πολιτικής 

εκπροσώπησης και πλήττονται έντονα από 

τη φτώχεια· τονίζει πως η ΕΕ θα πρέπει να 

εντείνει τις προσπάθειές της για την 

εξάλειψη των παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  204 

Kati Piri 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. εκφράζει έντονη ανησυχία για το 15. εκφράζει έντονη ανησυχία για το 
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ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί συνεχίζουν 

να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 

διακρίσεων και είναι ιδιαίτερα 

εκτεθειμένοι σε πολιτικές, οικονομικές, 

περιβαλλοντικές και εργασιακές αλλαγές 

και αναστατώσεις· επισημαίνει ότι πολλοί 

έχουν ελάχιστη ή και μηδενική δυνατότητα 

πολιτικής εκπροσώπησης και πλήττονται 

έντονα από τη φτώχεια· τονίζει πως η ΕΕ 

θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της 

για την εξάλειψη των παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 

μειονοτήτων· 

ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί συνεχίζουν 

να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 

διακρίσεων και είναι ιδιαίτερα 

εκτεθειμένοι σε πολιτικές, οικονομικές, 

περιβαλλοντικές και εργασιακές αλλαγές 

και αναστατώσεις· επισημαίνει ότι πολλοί 

έχουν ελάχιστη ή και μηδενική δυνατότητα 

πολιτικής εκπροσώπησης και πλήττονται 

έντονα από τη φτώχεια· τονίζει πως η ΕΕ 

θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της 

για την εξάλειψη των παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εθνοτικών, 

θρησκευτικών και σεξουαλικών 
μειονοτήτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  205 

Ilhan Kyuchyuk 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15α. υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη 

εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων ανά τον 

κόσμο, ιδιαίτερα όσων βρίσκονται σε 

χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, 

αποτελεί σοβαρή πρόκληση για την 

κατάσταση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο και 

στις εν λόγω χώρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  206 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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16. χαιρετίζει την επικύρωση της 

Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 

των Ατόμων με Αναπηρία· επαναλαμβάνει 

τη σημασία της αποτελεσματικής 

εφαρμογής της τόσο από τα κράτη μέλη 

όσο και από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· 

τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη αξιόπιστης 

ενσωμάτωσης της αρχής της δυνατότητας 

καθολικής πρόσβασης και όλων των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε 

όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου του τομέα της 

αναπτυξιακής συνεργασίας, και 

υπογραμμίζει τον δεσμευτικό και οριζόντιο 

χαρακτήρα του εν λόγω ζητήματος· καλεί 

την ΕΕ να ενσωματώσει τον αγώνα κατά 

των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στις 

πολιτικές εξωτερικής δράσης και 

αναπτυξιακής βοήθειας· 

16. χαιρετίζει την επικύρωση της 

Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 

των Ατόμων με Αναπηρία· επαναλαμβάνει 

τη σημασία της αποτελεσματικής 

εφαρμογής της τόσο από τα κράτη μέλη 

όσο και από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· 

τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη αξιόπιστης 

ενσωμάτωσης της αρχής της δυνατότητας 

καθολικής πρόσβασης και όλων των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε 

όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου του τομέα της 

αναπτυξιακής συνεργασίας, και 

υπογραμμίζει τον δεσμευτικό και οριζόντιο 

χαρακτήρα του εν λόγω ζητήματος· τονίζει 

ότι η αναπηρία δεν στερεί από το άτομο 

την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, γεγονός το 

οποίο συνεπάγεται υποχρέωση του 

κράτους να το προστατεύει από πρόωρο 

θάνατο· καταδικάζει πολιτικές που 

ενθαρρύνουν τον προγεννητικό έλεγχο 

προκειμένου να διακόπτονται κυοφορίες 

παιδιών με δυνητική αναπηρία ή 

χρωμοσωματική διάταξη που δεν απειλεί 

την ανθρώπινη ζωή· τονίζει το γεγονός 

ότι τέτοιου είδους πολιτικές παραπέμπουν 

στην ευγονική ιδεολογία, καθώς στέλνουν 

το μήνυμα σε άτομα που έχουν γεννηθεί 

με τέτοιου είδους ή άλλες παθήσεις που 

απαιτούν ειδικές ανάγκες ότι οι ζωές τους 

δεν αξίζουν· καλεί την ΕΕ να ενσωματώσει 

τον αγώνα κατά των διακρίσεων λόγω 

αναπηρίας στις πολιτικές εξωτερικής 

δράσης και αναπτυξιακής βοήθειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  207 

Liliana Rodrigues 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. χαιρετίζει την επικύρωση της 16. χαιρετίζει την επικύρωση της 
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Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 

των Ατόμων με Αναπηρία· επαναλαμβάνει 

τη σημασία της αποτελεσματικής 

εφαρμογής της τόσο από τα κράτη μέλη 

όσο και από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· 

τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη αξιόπιστης 

ενσωμάτωσης της αρχής της δυνατότητας 

καθολικής πρόσβασης και όλων των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε 

όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου του τομέα της 

αναπτυξιακής συνεργασίας, και 

υπογραμμίζει τον δεσμευτικό και οριζόντιο 

χαρακτήρα του εν λόγω ζητήματος· καλεί 

την ΕΕ να ενσωματώσει τον αγώνα κατά 

των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στις 

πολιτικές εξωτερικής δράσης και 

αναπτυξιακής βοήθειας· 

Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 

των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD)· 

επαναλαμβάνει τη σημασία της 

αποτελεσματικής εφαρμογής της τόσο από 

τα κράτη μέλη όσο και από τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ και ζητεί την παροχή 

συνεχούς στήριξης στη διαδικασία 

επικύρωσης και εφαρμογής της UNCRPD 

από τις χώρες που ακόμη δεν το έχουν 

πράξει· τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη 

αξιόπιστης ενσωμάτωσης της αρχής της 

δυνατότητας καθολικής πρόσβασης και 

όλων των δικαιωμάτων των ατόμων με 

αναπηρία σε όλες τις συναφείς πολιτικές 

της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του τομέα 

της αναπτυξιακής συνεργασίας, και 

υπογραμμίζει τον δεσμευτικό και οριζόντιο 

χαρακτήρα του εν λόγω ζητήματος· 

επικροτεί την ένταξη των δικαιωμάτων 

των ατόμων με αναπηρία στη νέα 

ευρωπαϊκή συναίνεση για την ανάπτυξη· 

καλεί την ΕΕ να ενσωματώσει τον αγώνα 

κατά των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στις 

πολιτικές εξωτερικής δράσης και 

αναπτυξιακής βοήθειας· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  208 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. χαιρετίζει την επικύρωση της 

Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 

των Ατόμων με Αναπηρία· επαναλαμβάνει 

τη σημασία της αποτελεσματικής 

εφαρμογής της τόσο από τα κράτη μέλη 

όσο και από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· 

τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη αξιόπιστης 

ενσωμάτωσης της αρχής της δυνατότητας 

καθολικής πρόσβασης και όλων των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε 

16. χαιρετίζει την επικύρωση της 

Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 

των Ατόμων με Αναπηρία· επαναλαμβάνει 

τη σημασία της αποτελεσματικής 

εφαρμογής της τόσο από τα κράτη μέλη 

όσο και από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· 

τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη αξιόπιστης 

ενσωμάτωσης της αρχής της δυνατότητας 

καθολικής πρόσβασης και όλων των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε 
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όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου του τομέα της 

αναπτυξιακής συνεργασίας, και 

υπογραμμίζει τον δεσμευτικό και οριζόντιο 

χαρακτήρα του εν λόγω ζητήματος· καλεί 

την ΕΕ να ενσωματώσει τον αγώνα κατά 

των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στις 

πολιτικές εξωτερικής δράσης και 

αναπτυξιακής βοήθειας· 

όλες τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου του τομέα της 

αναπτυξιακής συνεργασίας, και 

υπογραμμίζει τον δεσμευτικό και οριζόντιο 

χαρακτήρα του εν λόγω ζητήματος· καλεί 

την ΕΕ να ενσωματώσει τον αγώνα κατά 

των διακρίσεων λόγω διαγνωσμένης 

αναπηρίας στις πολιτικές εξωτερικής 

δράσης και αναπτυξιακής βοήθειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  209 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 

στην εισαγωγή ρητρών για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες 

μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· καλεί 

την Επιτροπή να παρακολουθεί την 

εφαρμογή αυτών των ρητρών 

αποτελεσματικά και συστηματικά και να 

διαβιβάζει τακτικά στο Κοινοβούλιο 

εκθέσεις σχετικά με το σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες 

εταίρους· αντιμετωπίζει θετικά το σύστημα 

των προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για 

την αποτελεσματική εφαρμογή των 27 

βασικών διεθνών συμβάσεων για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα 

εργασίας· αναμένει από την Επιτροπή ότι 

θα ενημερώνει το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με την πορεία της 

επικύρωσης· επαναλαμβάνει τη σημασία 

της σωστής εφαρμογής των 

κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις 

εμπορικές επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· 

17. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 

στην εισαγωγή ρητρών για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες 

μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· καλεί 

την Επιτροπή να παρακολουθεί την 

εφαρμογή αυτών των ρητρών 

αποτελεσματικά και συστηματικά και να 

διαβιβάζει τακτικά στο Κοινοβούλιο 

εκθέσεις σχετικά με το σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες 

εταίρους· επισημαίνει ωστόσο ότι οι 

διάλογοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

όσον αφορά την παρακολούθηση των εν 

λόγω ρητρών εξακολουθούν να 

διοργανώνονται αποκλειστικά κατά 

περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες και 

τις απαιτήσεις ανταπόκρισης, με 

περιορισμένη προετοιμασία εκ των 

προτέρων και αβέβαιη παρακολούθηση· 

καλεί, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, στο πλαίσιο των 

διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία που 

θα διαδεχθεί αυτήν του Κοτονού, να 

εγκρίνει μια περισσότερο δομημένη και 

στρατηγική προσέγγιση στους διαλόγους 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την 
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καθιέρωση μόνιμων διακοινοβουλευτικών 

επιτροπών, σύμφωνα με το παράδειγμα 

αυτών που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο 

συμφωνιών σύνδεσης της ΕΕ, με την 

εντολή να παρακολουθούν την εφαρμογή 

των διατάξεων με τα ουσιώδη στοιχεία, 

ώστε να ξεπεραστεί η προσέγγιση 

έκτακτης ανάγκης και να ξεκινήσει ένας 

πιο ολοκληρωμένος και συστηματικός 

διάλογος· αντιμετωπίζει θετικά το 

σύστημα των προτιμήσεων ΣΓΠ + ως 

κίνητρο για την αποτελεσματική εφαρμογή 

των 27 βασικών διεθνών συμβάσεων για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα 

εργασίας· αναμένει από την Επιτροπή ότι 

θα ενημερώνει το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με την πορεία της 

επικύρωσης· επαναλαμβάνει τη σημασία 

της σωστής εφαρμογής των 

κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις 

εμπορικές επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  210 

Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 

στην εισαγωγή ρητρών για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες 

μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· καλεί 

την Επιτροπή να παρακολουθεί την 

εφαρμογή αυτών των ρητρών 

αποτελεσματικά και συστηματικά και να 

διαβιβάζει τακτικά στο Κοινοβούλιο 

εκθέσεις σχετικά με το σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες 

εταίρους· αντιμετωπίζει θετικά το 

σύστημα των προτιμήσεων ΣΓΠ + ως 

κίνητρο για την αποτελεσματική 

17. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 

στην εισαγωγή ρητρών για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες 

μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· καλεί 

την Επιτροπή να παρακολουθεί την 

εφαρμογή αυτών των ρητρών 

αποτελεσματικά και συστηματικά και να 

διαβιβάζει τακτικά στο Κοινοβούλιο 

εκθέσεις σχετικά με το σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες 

εταίρους· υπογραμμίζει ωστόσο την 

αποτυχία της εισαγωγής των εν λόγω 

ρητρών στις συμφωνίες ελεύθερων 
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εφαρμογή των 27 βασικών διεθνών 

συμβάσεων για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τα πρότυπα εργασίας· 

αναμένει από την Επιτροπή ότι θα 

ενημερώνει το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με την πορεία της 

επικύρωσης· επαναλαμβάνει τη σημασία 

της σωστής εφαρμογής των 

κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις 

εμπορικές επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· 

συναλλαγών με τρίτες χώρες, στον βαθμό 

που οι εν λόγω συμφωνίες οδήγησαν στην 

παραβίαση των θεμελιωδών οικονομικών 

και κοινωνικών δικαιωμάτων και κυρίως 

στην οικονομική ένδεια των οικείων 

πληθυσμών, καθώς και στην αρπαγή των 

πόρων από διεθνικές επιχειρήσεις· θεωρεί 

επιπλέον ότι απαιτούνται, ως βασικά 

χαρακτηριστικά της συμφωνίας, 

μηχανισμοί εκ των προτέρων ελέγχου, οι 

οποίοι θα παρεμβαίνουν πριν από τη 

σύναψη μιας συμφωνίας-πλαισίου και θα 

θέτουν προϋποθέσεις για τη σύναψη, 

καθώς και μηχανισμοί εκ των υστέρων 

ελέγχου, οι οποίοι θα επιβάλλουν 

συγκεκριμένες κυρώσεις για την 

παραβίαση των εν λόγω ρητρών που θα 

φτάνουν έως και την αναστολή της 

συμφωνίας· εκτιμά ότι, πέρα από αυτές 

τις ρήτρες, είναι αναγκαίο να 

δημιουργηθούν νέες συνεργασίες, οι 

οποίες θα επιτρέπουν την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη τρίτων χωρών 

ανάλογα με τις ανάγκες των πληθυσμών 

τους· επαναλαμβάνει τη σημασία της 

σωστής εφαρμογής των κατευθυντήριων 

αρχών του ΟΗΕ για τις εμπορικές 

επιχειρήσεις και τα δικαιώματα του 

ανθρώπου· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  211 

Barbara Lochbihler 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 

στην εισαγωγή ρητρών για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες 

μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· καλεί 

την Επιτροπή να παρακολουθεί την 

17. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 

στη συστηματική εισαγωγή ρητρών για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις διεθνείς 

συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των 

εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών, 
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εφαρμογή αυτών των ρητρών 

αποτελεσματικά και συστηματικά και να 

διαβιβάζει τακτικά στο Κοινοβούλιο 

εκθέσεις σχετικά με το σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες 

εταίρους· αντιμετωπίζει θετικά το σύστημα 

των προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για 

την αποτελεσματική εφαρμογή των 27 

βασικών διεθνών συμβάσεων για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα 

εργασίας· αναμένει από την Επιτροπή ότι 

θα ενημερώνει το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με την πορεία της 

επικύρωσης· επαναλαμβάνει τη σημασία 

της σωστής εφαρμογής των 

κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις 

εμπορικές επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· 

μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών και 

τονίζει την ανάγκη αξιοποίησης των 

ρητρών αυτών και την ανάγκη να 

περιλαμβάνουν έναν μηχανισμό 

καταγγελιών· καλεί την Επιτροπή να 

παρακολουθεί την εφαρμογή αυτών των 

ρητρών αποτελεσματικά και συστηματικά 

και να διαβιβάζει τακτικά στο Κοινοβούλιο 

εκθέσεις σχετικά με το σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες 

εταίρους· αντιμετωπίζει θετικά το σύστημα 

των προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για 

την αποτελεσματική εφαρμογή των 27 

βασικών διεθνών συμβάσεων για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα 

εργασίας· τονίζει ωστόσο ότι 

επανειλημμένες παραβάσεις των βασικών 

κανόνων εργασίας έχουν αναφερθεί σε 

αρκετές χώρες με καθεστώς ΣΓΠ+ χωρίς 

όμως αυτό να οδηγήσει στη διεξαγωγή 

έρευνας ή σε αναστολή των προτιμήσεων· 

ζητεί την πραγματική επιβολή του ΣΓΠ+, 

το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται 

παράλληλα με έναν διαφανή μηχανισμό 

υποβολής εκθέσεων και χρηματοδότηση 

για την παρακολούθηση της κοινωνίας 

των πολιτών· αναμένει από την Επιτροπή 

ότι θα ενημερώνει το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο των 

δικαιούχων ΣΓΠ+ όσον αφορά τις 

δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο του εν λόγω 

προγράμματος· επαναλαμβάνει τη 

σημασία της σωστής εφαρμογής των 

κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις 

εμπορικές επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  212 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 

στην εισαγωγή ρητρών για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες 

μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· καλεί 

την Επιτροπή να παρακολουθεί την 

εφαρμογή αυτών των ρητρών 

αποτελεσματικά και συστηματικά και να 

διαβιβάζει τακτικά στο Κοινοβούλιο 

εκθέσεις σχετικά με το σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες 

εταίρους· αντιμετωπίζει θετικά το σύστημα 

των προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για 

την αποτελεσματική εφαρμογή των 27 

βασικών διεθνών συμβάσεων για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα 

εργασίας· αναμένει από την Επιτροπή ότι 

θα ενημερώνει το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με την πορεία της 

επικύρωσης· επαναλαμβάνει τη σημασία 

της σωστής εφαρμογής των 

κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις 

εμπορικές επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· 

17. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 

στην εισαγωγή ρητρών για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες 

μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· 

υπενθυμίζει ότι όλα τα ανθρώπινα 

δικαιώματα πρέπει να θεωρούνται ίσης 

αξίας, αφού είναι αδιαίρετα, 

αλληλοεξαρτώμενα και αλληλένδετα· 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την 

εφαρμογή αυτών των ρητρών 

αποτελεσματικά και συστηματικά και να 

διαβιβάζει τακτικά στο Κοινοβούλιο 

εκθέσεις σχετικά με το σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες 

εταίρους· αντιμετωπίζει θετικά το σύστημα 

των προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για 

την αποτελεσματική εφαρμογή των 27 

βασικών διεθνών συμβάσεων για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα 

εργασίας· αναμένει από την Επιτροπή ότι 

θα ενημερώνει το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με την πορεία της 

επικύρωσης· επαναλαμβάνει τη σημασία 

της σωστής εφαρμογής των 

κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις 

εμπορικές επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  213 

Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. επαναλαμβάνει την υποστήριξή 

του στην εισαγωγή ρητρών για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα στις διεθνείς 

συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων 

χωρών· καλεί την Επιτροπή να 

παρακολουθεί την εφαρμογή αυτών των 

17. επαναλαμβάνει την καίρια 

σημασία της εισαγωγής δεσμευτικών 
ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 

διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και 

τρίτων χωρών, καθώς και της θέσπισης 

ειδικών μηχανισμών ελέγχου και επιβολής 
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ρητρών αποτελεσματικά και συστηματικά 

και να διαβιβάζει τακτικά στο Κοινοβούλιο 

εκθέσεις σχετικά με το σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες 

εταίρους· αντιμετωπίζει θετικά το σύστημα 

των προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για 

την αποτελεσματική εφαρμογή των 27 

βασικών διεθνών συμβάσεων για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα 

εργασίας· αναμένει από την Επιτροπή ότι 

θα ενημερώνει το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με την πορεία της 

επικύρωσης· επαναλαμβάνει τη σημασία 

της σωστής εφαρμογής των 

κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις 

εμπορικές επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· 

κυρώσεων· καλεί την Επιτροπή να 

παρακολουθεί την εφαρμογή αυτών των 

ρητρών αποτελεσματικά και συστηματικά 

και να διαβιβάζει τακτικά στο Κοινοβούλιο 

εκθέσεις σχετικά με το σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες 

εταίρους· αντιμετωπίζει θετικά το σύστημα 

των προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για 

την αποτελεσματική εφαρμογή των 27 

βασικών διεθνών συμβάσεων για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα 

εργασίας· αναμένει από την Επιτροπή ότι 

θα ενημερώνει το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με την πορεία της 

επικύρωσης· επαναλαμβάνει τη σημασία 

της σωστής εφαρμογής των 

κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις 

εμπορικές επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· 

Or. it 

 

Τροπολογία  214 

Γεώργιος Επιτήδειος 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 

στην εισαγωγή ρητρών για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες 

μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· καλεί 

την Επιτροπή να παρακολουθεί την 

εφαρμογή αυτών των ρητρών 

αποτελεσματικά και συστηματικά και να 

διαβιβάζει τακτικά στο Κοινοβούλιο 

εκθέσεις σχετικά με το σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες 

εταίρους· αντιμετωπίζει θετικά το σύστημα 

των προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για 

την αποτελεσματική εφαρμογή των 27 

βασικών διεθνών συμβάσεων για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα 

εργασίας· αναμένει από την Επιτροπή ότι 

17. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του 

στην εισαγωγή ρητρών για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα στις διεθνείς συμφωνίες 

μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών· καλεί 

την Επιτροπή να παρακολουθεί την 

εφαρμογή αυτών των ρητρών 

αποτελεσματικά και συστηματικά και να 

διαβιβάζει τακτικά στο Κοινοβούλιο 

εκθέσεις σχετικά με το σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες 

εταίρους· αντιμετωπίζει θετικά το σύστημα 

των προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κίνητρο για 

την αποτελεσματική εφαρμογή των 27 

βασικών διεθνών συμβάσεων για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα 

εργασίας· αναμένει από την Επιτροπή ότι 
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θα ενημερώνει το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με την πορεία της 

επικύρωσης· επαναλαμβάνει τη σημασία 

της σωστής εφαρμογής των 

κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις 

εμπορικές επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· 

θα ενημερώνει το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με την πορεία της 

επικύρωσης· επαναλαμβάνει τη σημασία 

της σωστής εφαρμογής των 

κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις 

εμπορικές επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα καθώς επίσης και την 

επιβολή κυρώσεων κατά των παραβατών· 

Or. el 

 

Τροπολογία  215 

Barbara Lochbihler 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. επανεπιβεβαιώνει ότι οι 

δραστηριότητες όλων των εταιρειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, 

που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, 

οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με 

τα διεθνή πρότυπα σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· επαναβεβαιώνει επί πλέον 

την σημασία της προώθησης της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και της ανάληψης 

ηγετικού ρόλου εκ μέρους των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην προαγωγή 

των διεθνών προτύπων για τις εμπορικές 

επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· αναγνωρίζει ότι οι 

παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλουν 

στην ενίσχυση των βασικών διεθνών 

εργασιακών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών προτύπων, και αποτελούν 

ευκαιρία για βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

18. καλεί για μια ακόμη φορά την ΕΕ 

και τα κράτη μέλη της να συμμετάσχουν 

εποικοδομητικά στο έργο της 

διακυβερνητικής ομάδας εργασίας του 

ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες 

και τις άλλες επιχειρήσεις· υπογραμμίζει 

πως είναι καίριας σημασίας για όλες τις 

χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 

κρατών μελών της ΕΕ, η πλήρης 

εφαρμογή των Κατευθυντήριων Αρχών 

των Ηνωμένων Εθνών για τις 

Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τον 

τρίτο πυλώνα σχετικά με την πρόσβαση 

σε ένδικα μέσα· καλεί την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι οι 

δραστηριότητες όλων των εταιρειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, 

που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, 

συμμορφώνονται πλήρως με τα διεθνή 

πρότυπα σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της μη 

συμβολής, άμεσης ή έμμεσης, σε 

παραβιάσεις· καλεί την Επιτροπή να 

θεσπίσει μια διοργανική επιχειρησιακή 

ομάδα σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα 
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ανθρώπινα δικαιώματα και να 

διερευνήσει μια πρωτοβουλία 

καθήκοντος επιμέλειας σε επίπεδο ΕΕ· 

επαναβεβαιώνει επί πλέον την σημασία της 

προώθησης της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης και της ανάληψης ηγετικού ρόλου 

εκ μέρους των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

στην προαγωγή των διεθνών προτύπων για 

τις εμπορικές επιχειρήσεις και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, γεγονός που είναι 

ακόμη σημαντικότερο προκειμένου οι 

παγκόσμιες αλυσίδες αξίας να συμβάλλουν 

στην ενίσχυση των βασικών διεθνών 

εργασιακών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών προτύπων, και να αποτελούν 

ευκαιρία για βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  216 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. επανεπιβεβαιώνει ότι οι 

δραστηριότητες όλων των εταιρειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, 

που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, 

οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με 

τα διεθνή πρότυπα σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· επαναβεβαιώνει επί πλέον 

την σημασία της προώθησης της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και της ανάληψης 

ηγετικού ρόλου εκ μέρους των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην προαγωγή 

των διεθνών προτύπων για τις εμπορικές 

επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· αναγνωρίζει ότι οι 

παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλουν 

στην ενίσχυση των βασικών διεθνών 

εργασιακών, περιβαλλοντικών και 

18. επανεπιβεβαιώνει ότι οι 

δραστηριότητες όλων των εταιρειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, 

που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, 

οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με 

τα διεθνή πρότυπα σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· επαναβεβαιώνει επί πλέον 

την σημασία της προώθησης της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και της ανάληψης 

ηγετικού ρόλου εκ μέρους των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην προαγωγή 

των διεθνών προτύπων για τις εμπορικές 

επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· τονίζει το γεγονός ότι οι 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει να 

λειτουργούν ως παραδείγματα ορθής 

πρακτικής επιβάλλοντας στο εργατικό 
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κοινωνικών προτύπων, και αποτελούν 

ευκαιρία για βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

τους δυναμικό και στην κάθετη και 

οριζόντια αλυσίδα αξίας ίση μεταχείριση 

και κατάλληλη στήριξη για τις γυναίκες 

και τις μειονότητες, όπως εθνοτικές, 

γλωσσικές και θρησκευτικές μειονότητες, 

άτομα ΛΟΑΔΜ, άτομα με αναπηρία, 

παιδιά, αιτούντες άσυλο και μετανάστες· 
αναγνωρίζει ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες 

αξίας συμβάλλουν στην ενίσχυση των 

βασικών διεθνών εργασιακών, 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

προτύπων, και αποτελούν ευκαιρία για 

βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  217 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. επανεπιβεβαιώνει ότι οι 

δραστηριότητες όλων των εταιρειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, 

που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, 

οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με 

τα διεθνή πρότυπα σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· επαναβεβαιώνει επί πλέον 

την σημασία της προώθησης της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και της ανάληψης 

ηγετικού ρόλου εκ μέρους των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην προαγωγή 

των διεθνών προτύπων για τις εμπορικές 

επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· αναγνωρίζει ότι οι 

παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλουν 

στην ενίσχυση των βασικών διεθνών 

εργασιακών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών προτύπων, και αποτελούν 

ευκαιρία για βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

18. επανεπιβεβαιώνει ότι οι 

δραστηριότητες όλων των εταιρειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, 

που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, 

οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με 

τα διεθνή πρότυπα σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· επαναβεβαιώνει επί πλέον 

την σημασία της προώθησης της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και της ανάληψης 

ηγετικού ρόλου εκ μέρους των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην προαγωγή 

των διεθνών προτύπων για τις εμπορικές 

επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· αναγνωρίζει ότι οι 

παγκόσμιες αλυσίδες αξίας αποτελούν 

ευκαιρίες και προκλήσεις για βιώσιμη 

πρόοδο, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες· 

καλεί την ΕΕ να διαδραματίσει πιο 

ενεργό ρόλο στην εξασφάλιση επαρκούς, 

δίκαιης, διαφανούς και βιώσιμης 

διαχείρισης των παγκόσμιων αλυσίδων 
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αξίας και να μετριάσει τυχόν αρνητικές 

επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, 

μεταξύ άλλων και στην υπονόμευση των 

εργασιακών δικαιωμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  218 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. επανεπιβεβαιώνει ότι οι 

δραστηριότητες όλων των εταιρειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, 

που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, 

οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με 

τα διεθνή πρότυπα σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· επαναβεβαιώνει επί πλέον 

την σημασία της προώθησης της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και της ανάληψης 

ηγετικού ρόλου εκ μέρους των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην προαγωγή 

των διεθνών προτύπων για τις εμπορικές 

επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· αναγνωρίζει ότι οι 

παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλουν 

στην ενίσχυση των βασικών διεθνών 

εργασιακών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών προτύπων, και αποτελούν 

ευκαιρία για βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

18. επανεπιβεβαιώνει ότι οι 

δραστηριότητες όλων των εταιρειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, 

που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, 

οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με 

τα διεθνή πρότυπα σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· επαναβεβαιώνει επί πλέον 

την σημασία της προώθησης της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και της ανάληψης 

ηγετικού ρόλου εκ μέρους των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην προαγωγή 

των διεθνών προτύπων για τις εμπορικές 

επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· αναγνωρίζει ότι οι 

παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλουν 

στην ενίσχυση των βασικών διεθνών 

εργασιακών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών προτύπων, και αποτελούν 

ευκαιρία για βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· υπογραμμίζει 

ωστόσο ότι στην περίπτωση 

παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στις επιχειρήσεις θα πρέπει 

να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 

πρόσβαση των θυμάτων σε ένδικα μέσα· 

Or. en 
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Τροπολογία  219 

Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. επανεπιβεβαιώνει ότι οι 

δραστηριότητες όλων των εταιρειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, 

που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, 

οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με 

τα διεθνή πρότυπα σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· επαναβεβαιώνει επί πλέον 

την σημασία της προώθησης της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και της ανάληψης 

ηγετικού ρόλου εκ μέρους των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην προαγωγή 

των διεθνών προτύπων για τις εμπορικές 

επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· αναγνωρίζει ότι οι 

παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλουν 

στην ενίσχυση των βασικών διεθνών 

εργασιακών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών προτύπων, και αποτελούν 

ευκαιρία για βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

18. επανεπιβεβαιώνει ότι οι 

δραστηριότητες όλων των εταιρειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, 

που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, 

οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με 

τα διεθνή πρότυπα σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· επαναβεβαιώνει επί πλέον 

την σημασία της προώθησης της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και της ανάληψης 

ηγετικού ρόλου εκ μέρους των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην προαγωγή 

των διεθνών προτύπων για τις εμπορικές 

επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, μεταξύ άλλων συμμετέχοντας 

πλήρως στην κατάρτιση και την 

εφαρμογή μιας δεσμευτικής συνθήκης 

στο πλαίσιο του ΟΗΕ· αναγνωρίζει ότι οι 

παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλουν 

στην ενίσχυση των βασικών διεθνών 

εργασιακών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών προτύπων, και αποτελούν 

ευκαιρία για βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  220 

Liliana Rodrigues 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. επανεπιβεβαιώνει ότι οι 

δραστηριότητες όλων των εταιρειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, 

που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, 

18. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 

της να διασφαλίσουν ότι οι 

δραστηριότητες όλων των εταιρειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, 
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οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με 

τα διεθνή πρότυπα σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· επαναβεβαιώνει επί πλέον 

την σημασία της προώθησης της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και της ανάληψης 

ηγετικού ρόλου εκ μέρους των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην προαγωγή 

των διεθνών προτύπων για τις εμπορικές 

επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· αναγνωρίζει ότι οι 

παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλουν 

στην ενίσχυση των βασικών διεθνών 

εργασιακών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών προτύπων, και αποτελούν 

ευκαιρία για βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, 

συμμορφώνονται πλήρως με τα διεθνή 

πρότυπα σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, χωρίς να συμβάλλουν 

άμεσα ή έμμεσα στην παραβίαση αυτών· 

επαναβεβαιώνει επί πλέον την σημασία της 

προώθησης της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης και της ανάληψης ηγετικού ρόλου 

εκ μέρους των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

στην προαγωγή των διεθνών προτύπων για 

τις εμπορικές επιχειρήσεις και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα· αναγνωρίζει ότι οι 

παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλουν 

στην ενίσχυση των βασικών διεθνών 

εργασιακών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών προτύπων, και αποτελούν 

ευκαιρία για βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  221 

Louis Michel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. επανεπιβεβαιώνει ότι οι 

δραστηριότητες όλων των εταιρειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, 

που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, 

οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με 

τα διεθνή πρότυπα σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· επαναβεβαιώνει επί πλέον 

την σημασία της προώθησης της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και της ανάληψης 

ηγετικού ρόλου εκ μέρους των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην προαγωγή 

των διεθνών προτύπων για τις εμπορικές 

επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· αναγνωρίζει ότι οι 

παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλουν 

στην ενίσχυση των βασικών διεθνών 

εργασιακών, περιβαλλοντικών και 

18. επανεπιβεβαιώνει ότι οι 

δραστηριότητες όλων των εταιρειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, 

που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, 

οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με 

τα διεθνή πρότυπα σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· επαναβεβαιώνει επί πλέον 

την σημασία της προώθησης της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και της ανάληψης 

ηγετικού ρόλου εκ μέρους των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην προαγωγή 

των διεθνών προτύπων για τις εμπορικές 

επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· αναγνωρίζει ότι οι 

παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλουν 

στην ενίσχυση των βασικών διεθνών 

εργασιακών, περιβαλλοντικών και 
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κοινωνικών προτύπων, και αποτελούν 

ευκαιρία για βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

κοινωνικών προτύπων, και αποτελούν 

ευκαιρία για επιτάχυνση της βιώσιμης 

ανάπτυξης και ευημερίας, του δίκαιου και 

ηθικού εμπορίου και της προάσπισης των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

Or. nl 

 

Τροπολογία  222 

Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. επανεπιβεβαιώνει ότι οι 

δραστηριότητες όλων των εταιρειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, 

που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, 

οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με 

τα διεθνή πρότυπα σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· επαναβεβαιώνει επί πλέον 

την σημασία της προώθησης της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και της ανάληψης 

ηγετικού ρόλου εκ μέρους των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην προαγωγή 

των διεθνών προτύπων για τις εμπορικές 

επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· αναγνωρίζει ότι οι 

παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλουν 

στην ενίσχυση των βασικών διεθνών 

εργασιακών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών προτύπων, και αποτελούν 

ευκαιρία για βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

18. ζητεί τη λήψη συγκεκριμένων 

μέτρων από την ΕΕ και τα κράτη μέλη 

ώστε οι δραστηριότητες όλων των 

εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των 

ευρωπαϊκών, που δραστηριοποιούνται σε 

τρίτες χώρες να συμμορφώνονται πλήρως 

με τα διεθνή πρότυπα σε θέματα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

επαναβεβαιώνει επί πλέον την σημασία της 

προώθησης της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης και της ανάληψης ηγετικού ρόλου 

εκ μέρους των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

στην προαγωγή των διεθνών προτύπων για 

τις εμπορικές επιχειρήσεις και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί τη λήψη 

συγκεκριμένων μέτρων από την ΕΕ και 

τα κράτη μέλη ώστε οι παγκόσμιες 

αλυσίδες αξίας να συμβάλλουν στην 

ενίσχυση των βασικών διεθνών 

εργασιακών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών προτύπων, και να αποτελούν 

ευκαιρία για βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

Or. it 

 

Τροπολογία  223 
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Janusz Korwin-Mikke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. επανεπιβεβαιώνει ότι οι 

δραστηριότητες όλων των εταιρειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, 

που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, 

οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με 

τα διεθνή πρότυπα σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· επαναβεβαιώνει επί πλέον 

την σημασία της προώθησης της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και της ανάληψης 

ηγετικού ρόλου εκ μέρους των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην προαγωγή 

των διεθνών προτύπων για τις εμπορικές 

επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· αναγνωρίζει ότι οι 

παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλουν 

στην ενίσχυση των βασικών διεθνών 

εργασιακών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών προτύπων, και αποτελούν 

ευκαιρία για βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

18. επανεπιβεβαιώνει ότι οι 

δραστηριότητες όλων των εταιρειών, 

συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, 

που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, 

οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με 

το διεθνές δίκαιο σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· επαναβεβαιώνει επί πλέον 

την σημασία της προώθησης της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και της ανάληψης 

ηγετικού ρόλου εκ μέρους των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην προαγωγή 

των διεθνών προτύπων για τις εμπορικές 

επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· αναγνωρίζει ότι οι 

παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλουν 

στην ενίσχυση των βασικών διεθνών 

εργασιακών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών προτύπων, και αποτελούν 

ευκαιρία για βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  224 

Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18α. καταγγέλλει σθεναρά, ακόμη μια 

φορά, το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν 

έδωσε συνέχεια στο ψήφισμα σχετικά με 

την εταιρική ευθύνη για σοβαρές 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, το οποίο 

εγκρίθηκε από τη συντριπτική 

πλειοψηφία του ΕΚ πριν από περισσότερο 
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από ένα έτος· καταγγέλλει το γεγονός ότι 

η Επιτροπή εξακολουθεί να αγνοεί τις 

πολυάριθμες και επανειλημμένες 

εκκλήσεις του ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων 

μίας προφορικής ερώτησης, 

συγκεκριμένων ερωτήσεων στο πλαίσιο 

διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ της 

Επιτροπής Ανάπτυξης και του 

Επιτρόπου, μίας επιστολής που φέρει τις 

υπογραφές δύο προέδρων επιτροπών και 

απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα της 

Επιτροπής· επιβεβαιώνει σθεναρά τη 

βούλησή του για ουσιαστική εφαρμογή 

των πολυάριθμων προτάσεων που 

περιλαμβάνονται στο προαναφερθέν 

ψήφισμα, μέσω δεσμευτικών κανόνων 

και με στόχο τη μετάβαση από τα λόγια 

στην πράξη· 

Or. it 

 

Τροπολογία  225 

Barbara Lochbihler 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18α. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, 

σε συνεργασία με την ΕΥΕΔ, ένα πλαίσιο 

για την υποβολή ετήσιων εκθέσεων από 

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

(ΕΤΕπ) σχετικά με τις δράσεις της εκτός 

ΕΕ όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις 

γενικές αρχές που διέπουν την εξωτερική 

δράση της Ένωσης σύμφωνα με το 

άρθρο 21 της ΣΕΕ και το στρατηγικό 

πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την 

Επιτροπή να διασφαλίζει ότι τα έργα που 

υποστηρίζονται από την ΕΤΕπ είναι 

συμβατά με την πολιτική και τις 

δεσμεύσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· καλεί την ΕΤΕπ να 
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αναπτύξει περαιτέρω την πολιτική της 

για τα κοινωνικά πρότυπα με στόχο μια 

πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον 

τραπεζικό τομέα· ζητεί στις αξιολογήσεις 

των προγραμμάτων της να 

συμπεριληφθούν δείκτες αναφοράς για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  226 

Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18α. χαιρετίζει τις υπό εξέλιξη 

διαπραγματεύσεις για τη δέσμευση των 

διακρατικών εταιρειών και των άλλων 

επιχειρήσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να συμμετάσχουν με 

εποικοδομητικό τρόπο σε αυτές τις 

διαπραγματεύσεις και να συμβάλλουν 

ενεργά στην ανάπτυξη συγκεκριμένων 

προτάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

πρόσβασης σε ένδικα μέσα, και μέσω 

ειλικρινών προσπαθειών να επιτύχουν 

θετικό αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων 

ενθαρρύνοντας τους εμπορικούς εταίρους 

να συμμετάσχουν και αυτοί· ζητεί από 

την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να 

εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της 

υποχρέωσης δέουσας επιμέλειας, και σε 

παγκόσμιο επίπεδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  227 

Liliana Rodrigues 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 18 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να μην 

αμελούν τις υποχρεώσεις τους σε σχέση 

με τους νόμους περί ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων όταν προβαίνουν στην 

ιδιωτικοποίηση βασικών υπηρεσιών και 

αγαθών, όπως το νερό, η αποχέτευση, η 

εκπαίδευση και η ασφάλεια, μεριμνώντας 

παράλληλα για την ανεξάρτητη 

παρακολούθηση των εταιρειών που είναι 

υπεύθυνες για αυτά· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  228 

Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18β. ζητεί επιτακτικά από την 

Επιτροπή να δρομολογήσει νομοθετικές 

διαδικασίες προκειμένου να μετατραπούν 

σε δεσμευτικούς κανόνες οι πολυάριθμες 

προτάσεις που περιλαμβάνονται στο 

ψήφισμα σχετικά με την εταιρική ευθύνη 

για σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες 

χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 

δημιουργίας κατάλληλων δικαστικών 

μηχανισμών για τα θύματα, καθώς και 

κανόνων που συμβάλλουν στην 

αποτελεσματική ρύθμιση των θεμάτων 

που σχετίζονται με το εταιρικό 

προπέτασμα που χρησιμοποιούν οι 

υπεύθυνοι για σοβαρές παραβάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου 

να αποφύγουν τις ευθύνες τους· 

Or. it 
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Τροπολογία  229 

Barbara Lochbihler 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 

της να ασκήσουν όλη την πολιτική τους 

επιρροή για να αποτρέψουν κάθε πράξη 

που θα μπορούσε να θεωρηθεί γενοκτονία, 

έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της 

ανθρωπότητας, να αντιδρούν 

αποτελεσματικά και συντονισμένα όποτε 

διαπράττονται τέτοια εγκλήματα, να 

κινητοποιούν όλα τα απαραίτητα μέσα για 

να προσάγουν στη δικαιοσύνη όλους τους 

υπεύθυνους, καθώς και να στηρίζουν τα 

θύματα και τις διαδικασίες 

σταθεροποίησης και συμφιλίωσης· ζητεί 

από τη διεθνή κοινότητα να θεσπίσει 

μηχανισμούς, όπως το σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης της ΕΕ, που θα 

ελαχιστοποιούν το χρόνο μεταξύ 

προειδοποίησης και ανταπόκρισης, με 

σκοπό την πρόληψη της εμφάνισης, 

επανεμφάνισης και κλιμάκωσης βίαιων 

συγκρούσεων· 

19. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 

της να ασκήσουν όλη την πολιτική τους 

επιρροή για να αποτρέψουν κάθε πράξη 

που θα μπορούσε να θεωρηθεί γενοκτονία, 

έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της 

ανθρωπότητας, να αντιδρούν 

αποτελεσματικά και συντονισμένα όποτε 

διαπράττονται τέτοια εγκλήματα, να 

κινητοποιούν όλα τα απαραίτητα μέσα για 

να προσάγουν στη δικαιοσύνη όλους τους 

υπεύθυνους, και μέσω της εφαρμογής της 

αρχής της διεθνούς δικαιοδοσίας, καθώς 

και να στηρίζουν τα θύματα και τις 

διαδικασίες σταθεροποίησης και 

συμφιλίωσης· ζητεί από τη διεθνή 

κοινότητα να θεσπίσει μηχανισμούς, όπως 

το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της 

ΕΕ, που θα ελαχιστοποιούν το χρόνο 

μεταξύ προειδοποίησης και ανταπόκρισης, 

με σκοπό την πρόληψη της εμφάνισης, 

επανεμφάνισης και κλιμάκωσης βίαιων 

συγκρούσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  230 

Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 

της να ασκήσουν όλη την πολιτική τους 

19. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 

της να ασκήσουν όλη την πολιτική τους 
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επιρροή για να αποτρέψουν κάθε πράξη 

που θα μπορούσε να θεωρηθεί γενοκτονία, 

έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της 

ανθρωπότητας, να αντιδρούν 

αποτελεσματικά και συντονισμένα όποτε 

διαπράττονται τέτοια εγκλήματα, να 

κινητοποιούν όλα τα απαραίτητα μέσα για 

να προσάγουν στη δικαιοσύνη όλους τους 

υπεύθυνους, καθώς και να στηρίζουν τα 

θύματα και τις διαδικασίες 

σταθεροποίησης και συμφιλίωσης· ζητεί 

από τη διεθνή κοινότητα να θεσπίσει 

μηχανισμούς, όπως το σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης της ΕΕ, που θα 

ελαχιστοποιούν το χρόνο μεταξύ 

προειδοποίησης και ανταπόκρισης, με 

σκοπό την πρόληψη της εμφάνισης, 

επανεμφάνισης και κλιμάκωσης βίαιων 

συγκρούσεων· 

επιρροή για να αποτρέψουν κάθε πράξη 

που θα μπορούσε να θεωρηθεί γενοκτονία, 

έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της 

ανθρωπότητας, να αντιδρούν ειρηνικά, 

αποτελεσματικά και συντονισμένα όποτε 

διαπράττονται τέτοια εγκλήματα, να 

κινητοποιούν όλα τα απαραίτητα μέσα για 

να προσάγουν στη δικαιοσύνη όλους τους 

υπεύθυνους, καθώς και να στηρίζουν τα 

θύματα και τις διαδικασίες 

σταθεροποίησης και συμφιλίωσης· ζητεί 

από τη διεθνή κοινότητα να θεσπίσει 

μηχανισμούς, όπως το σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης της ΕΕ, που θα 

ελαχιστοποιούν το χρόνο μεταξύ 

προειδοποίησης και ανταπόκρισης, με 

σκοπό την πρόληψη της εμφάνισης, 

επανεμφάνισης και κλιμάκωσης βίαιων 

συγκρούσεων· 

Or. it 

 

Τροπολογία  231 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 

της να ασκήσουν όλη την πολιτική τους 

επιρροή για να αποτρέψουν κάθε πράξη 

που θα μπορούσε να θεωρηθεί γενοκτονία, 

έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της 

ανθρωπότητας, να αντιδρούν 

αποτελεσματικά και συντονισμένα όποτε 

διαπράττονται τέτοια εγκλήματα, να 

κινητοποιούν όλα τα απαραίτητα μέσα για 

να προσάγουν στη δικαιοσύνη όλους τους 

υπεύθυνους, καθώς και να στηρίζουν τα 

θύματα και τις διαδικασίες 

σταθεροποίησης και συμφιλίωσης· ζητεί 

από τη διεθνή κοινότητα να θεσπίσει 

μηχανισμούς, όπως το σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης της ΕΕ, που θα 

19. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 

της να ασκήσουν όλα τα πολιτικά τους 

μέσα για να αποτρέψουν κάθε πράξη που 

θα μπορούσε να θεωρηθεί γενοκτονία, 

έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της 

ανθρωπότητας, να αντιδρούν 

αποτελεσματικά και συντονισμένα όποτε 

διαπράττονται τέτοια εγκλήματα, να 

κινητοποιούν όλα τα απαραίτητα μέσα για 

να προσάγουν στη δικαιοσύνη όλους τους 

υπεύθυνους, καθώς και να στηρίζουν τα 

θύματα και τις διαδικασίες 

σταθεροποίησης και συμφιλίωσης· ζητεί 

από τη διεθνή κοινότητα να θεσπίσει 

μηχανισμούς, όπως το σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης της ΕΕ, που θα 



 

PE610.682v01-00 28/115 AM\1134429EL.docx 

EL 

ελαχιστοποιούν το χρόνο μεταξύ 

προειδοποίησης και ανταπόκρισης, με 

σκοπό την πρόληψη της εμφάνισης, 

επανεμφάνισης και κλιμάκωσης βίαιων 

συγκρούσεων· 

ελαχιστοποιούν το χρόνο μεταξύ 

προειδοποίησης και ανταπόκρισης, με 

σκοπό την πρόληψη της εμφάνισης, 

επανεμφάνισης και κλιμάκωσης βίαιων 

συγκρούσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  232 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19α. καλεί την ΕΕ να στηρίξει 

οργανισμούς (περιλαμβανομένων ΜΚΟ, 

οργανισμών διερεύνησης ανοικτής πηγής, 

της ιρακινής και συριακής κοινωνίας των 

πολιτών) που συλλέγουν, διατηρούν και 

προστατεύουν αποδείξεις, ψηφιακές και 

άλλες, εγκλημάτων που διαπράχθηκαν 

στο Ιράκ και στη Συρία από 

οποιονδήποτε εμπλεκόμενο στις εν λόγω 

συγκρούσεις, προκειμένου να 

διευκολύνουν τη δίωξή τους διεθνώς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  233 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19β. εκφράζει ανησυχία για τη 

διαγραφή μαγνητοσκοπημένης απόδειξης 

από το YouTube σχετικά με πιθανά 

εγκλήματα πολέμου στη Συρία ως μέρος 

της δραστηριότητας εξάλειψης 

τρομοκρατικού περιεχομένου και 
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προπαγανδιστικού υλικού από την 

πλατφόρμα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  234 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19γ. εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την 

καταστροφή χώρων πολιτιστικής 

κληρονομιάς στη Συρία, το Ιράκ, την 

Υεμένη και τη Λιβύη· σημειώνει ότι, από 

τους 38 απειλούμενους χώρους 

πολιτιστικής κληρονομιάς του κόσμου, οι 

22 βρίσκονται στη Μέση Ανατολή· 

υποστηρίζει τις δραστηριότητες της 

πρωτοβουλίας για την πολιτιστική 

κληρονομιά και τις διερευνητικές 

δραστηριότητές της στη Συρία και το 

Ιράκ σχετικά με την καταστροφή 

αρχαιολογικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  235 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19δ. χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΕ 

να στηρίξει τον διεθνή, αμερόληπτο και 

ανεξάρτητο μηχανισμό που θεσπίστηκε 

από τον ΟΗΕ για τη στήριξη της έρευνας 

για τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων 

στη Συρία· τονίζει την ανάγκη για 
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θέσπιση παρόμοιου ανεξάρτητου 

μηχανισμού στο Ιράκ· καλεί την ΕΕ και 

τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν το έχουν 

πράξει ακόμη να συνεισφέρουν 

οικονομικά στο διεθνή, αμερόληπτο και 

ανεξάρτητο μηχανισμό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  236 

Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καταδικάζει απερίφραστα τα 

απεχθή εγκλήματα και τις παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

διαπράττονται από μη κρατικούς 

παράγοντες, όπως η Boko Haram στη 

Νιγηρία και το ISIS/Daesh στη Συρία και 

στο Ιράκ· εκφράζει τον αποτροπιασμό του 

για το εκτεταμένο φάσμα που καλύπτουν 

τα διαπραχθέντα εγκλήματα, που 

περιλαμβάνουν φόνους, βασανιστήρια, 

βιασμούς, υποδούλωση και σεξουαλική 

δουλεία, στρατολόγηση παιδιών ως 

στρατιωτών, αναγκαστική αλλαξοπιστία 

και συστηματικούς φόνους σε βάρος 

θρησκευτικών μειονοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, 

των Γιαζίντι και άλλων· τονίζει ότι η ΕΕ 

και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 

υποστηρίξουν τη δίωξη των μελών μη 

κρατικών ομάδων όπως του ISIS/Daesh, 

επιδιώκοντας την επίτευξη συναίνεσης στο 

πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ για την εκχώρηση αυτής της 

δικαιοδοσίας στο Διεθνές Ποινικό 

Δικαστήριο (ΔΠΔ)· 

20. καταδικάζει απερίφραστα τα 

απεχθή εγκλήματα και τις παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

διαπράττονται από μη κρατικούς 

παράγοντες, όπως η Boko Haram στη 

Νιγηρία και το ISIS/Daesh στη Συρία και 

στο Ιράκ· εκφράζει τον αποτροπιασμό του 

για το εκτεταμένο φάσμα που καλύπτουν 

τα διαπραχθέντα εγκλήματα, που 

περιλαμβάνουν φόνους, βασανιστήρια, 

βιασμούς, υποδούλωση και σεξουαλική 

δουλεία, στρατολόγηση παιδιών ως 

στρατιωτών, αναγκαστική αλλαξοπιστία 

και συστηματικούς φόνους σε βάρος 

θρησκευτικών μειονοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, 

των Γιαζίντι και άλλων· τονίζει ότι η ΕΕ 

και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 

υποστηρίξουν τη δίωξη των μελών μη 

κρατικών ομάδων όπως του ISIS/Daesh, 

επιδιώκοντας την επίτευξη συναίνεσης στο 

πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ για την εκχώρηση αυτής της 

δικαιοδοσίας στο Διεθνές Ποινικό 

Δικαστήριο (ΔΠΔ)· υπογραμμίζει ότι η 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν 

μπορεί να είναι αποτελεσματική όσο 

συνεχίζονται οι εμπορικές συμφωνίες και 

οι πολιτικές σχέσεις με τις χώρες που 
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χρηματοδοτούν την τρομοκρατία· 

καταγγέλλει την πώληση όπλων από 

ορισμένα κράτη μέλη προς αυτές τις 

χώρες και ζητεί ως εκ τούτου την 

αναστολή των εν λόγω συμφωνιών και τη 

δίωξη των επιχειρήσεων που 

χρηματοδοτούν άμεσα ή έμμεσα την 

τρομοκρατία· καταδικάζει κάθε μορφή 

εκμετάλλευσης της καταπολέμησης της 

τρομοκρατίας που οδηγεί σε παραβιάσεις 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  237 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καταδικάζει απερίφραστα τα 

απεχθή εγκλήματα και τις παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

διαπράττονται από μη κρατικούς 

παράγοντες, όπως η Boko Haram στη 

Νιγηρία και το ISIS/Daesh στη Συρία και 

στο Ιράκ· εκφράζει τον αποτροπιασμό του 

για το εκτεταμένο φάσμα που καλύπτουν 

τα διαπραχθέντα εγκλήματα, που 

περιλαμβάνουν φόνους, βασανιστήρια, 

βιασμούς, υποδούλωση και σεξουαλική 

δουλεία, στρατολόγηση παιδιών ως 

στρατιωτών, αναγκαστική αλλαξοπιστία 

και συστηματικούς φόνους σε βάρος 

θρησκευτικών μειονοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, 

των Γιαζίντι και άλλων· τονίζει ότι η ΕΕ 

και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 

υποστηρίξουν τη δίωξη των μελών μη 

κρατικών ομάδων όπως του ISIS/Daesh, 

επιδιώκοντας την επίτευξη συναίνεσης στο 

πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ για την εκχώρηση αυτής της 

δικαιοδοσίας στο Διεθνές Ποινικό 

20. καταδικάζει απερίφραστα τα 

απεχθή εγκλήματα και τις παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

διαπράττονται από μη κρατικούς 

παράγοντες, όπως η Boko Haram στη 

Νιγηρία και το ISIS/Daesh στη Συρία και 

στο Ιράκ· εκφράζει τον αποτροπιασμό του 

για το εκτεταμένο φάσμα που καλύπτουν 

τα διαπραχθέντα εγκλήματα, που 

περιλαμβάνουν φόνους, βασανιστήρια, 

βιασμούς, υποδούλωση και σεξουαλική 

δουλεία, στρατολόγηση παιδιών ως 

στρατιωτών, αναγκαστική αλλαξοπιστία 

και συστηματικούς φόνους σε βάρος 

θρησκευτικών μειονοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, 

των Γιαζίντι και άλλων· υπενθυμίζει ότι η 

κατάσταση που βίωσαν θρησκευτικές 

μειονότητες στα εδάφη που 

εξουσιάζονται από το ISIS/Daesh έχουν 

χαρακτηριστεί από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο ψήφισμα για την 

ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη 

Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού 
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Δικαστήριο (ΔΠΔ)· Κράτους, ως γενοκτονία· τονίζει ότι η ΕΕ 

και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 

υποστηρίξουν τη δίωξη των μελών μη 

κρατικών ομάδων όπως του ISIS/Daesh, 

επιδιώκοντας την επίτευξη συναίνεσης στο 

πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ για την εκχώρηση αυτής της 

δικαιοδοσίας στο Διεθνές Ποινικό 

Δικαστήριο (ΔΠΔ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  238 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καταδικάζει απερίφραστα τα 

απεχθή εγκλήματα και τις παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

διαπράττονται από μη κρατικούς 

παράγοντες, όπως η Boko Haram στη 

Νιγηρία και το ISIS/Daesh στη Συρία και 

στο Ιράκ· εκφράζει τον αποτροπιασμό του 

για το εκτεταμένο φάσμα που καλύπτουν 

τα διαπραχθέντα εγκλήματα, που 

περιλαμβάνουν φόνους, βασανιστήρια, 

βιασμούς, υποδούλωση και σεξουαλική 

δουλεία, στρατολόγηση παιδιών ως 

στρατιωτών, αναγκαστική αλλαξοπιστία 

και συστηματικούς φόνους σε βάρος 

θρησκευτικών μειονοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, 

των Γιαζίντι και άλλων· τονίζει ότι η ΕΕ 

και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 

υποστηρίξουν τη δίωξη των μελών μη 

κρατικών ομάδων όπως του ISIS/Daesh, 

επιδιώκοντας την επίτευξη συναίνεσης στο 

πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ για την εκχώρηση αυτής της 

δικαιοδοσίας στο Διεθνές Ποινικό 

Δικαστήριο (ΔΠΔ)· 

20. καταδικάζει απερίφραστα τα 

απεχθή εγκλήματα και τις παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

διαπράττονται από κρατικούς παράγοντες, 

όπως το συριακό καθεστώς στη Συρία 

και ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της 

Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη, και από 

μη κρατικούς παράγοντες, όπως η Boko 

Haram στη Νιγηρία, το ISIS/Daesh στη 

Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη και οι 

αντάρτες Houthi στην Υεμένη μεταξύ 

άλλων· εκφράζει τον αποτροπιασμό του 

για το εκτεταμένο φάσμα που καλύπτουν 

τα διαπραχθέντα εγκλήματα, που 

περιλαμβάνουν φόνους, βασανιστήρια, 

βιασμούς, υποδούλωση και σεξουαλική 

δουλεία, στρατολόγηση παιδιών ως 

στρατιωτών, αναγκαστική αλλαξοπιστία 

και συστηματικούς φόνους σε βάρος 

θρησκευτικών μειονοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, 

των Γιαζίντι και άλλων· τονίζει ότι η ΕΕ 

και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 

υποστηρίξουν τη δίωξη των μελών μη 

κρατικών ομάδων όπως του ISIS/Daesh, 

επιδιώκοντας την επίτευξη συναίνεσης στο 
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πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ για την εκχώρηση αυτής της 

δικαιοδοσίας στο Διεθνές Ποινικό 

Δικαστήριο (ΔΠΔ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  239 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καταδικάζει απερίφραστα τα 

απεχθή εγκλήματα και τις παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

διαπράττονται από μη κρατικούς 

παράγοντες, όπως η Boko Haram στη 

Νιγηρία και το ISIS/Daesh στη Συρία και 

στο Ιράκ· εκφράζει τον αποτροπιασμό του 

για το εκτεταμένο φάσμα που καλύπτουν 

τα διαπραχθέντα εγκλήματα, που 

περιλαμβάνουν φόνους, βασανιστήρια, 

βιασμούς, υποδούλωση και σεξουαλική 

δουλεία, στρατολόγηση παιδιών ως 

στρατιωτών, αναγκαστική αλλαξοπιστία 

και συστηματικούς φόνους σε βάρος 

θρησκευτικών μειονοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, 

των Γιαζίντι και άλλων· τονίζει ότι η ΕΕ 

και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 

υποστηρίξουν τη δίωξη των μελών μη 

κρατικών ομάδων όπως του ISIS/Daesh, 

επιδιώκοντας την επίτευξη συναίνεσης στο 

πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ για την εκχώρηση αυτής της 

δικαιοδοσίας στο Διεθνές Ποινικό 

Δικαστήριο (ΔΠΔ)· 

20. καταδικάζει απερίφραστα τα 

απεχθή εγκλήματα και τις παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

διαπράττονται από μη κρατικούς 

παράγοντες, όπως η Boko Haram στη 

Νιγηρία και το ISIS/Daesh στη Συρία και 

στο Ιράκ· εκφράζει τον αποτροπιασμό του 

για το εκτεταμένο φάσμα που καλύπτουν 

τα διαπραχθέντα εγκλήματα, που 

περιλαμβάνουν φόνους, βασανιστήρια, 

βιασμούς, υποδούλωση και σεξουαλική 

δουλεία, στρατολόγηση παιδιών ως 

στρατιωτών, αναγκαστική αλλαξοπιστία 

και συστηματικούς φόνους σε βάρος 

θρησκευτικών μειονοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, 

των Γιαζίντι και άλλων· τονίζει ότι η ΕΕ 

και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 

υποστηρίξουν τη δίωξη των μελών μη 

κρατικών ομάδων όπως του ISIS/Daesh, 

επιδιώκοντας την επίτευξη συναίνεσης στο 

πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ για την εκχώρηση αυτής της 

δικαιοδοσίας στο Διεθνές Ποινικό 

Δικαστήριο (ΔΠΔ), ή να διασφαλίσουν 

την απόδοση δικαιοσύνης μέσω ad hoc 

δικαστηρίου ή διεθνούς δικαιοδοσίας· 

Or. en 

 



 

PE610.682v01-00 34/115 AM\1134429EL.docx 

EL 

Τροπολογία  240 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Urmas Paet 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καταδικάζει απερίφραστα τα 

απεχθή εγκλήματα και τις παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

διαπράττονται από μη κρατικούς 

παράγοντες, όπως η Boko Haram στη 

Νιγηρία και το ISIS/Daesh στη Συρία και 

στο Ιράκ· εκφράζει τον αποτροπιασμό του 

για το εκτεταμένο φάσμα που καλύπτουν 

τα διαπραχθέντα εγκλήματα, που 

περιλαμβάνουν φόνους, βασανιστήρια, 

βιασμούς, υποδούλωση και σεξουαλική 

δουλεία, στρατολόγηση παιδιών ως 

στρατιωτών, αναγκαστική αλλαξοπιστία 

και συστηματικούς φόνους σε βάρος 

θρησκευτικών μειονοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, 

των Γιαζίντι και άλλων· τονίζει ότι η ΕΕ 

και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 

υποστηρίξουν τη δίωξη των μελών μη 

κρατικών ομάδων όπως του ISIS/Daesh, 

επιδιώκοντας την επίτευξη συναίνεσης στο 

πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ για την εκχώρηση αυτής της 

δικαιοδοσίας στο Διεθνές Ποινικό 

Δικαστήριο (ΔΠΔ)· 

20. καταδικάζει απερίφραστα τα 

απεχθή εγκλήματα και τις παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

διαπράττονται από κρατικούς παράγοντες 

και μη κρατικούς παράγοντες, όπως η 

Boko Haram στη Νιγηρία, το ISIS/Daesh 

στη Συρία και στο Ιράκ και οι Houthi 

στην Υεμένη μεταξύ άλλων· εκφράζει τον 

αποτροπιασμό του για το εκτεταμένο 

φάσμα που καλύπτουν τα διαπραχθέντα 

εγκλήματα, που περιλαμβάνουν φόνους, 

βασανιστήρια, βιασμούς ως πολεμικό 

όπλο, υποδούλωση και σεξουαλική 

δουλεία, στρατολόγηση παιδιών ως 

στρατιωτών, αναγκαστική αλλαξοπιστία 

και συστηματικούς φόνους σε βάρος 

θρησκευτικών μειονοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, 

των Γιαζίντι και άλλων· τονίζει ότι η ΕΕ 

και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 

υποστηρίξουν τη δίωξη των κρατικών 

παραγόντων, καθώς και των μελών μη 

κρατικών ομάδων όπως του ISIS/Daesh, 

επιδιώκοντας την επίτευξη συναίνεσης στο 

πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ για την εκχώρηση αυτής της 

δικαιοδοσίας στο Διεθνές Ποινικό 

Δικαστήριο (ΔΠΔ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  241 

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Tanja Fajon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καταδικάζει απερίφραστα τα 

απεχθή εγκλήματα και τις παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

διαπράττονται από μη κρατικούς 

παράγοντες, όπως η Boko Haram στη 

Νιγηρία και το ISIS/Daesh στη Συρία και 

στο Ιράκ· εκφράζει τον αποτροπιασμό του 

για το εκτεταμένο φάσμα που καλύπτουν 

τα διαπραχθέντα εγκλήματα, που 

περιλαμβάνουν φόνους, βασανιστήρια, 

βιασμούς, υποδούλωση και σεξουαλική 

δουλεία, στρατολόγηση παιδιών ως 

στρατιωτών, αναγκαστική αλλαξοπιστία 

και συστηματικούς φόνους σε βάρος 

θρησκευτικών μειονοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, 

των Γιαζίντι και άλλων· τονίζει ότι η ΕΕ 

και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 

υποστηρίξουν τη δίωξη των μελών μη 

κρατικών ομάδων όπως του ISIS/Daesh, 

επιδιώκοντας την επίτευξη συναίνεσης στο 

πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ για την εκχώρηση αυτής της 

δικαιοδοσίας στο Διεθνές Ποινικό 

Δικαστήριο (ΔΠΔ)· 

20. καταδικάζει απερίφραστα τα 

απεχθή εγκλήματα και τις παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

διαπράττονται από μη κρατικούς 

παράγοντες, όπως η Boko Haram στη 

Νιγηρία και το ISIS/Daesh στη Συρία και 

στο Ιράκ· εκφράζει τον αποτροπιασμό του 

για το εκτεταμένο φάσμα που καλύπτουν 

τα διαπραχθέντα εγκλήματα, που 

περιλαμβάνουν φόνους, βασανιστήρια, 

βιασμούς, υποδούλωση και σεξουαλική 

δουλεία, στρατολόγηση παιδιών ως 

στρατιωτών, αναγκαστική αλλαξοπιστία 

και συστηματικούς φόνους σε βάρος 

μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 

εθνοτικών, γλωσσικών και θρησκευτικών 

μειονοτήτων, ατόμων ΛΟΑΔΜ, ατόμων 

με αναπηρία, γυναικών και παιδιών· 

τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα 

πρέπει να υποστηρίξουν τη δίωξη των 

μελών μη κρατικών ομάδων όπως του 

ISIS/Daesh, επιδιώκοντας την επίτευξη 

συναίνεσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του ΟΗΕ για την εκχώρηση 

αυτής της δικαιοδοσίας στο Διεθνές 

Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  242 

Ana Gomes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καταδικάζει απερίφραστα τα 

απεχθή εγκλήματα και τις παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

διαπράττονται από μη κρατικούς 

παράγοντες, όπως η Boko Haram στη 

Νιγηρία και το ISIS/Daesh στη Συρία και 

στο Ιράκ· εκφράζει τον αποτροπιασμό του 

20. καταδικάζει απερίφραστα τα 

απεχθή εγκλήματα και τις παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

διαπράττονται από μη κρατικούς 

παράγοντες, όπως η Boko Haram στη 

Νιγηρία και το ISIS/Daesh στη Συρία και 

στο Ιράκ· εκφράζει τον αποτροπιασμό του 



 

PE610.682v01-00 36/115 AM\1134429EL.docx 

EL 

για το εκτεταμένο φάσμα που καλύπτουν 

τα διαπραχθέντα εγκλήματα, που 

περιλαμβάνουν φόνους, βασανιστήρια, 

βιασμούς, υποδούλωση και σεξουαλική 

δουλεία, στρατολόγηση παιδιών ως 

στρατιωτών, αναγκαστική αλλαξοπιστία 

και συστηματικούς φόνους σε βάρος 

θρησκευτικών μειονοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, 

των Γιαζίντι και άλλων· τονίζει ότι η ΕΕ 

και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 

υποστηρίξουν τη δίωξη των μελών μη 

κρατικών ομάδων όπως του ISIS/Daesh, 

επιδιώκοντας την επίτευξη συναίνεσης 

στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας 

του ΟΗΕ για την εκχώρηση αυτής της 

δικαιοδοσίας στο Διεθνές Ποινικό 

Δικαστήριο (ΔΠΔ)· 

για το εκτεταμένο φάσμα που καλύπτουν 

τα διαπραχθέντα εγκλήματα, που 

περιλαμβάνουν φόνους, βασανιστήρια, 

βιασμούς, υποδούλωση και σεξουαλική 

δουλεία, στρατολόγηση παιδιών ως 

στρατιωτών, αναγκαστική αλλαξοπιστία 

και συστηματική «εκκαθάριση» και 

φόνους σε βάρος θρησκευτικών 

μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 

Χριστιανών, των Γιαζίντι και άλλων· 

τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα 

πρέπει να υποστηρίξουν τη δίωξη των 

μελών μη κρατικών ομάδων όπως του 

ISIS/Daesh, ζητώντας από το Συμβούλιο 

Ασφαλείας του ΟΗΕ να εκχωρήσει αυτή 

τη δικαιοδοσία στο Διεθνές Ποινικό 

Δικαστήριο (ΔΠΔ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  243 

Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. καταδικάζει απερίφραστα τα 

απεχθή εγκλήματα και τις παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

διαπράττονται από μη κρατικούς 

παράγοντες, όπως η Boko Haram στη 

Νιγηρία και το ISIS/Daesh στη Συρία και 

στο Ιράκ· εκφράζει τον αποτροπιασμό του 

για το εκτεταμένο φάσμα που καλύπτουν 

τα διαπραχθέντα εγκλήματα, που 

περιλαμβάνουν φόνους, βασανιστήρια, 

βιασμούς, υποδούλωση και σεξουαλική 

δουλεία, στρατολόγηση παιδιών ως 

στρατιωτών, αναγκαστική αλλαξοπιστία 

και συστηματικούς φόνους σε βάρος 

θρησκευτικών μειονοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, 

των Γιαζίντι και άλλων· τονίζει ότι η ΕΕ 

20. καταδικάζει απερίφραστα τα 

απεχθή εγκλήματα και τις παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

διαπράττονται από μη κρατικούς 

παράγοντες, όπως η Boko Haram στη 

Νιγηρία και το Daesh στη Συρία και στο 

Ιράκ· εκφράζει τον αποτροπιασμό του για 

το εκτεταμένο φάσμα που καλύπτουν τα 

διαπραχθέντα εγκλήματα, που 

περιλαμβάνουν φόνους, βασανιστήρια, 

βιασμούς, υποδούλωση και σεξουαλική 

δουλεία, στρατολόγηση παιδιών ως 

στρατιωτών, αναγκαστική αλλαξοπιστία 

και συστηματικούς φόνους σε βάρος 

θρησκευτικών μειονοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, 

των Γιαζίντι και άλλων· τονίζει ότι η ΕΕ 



 

AM\1134429EL.docx 37/115 PE610.682v01-00 

 EL 

και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 

υποστηρίξουν τη δίωξη των μελών μη 

κρατικών ομάδων όπως του ISIS/Daesh, 

επιδιώκοντας την επίτευξη συναίνεσης στο 

πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ για την εκχώρηση αυτής της 

δικαιοδοσίας στο Διεθνές Ποινικό 

Δικαστήριο (ΔΠΔ)· 

και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να 

υποστηρίξουν τη δίωξη των μελών μη 

κρατικών ομάδων όπως του Daesh, 

επιδιώκοντας την επίτευξη συναίνεσης στο 

πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ για την εκχώρηση αυτής της 

δικαιοδοσίας στο Διεθνές Ποινικό 

Δικαστήριο (ΔΠΔ)· 

Or. it 

 

Τροπολογία  244 

Ana Gomes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. εκφράζει αλληλεγγύη στα θύματα 

που πολέμου που διεξάγει η Σαουδική 

Αραβία στην Υεμένη υποβάλλοντας σε 

εξοργιστικά και μαζικά δεινά πολίτες, και 

ειδικότερα παιδιά· καταδικάζει την 

σαουδαραβικής έμπνευσης καταπίεση 

της πλειονότητας των πολιτών στο 

Μπαχρέιν, την καταπίεση των γυναικών 

και των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα στην ίδια την Σαουδική 

Αραβία και τον ρόλο που διαδραματίζει η 

χρηματοδότηση της Σαουδικής Αραβίας 

στην εξάπλωση του βαχαβισμού και της 

ριζοσπαστικής ακραίας ιδεολογίας του 

που τροφοδοτεί τρομοκρατικές ομάδες 

και οργανώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  245 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει 

κατά τον εντονότερο τρόπο τα εγκλήματα 

που διαπράττονται από το συριακό 

καθεστώς κατά του πληθυσμού του και 

από τον συνασπισμό υπό την ηγεσία της 

Σαουδικής Αραβίας κατά του πληθυσμού 

στην Υεμένη· ζητεί να ενισχυθεί ο 

ηγετικός ρόλος της ΕΕ στις 

διαπραγματεύσεις για να δοθεί τέλος στη 

βία και να διασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι 

των εγκλημάτων προσάγονται ενώπιον 

της δικαιοσύνης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  246 

Urmas Paet 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. καταδικάζει σθεναρά τις 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα, τις 

Φιλιππίνες και αλλού, καθώς και τις 

διώξεις και τις δολοφονίες των Rohingya 

στη Μιανμάρ· επισημαίνει ότι τα κράτη 

έχουν υποχρέωση να τηρούν την αρχή της 

μη επαναπροώθησης· 

Or. et 

 

Τροπολογία  247 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 20β. πιστεύει ότι οι εξαγωγές στη 

Σαουδική Αραβία δεν συμμορφώνονται 

τουλάχιστον προς το κριτήριο 2 σχετικά 

με τη συμμετοχή της χώρας σε σοβαρές 

παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου, 

όπως έχει καθοριστεί από τις αρμόδιες 

αρχές των Ηνωμένων Εθνών· 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του, της 

26ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την 

επείγουσα ανάγκη επιβολής εμπάργκο 

όπλων κατά της Σαουδικής Αραβίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  248 

Barbara Lochbihler 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή 

του στο ΔΠΔ, στο Καταστατικό της 

Ρώμης, στην Εισαγγελία, στις 

αρμοδιότητες του Εισαγγελέα για 

αυτεπάγγελτη δίωξη και στην πρόοδο που 

συντελείται όσον αφορά την κίνηση νέων 

ερευνών ως απαραίτητου στοιχείου για την 

καταπολέμηση της ατιμωρησίας των 

αποτρόπαιων εγκλημάτων· χαιρετίζει τη 

συνάντηση της 6ης Ιουλίου 2016 στις 

Βρυξέλλες μεταξύ εκπροσώπων της ΕΕ και 

του ΔΠΔ για την προπαρασκευή της 2ης 

συνάντησης στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-

ΔΠΔ, σκοπός της οποίας ήταν να έχει τη 

δυνατότητα το αρμόδιο προσωπικό στο 

ΔΠΔ και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

να εντοπίσει κοινούς τομείς 

ενδιαφέροντος, να ανταλλάξει 

πληροφορίες για σχετικές δραστηριότητες, 

και να διασφαλιστεί μια καλύτερη 

συνεργασία μεταξύ των δυο μερών· 

σημειώνει με βαθύτατη λύπη τις 

πρόσφατες εξαγγελίες για απόσυρση από 

21. επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή 

του στο ΔΠΔ, στο Καταστατικό της 

Ρώμης, στην Εισαγγελία, στις 

αρμοδιότητες του Εισαγγελέα για 

αυτεπάγγελτη δίωξη και στην πρόοδο που 

συντελείται όσον αφορά την κίνηση νέων 

ερευνών ως απαραίτητου στοιχείου για τη 

λήξη της ατιμωρησίας των αποτρόπαιων 

εγκλημάτων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη 

μέλη της να στηρίξουν με συνέπεια τους 

ελέγχους, τις έρευνες και τις αποφάσεις 

του ΔΠΔ και να λάβουν μέτρα για την 

πρόληψη και την αποτελεσματική 

ανταπόκριση σε περιπτώσεις μη 

συνεργασίας με το ΔΠΔ· καλεί και πάλι 

την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 

παράσχουν στο ΔΠΔ επαρκή 

χρηματοδότηση· χαιρετίζει τη συνάντηση 

της 6ης Ιουλίου 2016 στις Βρυξέλλες 

μεταξύ εκπροσώπων της ΕΕ και του ΔΠΔ 

για την προπαρασκευή της 2ης 

συνάντησης στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-

ΔΠΔ, σκοπός της οποίας ήταν να έχει τη 
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το Καταστατικό της Ρώμης, που 

αποτελούν πρόκληση ιδίως όσον αφορά 

την πρόσβαση των θυμάτων στη 

δικαιοσύνη και που θα πρέπει να 

καταδικαστούν απερίφραστα· καλεί και 

πάλι την ΥΕ/ΑΠ να διορίσει ειδικό 

εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο και για τη διεθνή 

δικαιοσύνη με την εντολή να προωθήσει, 

να ενσωματώσει και να εκπροσωπήσει τη 

δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση 

της ατιμωρησίας και έναντι του ΔΠΔ σε 

όλο το φάσμα των εξωτερικών πολιτικών 

της ΕΕ· 

δυνατότητα το αρμόδιο προσωπικό στο 

ΔΠΔ και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

να εντοπίσει κοινούς τομείς 

ενδιαφέροντος, να ανταλλάξει 

πληροφορίες για σχετικές δραστηριότητες, 

και να διασφαλιστεί μια καλύτερη 

συνεργασία μεταξύ των δυο μερών· 

σημειώνει με βαθύτατη λύπη τις 

πρόσφατες εξαγγελίες για απόσυρση από 

το Καταστατικό της Ρώμης, που 

αποτελούν πρόκληση ιδίως όσον αφορά 

την πρόσβαση των θυμάτων στη 

δικαιοσύνη και που θα πρέπει να 

καταδικαστούν απερίφραστα· καλεί και 

πάλι την ΥΕ/ΑΠ να διορίσει ειδικό 

εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο και για τη διεθνή 

δικαιοσύνη με την εντολή να προωθήσει, 

να ενσωματώσει και να εκπροσωπήσει τη 

δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση 

της ατιμωρησίας και έναντι του ΔΠΔ σε 

όλο το φάσμα των εξωτερικών πολιτικών 

της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  249 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή 

του στο ΔΠΔ, στο Καταστατικό της 

Ρώμης, στην Εισαγγελία, στις 

αρμοδιότητες του Εισαγγελέα για 

αυτεπάγγελτη δίωξη και στην πρόοδο που 

συντελείται όσον αφορά την κίνηση νέων 

ερευνών ως απαραίτητου στοιχείου για την 

καταπολέμηση της ατιμωρησίας των 

αποτρόπαιων εγκλημάτων· χαιρετίζει τη 

συνάντηση της 6ης Ιουλίου 2016 στις 

Βρυξέλλες μεταξύ εκπροσώπων της ΕΕ και 

του ΔΠΔ για την προπαρασκευή της 2ης 

21. επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή 

του στο ΔΠΔ, στο Καταστατικό της 

Ρώμης, στην Εισαγγελία, στις 

αρμοδιότητες του Εισαγγελέα για 

αυτεπάγγελτη δίωξη και στην πρόοδο που 

συντελείται όσον αφορά την κίνηση νέων 

ερευνών ως απαραίτητου στοιχείου για την 

καταπολέμηση της ατιμωρησίας των 

αποτρόπαιων εγκλημάτων· καλεί τη 

συνέλευση των κρατών μελών να εγκρίνει 

την τροπολογία της Καμπάλα σχετικά με 

το έγκλημα της επίθεσης και προτρέπει 
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συνάντησης στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-

ΔΠΔ, σκοπός της οποίας ήταν να έχει τη 

δυνατότητα το αρμόδιο προσωπικό στο 

ΔΠΔ και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

να εντοπίσει κοινούς τομείς 

ενδιαφέροντος, να ανταλλάξει 

πληροφορίες για σχετικές δραστηριότητες, 

και να διασφαλιστεί μια καλύτερη 

συνεργασία μεταξύ των δυο μερών· 

σημειώνει με βαθύτατη λύπη τις 

πρόσφατες εξαγγελίες για απόσυρση από 

το Καταστατικό της Ρώμης, που 

αποτελούν πρόκληση ιδίως όσον αφορά 

την πρόσβαση των θυμάτων στη 

δικαιοσύνη και που θα πρέπει να 

καταδικαστούν απερίφραστα· καλεί και 

πάλι την ΥΕ/ΑΠ να διορίσει ειδικό 

εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο και για τη διεθνή 

δικαιοσύνη με την εντολή να προωθήσει, 

να ενσωματώσει και να εκπροσωπήσει τη 

δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση 

της ατιμωρησίας και έναντι του ΔΠΔ σε 

όλο το φάσμα των εξωτερικών πολιτικών 

της ΕΕ· 

τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναθεωρήσουν 

το άρθρο 83 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ώστε να προστεθούν τα «αποτρόπαια 

εγκλήματα» στον κατάλογο των 

εγκλημάτων για τα οποία διαθέτει 

δικαιοδοσία η ΕΕ· χαιρετίζει τη 

συνάντηση της 6ης Ιουλίου 2016 στις 

Βρυξέλλες μεταξύ εκπροσώπων της ΕΕ και 

του ΔΠΔ για την προπαρασκευή της 2ης 

συνάντησης στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-

ΔΠΔ, σκοπός της οποίας ήταν να έχει τη 

δυνατότητα το αρμόδιο προσωπικό στο 

ΔΠΔ και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

να εντοπίσει κοινούς τομείς 

ενδιαφέροντος, να ανταλλάξει 

πληροφορίες για σχετικές δραστηριότητες, 

και να διασφαλιστεί μια καλύτερη 

συνεργασία μεταξύ των δυο μερών· 

σημειώνει με βαθύτατη λύπη τις 

πρόσφατες εξαγγελίες για απόσυρση από 

το Καταστατικό της Ρώμης, που 

αποτελούν πρόκληση ιδίως όσον αφορά 

την πρόσβαση των θυμάτων στη 

δικαιοσύνη και που θα πρέπει να 

καταδικαστούν απερίφραστα· καλεί και 

πάλι την ΥΕ/ΑΠ να διορίσει ειδικό 

εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο και για τη διεθνή 

δικαιοσύνη με την εντολή να προωθήσει, 

να ενσωματώσει και να εκπροσωπήσει τη 

δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση 

της ατιμωρησίας και έναντι του ΔΠΔ σε 

όλο το φάσμα των εξωτερικών πολιτικών 

της ΕΕ· 

Or. en 
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21. επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή 

του στο ΔΠΔ, στο Καταστατικό της 

Ρώμης, στην Εισαγγελία, στις 

αρμοδιότητες του Εισαγγελέα για 

αυτεπάγγελτη δίωξη και στην πρόοδο που 

συντελείται όσον αφορά την κίνηση νέων 

ερευνών ως απαραίτητου στοιχείου για την 

καταπολέμηση της ατιμωρησίας των 

αποτρόπαιων εγκλημάτων· χαιρετίζει τη 

συνάντηση της 6ης Ιουλίου 2016 στις 

Βρυξέλλες μεταξύ εκπροσώπων της ΕΕ και 

του ΔΠΔ για την προπαρασκευή της 2ης 

συνάντησης στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-

ΔΠΔ, σκοπός της οποίας ήταν να έχει τη 

δυνατότητα το αρμόδιο προσωπικό στο 

ΔΠΔ και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

να εντοπίσει κοινούς τομείς 

ενδιαφέροντος, να ανταλλάξει 

πληροφορίες για σχετικές δραστηριότητες, 

και να διασφαλιστεί μια καλύτερη 

συνεργασία μεταξύ των δυο μερών· 

σημειώνει με βαθύτατη λύπη τις 

πρόσφατες εξαγγελίες για απόσυρση από 

το Καταστατικό της Ρώμης, που 

αποτελούν πρόκληση ιδίως όσον αφορά 

την πρόσβαση των θυμάτων στη 

δικαιοσύνη και που θα πρέπει να 

καταδικαστούν απερίφραστα· καλεί και 

πάλι την ΥΕ/ΑΠ να διορίσει ειδικό 

εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο και για τη διεθνή 

δικαιοσύνη με την εντολή να προωθήσει, 

να ενσωματώσει και να εκπροσωπήσει τη 

δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση 

της ατιμωρησίας και έναντι του ΔΠΔ σε 

όλο το φάσμα των εξωτερικών πολιτικών 

της ΕΕ· 

21. επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή 

του στο ΔΠΔ, στο Καταστατικό της 

Ρώμης, στην Εισαγγελία, στις 

αρμοδιότητες του Εισαγγελέα για 

αυτεπάγγελτη δίωξη και στην πρόοδο που 

συντελείται όσον αφορά την κίνηση νέων 

ερευνών ως απαραίτητου στοιχείου για την 

καταπολέμηση της ατιμωρησίας των 

αποτρόπαιων εγκλημάτων· καταδικάζει 

έντονα όλες τις απόπειρες υπονόμευσης 

της νομιμότητας ή της ανεξαρτησίας 

αυτών και ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη 

μέλη της να συνεργαστούν σταθερά για τη 

στήριξη των ερευνών και των αποφάσεων 

του ΔΠΔ με στόχο τον τερματισμό της 

ατιμωρησίας των διεθνών εγκλημάτων· 
χαιρετίζει τη συνάντηση της 6ης Ιουλίου 

2016 στις Βρυξέλλες μεταξύ εκπροσώπων 

της ΕΕ και του ΔΠΔ για την 

προπαρασκευή της 2ης συνάντησης 

στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-ΔΠΔ, σκοπός της 

οποίας ήταν να έχει τη δυνατότητα το 

αρμόδιο προσωπικό στο ΔΠΔ και στα 

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εντοπίσει 

κοινούς τομείς ενδιαφέροντος, να 

ανταλλάξει πληροφορίες για σχετικές 

δραστηριότητες, και να διασφαλιστεί μια 

καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δυο 

μερών· σημειώνει με βαθύτατη λύπη τις 

πρόσφατες εξαγγελίες για απόσυρση από 

το Καταστατικό της Ρώμης, που 

αποτελούν πρόκληση ιδίως όσον αφορά 

την πρόσβαση των θυμάτων στη 

δικαιοσύνη και που θα πρέπει να 

καταδικαστούν απερίφραστα· καλεί και 

πάλι την ΥΕ/ΑΠ να διορίσει ειδικό 

εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο και για τη διεθνή 

δικαιοσύνη με την εντολή να προωθήσει, 

να ενσωματώσει και να εκπροσωπήσει τη 

δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση 

της ατιμωρησίας και έναντι του ΔΠΔ σε 

όλο το φάσμα των εξωτερικών πολιτικών 

της ΕΕ· 

Or. pt 

 



 

AM\1134429EL.docx 43/115 PE610.682v01-00 

 EL 

Τροπολογία  251 

Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 
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21. επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή 

του στο ΔΠΔ, στο Καταστατικό της 

Ρώμης, στην Εισαγγελία, στις 

αρμοδιότητες του Εισαγγελέα για 

αυτεπάγγελτη δίωξη και στην πρόοδο που 

συντελείται όσον αφορά την κίνηση νέων 

ερευνών ως απαραίτητου στοιχείου για την 

καταπολέμηση της ατιμωρησίας των 

αποτρόπαιων εγκλημάτων· χαιρετίζει τη 

συνάντηση της 6ης Ιουλίου 2016 στις 

Βρυξέλλες μεταξύ εκπροσώπων της ΕΕ και 

του ΔΠΔ για την προπαρασκευή της 2ης 

συνάντησης στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-

ΔΠΔ, σκοπός της οποίας ήταν να έχει τη 

δυνατότητα το αρμόδιο προσωπικό στο 

ΔΠΔ και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

να εντοπίσει κοινούς τομείς 

ενδιαφέροντος, να ανταλλάξει 

πληροφορίες για σχετικές δραστηριότητες, 

και να διασφαλιστεί μια καλύτερη 

συνεργασία μεταξύ των δυο μερών· 

σημειώνει με βαθύτατη λύπη τις 

πρόσφατες εξαγγελίες για απόσυρση από 

το Καταστατικό της Ρώμης, που 

αποτελούν πρόκληση ιδίως όσον αφορά 

την πρόσβαση των θυμάτων στη 

δικαιοσύνη και που θα πρέπει να 

καταδικαστούν απερίφραστα· καλεί και 

πάλι την ΥΕ/ΑΠ να διορίσει ειδικό 

εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο και για τη διεθνή 

δικαιοσύνη με την εντολή να προωθήσει, 

να ενσωματώσει και να εκπροσωπήσει τη 

δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση 

της ατιμωρησίας και έναντι του ΔΠΔ σε 

όλο το φάσμα των εξωτερικών πολιτικών 

της ΕΕ· 

21. επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή 

του στο ΔΠΔ, στο Καταστατικό της 

Ρώμης, στην Εισαγγελία, στις 

αρμοδιότητες του Εισαγγελέα για 

αυτεπάγγελτη δίωξη και στην πρόοδο που 

συντελείται όσον αφορά την κίνηση νέων 

ερευνών ως απαραίτητου στοιχείου για την 

καταπολέμηση της ατιμωρησίας των 

αποτρόπαιων εγκλημάτων· καταδικάζει 

έντονα κάθε απόπειρα υπονόμευσης της 

νομιμότητας ή της ανεξαρτησίας του και 

καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 

υποστηρίξουν με συνέπεια τους ελέγχους, 

τις έρευνες και τις αποφάσεις του ΔΠΔ, 

προκειμένου να τεθεί τέλος στην 

ατιμωρησία των σοβαρότερων διεθνών 

εγκλημάτων· χαιρετίζει τη συνάντηση της 

6ης Ιουλίου 2016 στις Βρυξέλλες μεταξύ 

εκπροσώπων της ΕΕ και του ΔΠΔ για την 

προπαρασκευή της 2ης συνάντησης 

στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-ΔΠΔ, σκοπός της 

οποίας ήταν να έχει τη δυνατότητα το 

αρμόδιο προσωπικό στο ΔΠΔ και στα 

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εντοπίσει 

κοινούς τομείς ενδιαφέροντος, να 

ανταλλάξει πληροφορίες για σχετικές 

δραστηριότητες, και να διασφαλιστεί μια 

καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δυο 

μερών· σημειώνει με βαθύτατη λύπη τις 

πρόσφατες εξαγγελίες για απόσυρση από 

το Καταστατικό της Ρώμης, που 

αποτελούν πρόκληση ιδίως όσον αφορά 

την πρόσβαση των θυμάτων στη 

δικαιοσύνη και που θα πρέπει να 

καταδικαστούν απερίφραστα· καλεί και 

πάλι την ΥΕ/ΑΠ να διορίσει ειδικό 

εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο και για τη διεθνή 

δικαιοσύνη με την εντολή να προωθήσει, 

να ενσωματώσει και να εκπροσωπήσει τη 
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δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση 

της ατιμωρησίας και έναντι του ΔΠΔ σε 

όλο το φάσμα των εξωτερικών πολιτικών 

της ΕΕ· 

Or. en 
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21. επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή 

του στο ΔΠΔ, στο Καταστατικό της 

Ρώμης, στην Εισαγγελία, στις 

αρμοδιότητες του Εισαγγελέα για 

αυτεπάγγελτη δίωξη και στην πρόοδο που 

συντελείται όσον αφορά την κίνηση νέων 

ερευνών ως απαραίτητου στοιχείου για την 

καταπολέμηση της ατιμωρησίας των 

αποτρόπαιων εγκλημάτων· χαιρετίζει τη 

συνάντηση της 6ης Ιουλίου 2016 στις 

Βρυξέλλες μεταξύ εκπροσώπων της ΕΕ και 

του ΔΠΔ για την προπαρασκευή της 2ης 

συνάντησης στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-

ΔΠΔ, σκοπός της οποίας ήταν να έχει τη 

δυνατότητα το αρμόδιο προσωπικό στο 

ΔΠΔ και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

να εντοπίσει κοινούς τομείς 

ενδιαφέροντος, να ανταλλάξει 

πληροφορίες για σχετικές δραστηριότητες, 

και να διασφαλιστεί μια καλύτερη 

συνεργασία μεταξύ των δυο μερών· 

σημειώνει με βαθύτατη λύπη τις 

πρόσφατες εξαγγελίες για απόσυρση από 

το Καταστατικό της Ρώμης, που 

αποτελούν πρόκληση ιδίως όσον αφορά 

την πρόσβαση των θυμάτων στη 

δικαιοσύνη και που θα πρέπει να 

καταδικαστούν απερίφραστα· καλεί και 

πάλι την ΥΕ/ΑΠ να διορίσει ειδικό 

εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο και για τη διεθνή 

21. επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή 

του στο ΔΠΔ, στο Καταστατικό της 

Ρώμης, στην Εισαγγελία, στις 

αρμοδιότητες του Εισαγγελέα για 

αυτεπάγγελτη δίωξη και στην πρόοδο που 

συντελείται όσον αφορά την κίνηση νέων 

ερευνών ως απαραίτητου στοιχείου για την 

καταπολέμηση της ατιμωρησίας των 

αποτρόπαιων εγκλημάτων· καταδικάζει 

έντονα κάθε απόπειρα υπονόμευσης της 

νομιμότητας ή της ανεξαρτησίας του και 

καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 

υποστηρίξουν με συνέπεια τους ελέγχους, 

τις έρευνες και τις αποφάσεις του ΔΠΔ, 

προκειμένου να τεθεί τέλος στην 

ατιμωρησία των σοβαρότερων διεθνών 

εγκλημάτων· χαιρετίζει τη συνάντηση της 

6ης Ιουλίου 2016 στις Βρυξέλλες μεταξύ 

εκπροσώπων της ΕΕ και του ΔΠΔ για την 

προπαρασκευή της 2ης συνάντησης 

στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-ΔΠΔ, σκοπός της 

οποίας ήταν να έχει τη δυνατότητα το 

αρμόδιο προσωπικό στο ΔΠΔ και στα 

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εντοπίσει 

κοινούς τομείς ενδιαφέροντος, να 

ανταλλάξει πληροφορίες για σχετικές 

δραστηριότητες, και να διασφαλιστεί μια 

καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δυο 

μερών· σημειώνει με βαθύτατη λύπη τις 

πρόσφατες εξαγγελίες για απόσυρση από 

το Καταστατικό της Ρώμης, που 



 

AM\1134429EL.docx 45/115 PE610.682v01-00 

 EL 

δικαιοσύνη με την εντολή να προωθήσει, 

να ενσωματώσει και να εκπροσωπήσει τη 

δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση 

της ατιμωρησίας και έναντι του ΔΠΔ σε 

όλο το φάσμα των εξωτερικών πολιτικών 

της ΕΕ· 

αποτελούν πρόκληση ιδίως όσον αφορά 

την πρόσβαση των θυμάτων στη 

δικαιοσύνη και που θα πρέπει να 

καταδικαστούν απερίφραστα· καλεί και 

πάλι την ΥΕ/ΑΠ να διορίσει ειδικό 

εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο και για τη διεθνή 

δικαιοσύνη με την εντολή να προωθήσει, 

να ενσωματώσει και να εκπροσωπήσει τη 

δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση 

της ατιμωρησίας και έναντι του ΔΠΔ σε 

όλο το φάσμα των εξωτερικών πολιτικών 

της ΕΕ· 
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21. επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή 

του στο ΔΠΔ, στο Καταστατικό της 

Ρώμης, στην Εισαγγελία, στις 

αρμοδιότητες του Εισαγγελέα για 

αυτεπάγγελτη δίωξη και στην πρόοδο που 

συντελείται όσον αφορά την κίνηση νέων 

ερευνών ως απαραίτητου στοιχείου για την 

καταπολέμηση της ατιμωρησίας των 

αποτρόπαιων εγκλημάτων· χαιρετίζει τη 

συνάντηση της 6ης Ιουλίου 2016 στις 

Βρυξέλλες μεταξύ εκπροσώπων της ΕΕ και 

του ΔΠΔ για την προπαρασκευή της 2ης 

συνάντησης στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-

ΔΠΔ, σκοπός της οποίας ήταν να έχει τη 

δυνατότητα το αρμόδιο προσωπικό στο 

ΔΠΔ και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

να εντοπίσει κοινούς τομείς 

ενδιαφέροντος, να ανταλλάξει 

πληροφορίες για σχετικές δραστηριότητες, 

και να διασφαλιστεί μια καλύτερη 

συνεργασία μεταξύ των δυο μερών· 

σημειώνει με βαθύτατη λύπη τις 

21. επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή 

του στο ΔΠΔ, στο Καταστατικό της 

Ρώμης, στην Εισαγγελία, στις 

αρμοδιότητες του Εισαγγελέα για 

αυτεπάγγελτη δίωξη και στην πρόοδο που 

συντελείται όσον αφορά την κίνηση νέων 

ερευνών ως απαραίτητου στοιχείου για την 

καταπολέμηση της ατιμωρησίας των 

αποτρόπαιων εγκλημάτων· χαιρετίζει τη 

συνάντηση της 6ης Ιουλίου 2016 στις 

Βρυξέλλες μεταξύ εκπροσώπων της ΕΕ και 

του ΔΠΔ για την προπαρασκευή της 2ης 

συνάντησης στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-

ΔΠΔ, σκοπός της οποίας ήταν να έχει τη 

δυνατότητα το αρμόδιο προσωπικό στο 

ΔΠΔ και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

να εντοπίσει κοινούς τομείς 

ενδιαφέροντος, να ανταλλάξει 

πληροφορίες για σχετικές δραστηριότητες, 

και να διασφαλιστεί μια καλύτερη 

συνεργασία μεταξύ των δυο μερών· 

σημειώνει με βαθύτατη λύπη τις 
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πρόσφατες εξαγγελίες για απόσυρση από 

το Καταστατικό της Ρώμης, που 

αποτελούν πρόκληση ιδίως όσον αφορά 

την πρόσβαση των θυμάτων στη 

δικαιοσύνη και που θα πρέπει να 

καταδικαστούν απερίφραστα· καλεί και 

πάλι την ΥΕ/ΑΠ να διορίσει ειδικό 

εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο και για τη διεθνή 

δικαιοσύνη με την εντολή να προωθήσει, 

να ενσωματώσει και να εκπροσωπήσει τη 

δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση 

της ατιμωρησίας και έναντι του ΔΠΔ σε 

όλο το φάσμα των εξωτερικών πολιτικών 

της ΕΕ· 

πρόσφατες εξαγγελίες για απόσυρση από 

το Καταστατικό της Ρώμης, που 

αποτελούν πρόκληση ιδίως όσον αφορά 

την πρόσβαση των θυμάτων στη 

δικαιοσύνη και που θα πρέπει να 

καταδικαστούν απερίφραστα· καλεί και 

πάλι την ΥΕ/ΑΠ να διορίσει ειδικό 

εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο και για τη διεθνή 

δικαιοσύνη με την εντολή να προωθήσει, 

να ενσωματώσει και να εκπροσωπήσει τη 

δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση 

της ατιμωρησίας και έναντι του ΔΠΔ σε 

όλο το φάσμα των εξωτερικών πολιτικών 

της ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 

της να μην αναπτύσσουν συνεργασίες σε 

οποιονδήποτε τομέα με χώρες για τους 

ηγέτες των οποίων έχει εκδοθεί από το 

ΔΠΔ ένταλμα σύλληψης και να μην 

διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με τις 

χώρες αυτές· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  254 

Tokia Saïfi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή 

του στο ΔΠΔ, στο Καταστατικό της 

Ρώμης, στην Εισαγγελία, στις 

αρμοδιότητες του Εισαγγελέα για 

αυτεπάγγελτη δίωξη και στην πρόοδο που 

συντελείται όσον αφορά την κίνηση νέων 

ερευνών ως απαραίτητου στοιχείου για την 

καταπολέμηση της ατιμωρησίας των 

αποτρόπαιων εγκλημάτων· χαιρετίζει τη 

συνάντηση της 6ης Ιουλίου 2016 στις 

Βρυξέλλες μεταξύ εκπροσώπων της ΕΕ και 

του ΔΠΔ για την προπαρασκευή της 2ης 

συνάντησης στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-

ΔΠΔ, σκοπός της οποίας ήταν να έχει τη 

21. επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή 

του στο ΔΠΔ, στο Καταστατικό της 

Ρώμης, στην Εισαγγελία, στις 

αρμοδιότητες του Εισαγγελέα για 

αυτεπάγγελτη δίωξη και στην πρόοδο που 

συντελείται όσον αφορά την κίνηση νέων 

ερευνών ως απαραίτητου στοιχείου για την 

καταπολέμηση της ατιμωρησίας των 

αποτρόπαιων εγκλημάτων· χαιρετίζει τη 

συνάντηση της 6ης Ιουλίου 2016 στις 

Βρυξέλλες μεταξύ εκπροσώπων της ΕΕ και 

του ΔΠΔ για την προπαρασκευή της 2ης 

συνάντησης στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-

ΔΠΔ, σκοπός της οποίας ήταν να έχει τη 
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δυνατότητα το αρμόδιο προσωπικό στο 

ΔΠΔ και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

να εντοπίσει κοινούς τομείς 

ενδιαφέροντος, να ανταλλάξει 

πληροφορίες για σχετικές δραστηριότητες, 

και να διασφαλιστεί μια καλύτερη 

συνεργασία μεταξύ των δυο μερών· 

σημειώνει με βαθύτατη λύπη τις 

πρόσφατες εξαγγελίες για απόσυρση από 

το Καταστατικό της Ρώμης, που 

αποτελούν πρόκληση ιδίως όσον αφορά 

την πρόσβαση των θυμάτων στη 

δικαιοσύνη και που θα πρέπει να 

καταδικαστούν απερίφραστα· καλεί και 

πάλι την ΥΕ/ΑΠ να διορίσει ειδικό 

εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο και για τη διεθνή 

δικαιοσύνη με την εντολή να προωθήσει, 

να ενσωματώσει και να εκπροσωπήσει τη 

δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση 

της ατιμωρησίας και έναντι του ΔΠΔ σε 

όλο το φάσμα των εξωτερικών πολιτικών 

της ΕΕ· 

δυνατότητα το αρμόδιο προσωπικό στο 

ΔΠΔ και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

να εντοπίσει κοινούς τομείς 

ενδιαφέροντος, να ανταλλάξει 

πληροφορίες για σχετικές δραστηριότητες, 

και να διασφαλιστεί μια καλύτερη 

συνεργασία μεταξύ των δυο μερών· 

σημειώνει με βαθύτατη λύπη τις 

πρόσφατες εξαγγελίες για απόσυρση από 

το Καταστατικό της Ρώμης, που 

αποτελούν πρόκληση ιδίως όσον αφορά 

την πρόσβαση των θυμάτων στη 

δικαιοσύνη και που θα πρέπει να 

καταδικαστούν απερίφραστα· θεωρεί ότι η 

Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να 

ενθαρρύνουν τρίτες χώρες να 

επικυρώσουν και να εφαρμόσουν το 

καταστατικό της Ρώμης· καλεί και πάλι 

την ΥΕ/ΑΠ να διορίσει ειδικό εντεταλμένο 

της ΕΕ για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο 

και για τη διεθνή δικαιοσύνη με την εντολή 

να προωθήσει, να ενσωματώσει και να 

εκπροσωπήσει τη δέσμευση της ΕΕ για την 

καταπολέμηση της ατιμωρησίας και έναντι 

του ΔΠΔ σε όλο το φάσμα των εξωτερικών 

πολιτικών της ΕΕ· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  255 

Urmas Paet 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή 

του στο ΔΠΔ, στο Καταστατικό της 

Ρώμης, στην Εισαγγελία, στις 

αρμοδιότητες του Εισαγγελέα για 

αυτεπάγγελτη δίωξη και στην πρόοδο που 

συντελείται όσον αφορά την κίνηση νέων 

ερευνών ως απαραίτητου στοιχείου για την 

21. επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή 

του στο ΔΠΔ, στο Καταστατικό της 

Ρώμης, στην Εισαγγελία, στις 

αρμοδιότητες του Εισαγγελέα για 

αυτεπάγγελτη δίωξη και στην πρόοδο που 

συντελείται όσον αφορά την κίνηση νέων 

ερευνών ως απαραίτητου στοιχείου για την 
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καταπολέμηση της ατιμωρησίας των 

αποτρόπαιων εγκλημάτων· χαιρετίζει τη 

συνάντηση της 6ης Ιουλίου 2016 στις 

Βρυξέλλες μεταξύ εκπροσώπων της ΕΕ και 

του ΔΠΔ για την προπαρασκευή της 2ης 

συνάντησης στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-

ΔΠΔ, σκοπός της οποίας ήταν να έχει τη 

δυνατότητα το αρμόδιο προσωπικό στο 

ΔΠΔ και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

να εντοπίσει κοινούς τομείς 

ενδιαφέροντος, να ανταλλάξει 

πληροφορίες για σχετικές δραστηριότητες, 

και να διασφαλιστεί μια καλύτερη 

συνεργασία μεταξύ των δυο μερών· 

σημειώνει με βαθύτατη λύπη τις 

πρόσφατες εξαγγελίες για απόσυρση από 

το Καταστατικό της Ρώμης, που 

αποτελούν πρόκληση ιδίως όσον αφορά 

την πρόσβαση των θυμάτων στη 

δικαιοσύνη και που θα πρέπει να 

καταδικαστούν απερίφραστα· καλεί και 

πάλι την ΥΕ/ΑΠ να διορίσει ειδικό 

εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο και για τη διεθνή 

δικαιοσύνη με την εντολή να προωθήσει, 

να ενσωματώσει και να εκπροσωπήσει τη 

δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση 

της ατιμωρησίας και έναντι του ΔΠΔ σε 

όλο το φάσμα των εξωτερικών πολιτικών 

της ΕΕ· 

καταπολέμηση της ατιμωρησίας των 

αποτρόπαιων εγκλημάτων· επισημαίνει ότι 

είναι ζωτικής σημασίας να συνεργαστούν 

τα κράτη για τη σύλληψη ατόμων που 

καταζητούνται από το ΔΠΔ, ανεξάρτητα 

από το καθεστώς τους· χαιρετίζει τη 

συνάντηση της 6ης Ιουλίου 2016 στις 

Βρυξέλλες μεταξύ εκπροσώπων της ΕΕ και 

του ΔΠΔ για την προπαρασκευή της 2ης 

συνάντησης στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-

ΔΠΔ, σκοπός της οποίας ήταν να έχει τη 

δυνατότητα το αρμόδιο προσωπικό στο 

ΔΠΔ και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

να εντοπίσει κοινούς τομείς 

ενδιαφέροντος, να ανταλλάξει 

πληροφορίες για σχετικές δραστηριότητες, 

και να διασφαλιστεί μια καλύτερη 

συνεργασία μεταξύ των δυο μερών· 

σημειώνει με βαθύτατη λύπη τις 

πρόσφατες εξαγγελίες για απόσυρση από 

το Καταστατικό της Ρώμης, που 

αποτελούν πρόκληση ιδίως όσον αφορά 

την πρόσβαση των θυμάτων στη 

δικαιοσύνη και που θα πρέπει να 

καταδικαστούν απερίφραστα· καλεί και 

πάλι την ΥΕ/ΑΠ να διορίσει ειδικό 

εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο και για τη διεθνή 

δικαιοσύνη με την εντολή να προωθήσει, 

να ενσωματώσει και να εκπροσωπήσει τη 

δέσμευση της ΕΕ για την καταπολέμηση 

της ατιμωρησίας και έναντι του ΔΠΔ σε 

όλο το φάσμα των εξωτερικών πολιτικών 

της ΕΕ· 

Or. et 

Τροπολογία  256 

Barbara Lochbihler 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 21α. προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη 

μέλη της να εγκρίνουν μια κοινή θέση 
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σχετικά με το έγκλημα της επίθεσης και 

τις τροπολογίες της Καμπάλα και 

παροτρύνει την ΕΕ να πρωτοστατήσει 

στις παγκόσμιες προσπάθειες στήριξης 

της κύρωσης του Καταστατικού της 

Ρώμης και των τροπολογιών της 

Καμπάλα και για την ενεργοποίηση της 

δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου για το 

έγκλημα της επίθεσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  257 

Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 21α. εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τη 

συνεχιζόμενη ατιμωρησία των 

παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου σε 

παγκόσμια κλίμακα και προτρέπει την ΕΕ 

και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν τους 

μηχανισμούς λογοδοσίας του ΟΗΕ και να 

υπερψηφίσουν όλα τα ψηφίσματα σχετικά 

με τη λογοδοσία στα πολυμερή φόρα του 

ΟΗΕ, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  258 

Barbara Lochbihler 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 21β. εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τη 

συνεχιζόμενη ατιμωρησία των 



 

PE610.682v01-00 50/115 AM\1134429EL.docx 

EL 

παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου σε 

παγκόσμια κλίμακα και προτρέπει την ΕΕ 

και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν τους 

μηχανισμούς λογοδοσίας του ΟΗΕ και να 

στηρίξουν με συνέπεια όλα τα ψηφίσματα 

σχετικά με τη λογοδοσία στα πολυμερή 

φόρα του ΟΗΕ, περιλαμβανομένου του 

Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  259 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. είναι της γνώμης ότι η ΕΕ θα 

πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για 

την προώθηση του κράτους δικαίου και της 

ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος 

σε πολυμερές και διμερές επίπεδο· 

ενθαρρύνει την ΕΕ να υποστηρίξει τη 

δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης σε 

ολόκληρο τον κόσμο, παρέχοντας 

συνδρομή σε διαδικασίες νομοθετικών και 

θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε τρίτες 

χώρες· ενθαρρύνει επί πλέον τις 

αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες 

των κρατών μελών να παρακολουθούν 

συστηματικά τις δίκες, με σκοπό την 

προώθηση της ανεξαρτησίας του 

δικαστικού συστήματος· 

22. καλεί την ΕΕ να εντείνει τις 

προσπάθειές της για την προώθηση του 

κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας του 

δικαστικού συστήματος σε πολυμερές και 

διμερές επίπεδο ως θεμελιώδη αρχή για 

την εδραίωση της δημοκρατίας· 

ενθαρρύνει την ΕΕ να υποστηρίξει τη 

δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης σε 

ολόκληρο τον κόσμο, παρέχοντας 

συνδρομή σε διαδικασίες νομοθετικών και 

θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε τρίτες 

χώρες· ενθαρρύνει επί πλέον τις 

αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες 

των κρατών μελών να παρακολουθούν 

συστηματικά τις δίκες, με σκοπό την 

προώθηση της ανεξαρτησίας του 

δικαστικού συστήματος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  260 

Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 22α. καταδικάζει σθεναρά τον 

εκφοβισμό και τη βία σε βάρος 

λειτουργών της δικαιοσύνης, όπως 

δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόροι· 

επαναλαμβάνει με έμφαση τον κεντρικό 

ρόλο της ανεξαρτησίας του δικαστικού 

σώματος, της αυτονομίας της εισαγγελίας 

και του ιερού δικαιώματος της 

υπεράσπισης χωρίς να ασκείται 

οποιαδήποτε πίεση· καταδικάζει, 

ειδικότερα, τη βία και τον εκφοβισμό που 

ασκείται από τις κρατικές αρχές και 

καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν αυτή τη θεμελιώδη πτυχή 

της δημοκρατίας και του κράτους 

δικαίου στο πλαίσιο των διεθνών 

σχέσεων· 

Or. it 

 

Τροπολογία  261 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Tanja Fajon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. εκφράζει έντονη ανησυχία αλλά και 

αλληλεγγύη προς τον μεγάλο αριθμό 

προσφύγων και μεταναστών που 

υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θύματα 

συγκρούσεων, διώξεων, κακής 

διακυβέρνησης και και δικτύων 

παράνομης μετανάστευσης, λαθρεμπορίου 

και παράνομης διακίνησης· τονίζει την 

επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα 

πρωταρχικά αίτια των μεταναστευτικών 

ροών και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί 

η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής 

κρίσης, μεταξύ άλλων μέσω βιώσιμων 

λύσεων στις συγκρούσεις που μαίνονται 

23. εκφράζει έντονη ανησυχία αλλά και 

αλληλεγγύη προς τον μεγάλο αριθμό 

αιτούντων άσυλο, προσφύγων και 

μεταναστών που υφίστανται σοβαρές 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

ως θύματα συγκρούσεων, διώξεων, κακής 

διακυβέρνησης και δικτύων παράνομης 

μετανάστευσης, λαθρεμπορίου και 

παράνομης διακίνησης· τονίζει την 

επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα 

πρωταρχικά αίτια των μεταναστευτικών 

ροών και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί 

η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής 

κρίσης, μεταξύ άλλων μέσω βιώσιμων 

λύσεων στις συγκρούσεις που μαίνονται 
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στις γειτονικές μας χώρες, μέσω της 

ανάπτυξης της συνεργασίας και των 

εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 

τρίτες χώρες· υπογραμμίζει την ανάγκη για 

μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

μετανάστευσης που να βασίζεται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την 

ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τον 

ΟΗΕ, περιφερειακούς οργανισμούς, 

κυβερνήσεις και ΜΚΟ· 

στις γειτονικές μας χώρες, λαμβάνοντας 

υπόψη τη σημασία διασφάλισης του 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

σε αυτές τις χώρες· υπογραμμίζει την 

ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 

της μετανάστευσης που να βασίζεται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την 

ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τον 

ΟΗΕ, περιφερειακούς οργανισμούς, 

κυβερνήσεις και ΜΚΟ· προτρέπει στο 

μεταξύ τα κράτη μέλη να σεβαστούν και 

να εφαρμόσουν στο ακέραιο το πακέτο 

μέτρων που εγκρίθηκε από την ΕΕ για το 

κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και 

την κοινή νομοθεσία για τη 

μετανάστευση, προκειμένου να 

προστατεύσουν ιδίως τους ευάλωτους 

αιτούντες άσυλο, όπως τις γυναίκες και 

τα άτομα ΛΟΑΔΜ, από τη βία, την 

εισαγωγή διακρίσεων και τον εκ νέου 

τραυματισμό στη διάρκεια της 

διαδικασίας χορήγησης ασύλου· 

προτρέπει τα κράτη μέλη να 

αναγνωρίσουν ότι ορισμένες ευπάθειες 

των ατόμων ΛΟΑΔΜ πρέπει να 

συνεκτιμώνται κατά τη διαβάθμιση μιας 

χώρας ως «ασφαλούς» και αυτό να 

λαμβάνεται υπόψη σε αποφάσεις σχετικά 

με αιτήσεις, τοποθετήσεις σε χώρες και 

απελάσεις· ζητεί να καλύπτονται άνευ 

όρων συγκεκριμένες ιατρικές ανάγκες σε 

όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

μετανάστευσης και ασύλου, ειδικά για 

ιδιαίτερα ευάλωτους πληθυσμούς, που 

περιλαμβάνουν τις γυναίκες, καθώς και 

διεμφυλικά και διαφυλικά άτομα και 

άτομα με αναπηρία· καλεί την EASO να 

παράσχει κατάλληλη κατάρτιση στα 

κράτη μέλη ώστε να είναι σε θέση να 

διεξάγουν κατάλληλες και εύλογες 

διαδικασίες· καλεί τα κράτη μέλη να 

αναγνωρίσουν την ταυτότητα φύλου των 

διεμφυλικών αιτούντων άσυλο κατά τη 

διαδικασία χορήγησης ασύλου· καλεί τα 

κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε 

προγράμματα επανεγκατάστασης, 

επιτρέποντας την οικογενειακή 

επανένωση και χορηγώντας θεωρήσεις 
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για ανθρωπιστικούς λόγους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  262 

Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. εκφράζει έντονη ανησυχία αλλά και 

αλληλεγγύη προς τον μεγάλο αριθμό 

προσφύγων και μεταναστών που 

υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θύματα 

συγκρούσεων, διώξεων, κακής 

διακυβέρνησης και και δικτύων 

παράνομης μετανάστευσης, λαθρεμπορίου 

και παράνομης διακίνησης· τονίζει την 

επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα 

πρωταρχικά αίτια των μεταναστευτικών 

ροών και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί 

η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής 

κρίσης, μεταξύ άλλων μέσω βιώσιμων 

λύσεων στις συγκρούσεις που μαίνονται 

στις γειτονικές μας χώρες, μέσω της 

ανάπτυξης της συνεργασίας και των 

εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 

τρίτες χώρες· υπογραμμίζει την ανάγκη για 

μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

μετανάστευσης που να βασίζεται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την 

ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τον 

ΟΗΕ, περιφερειακούς οργανισμούς, 

κυβερνήσεις και ΜΚΟ· 

23. εκφράζει έντονη ανησυχία αλλά και 

αλληλεγγύη προς τον μεγάλο αριθμό 

προσφύγων και μεταναστών που 

υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θύματα 

συγκρούσεων, διώξεων, εξαθλίωσης, 

βίαιων καταστολών, κακής 

διακυβέρνησης και δικτύων παράνομης 

μετανάστευσης, λαθρεμπορίου και 

παράνομης διακίνησης για τα οποία 

πολλές δημόσιες αρχές φέρουν άμεση ή 

έμμεση ευθύνη· εκφράζει τον 

αποτροπιασμό του για τη δραματική 

αύξηση του αριθμού θανάτων στη 

Μεσόγειο· τονίζει την επείγουσα ανάγκη 

να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά τα 

πρωταρχικά αίτια των μεταναστευτικών 

ροών και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί 

η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής 

κρίσης, μεταξύ άλλων μέσω βιώσιμων 

λύσεων στις συγκρούσεις που μαίνονται 

στις γειτονικές μας χώρες, μέσω της 

ανάπτυξης της συνεργασίας και των 

εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 

τρίτες χώρες αλλά και μέσω της 

χορήγησης ανθρωπιστικών θεωρήσεων 

και της δημιουργίας νόμιμων οδών για 

τους μετανάστες· υπογραμμίζει την 

έλλειψη συνοχής των πολιτικών της 

Ένωσης και καταγγέλλει ιδιαιτέρως την 

εξάρτηση των ενισχύσεων που 

παρέχονται σε ορισμένες χώρες από τις 

συμφωνίες επανεισδοχής· υπενθυμίζει την 
ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
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της μετανάστευσης που να βασίζεται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, ζητεί δε από την 

ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τον 

ΟΗΕ, περιφερειακούς οργανισμούς, 

κυβερνήσεις και ΜΚΟ· θεωρεί ότι η 

κατασκευή φραχτών ή τοίχων όχι μόνο 

δεν συμβάλλει στη διάρρηξη του 

επιχειρηματικού μοντέλου των 

διακινητών και των δουλεμπόρων αλλά 

επιπλέον τροφοδοτεί την εμπορία 

ανθρώπων στην οποία αυτοί 

δραστηριοποιούνται· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  263 

Boris Zala 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. εκφράζει έντονη ανησυχία αλλά και 

αλληλεγγύη προς τον μεγάλο αριθμό 

προσφύγων και μεταναστών που 

υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θύματα 

συγκρούσεων, διώξεων, κακής 

διακυβέρνησης και και δικτύων 

παράνομης μετανάστευσης, λαθρεμπορίου 

και παράνομης διακίνησης· τονίζει την 

επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα 

πρωταρχικά αίτια των μεταναστευτικών 

ροών και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί 

η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής 

κρίσης, μεταξύ άλλων μέσω βιώσιμων 

λύσεων στις συγκρούσεις που μαίνονται 

στις γειτονικές μας χώρες, μέσω της 

ανάπτυξης της συνεργασίας και των 

εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 

τρίτες χώρες· υπογραμμίζει την ανάγκη για 

μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

μετανάστευσης που να βασίζεται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την 

ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τον 

23. εκφράζει έντονη ανησυχία αλλά και 

αλληλεγγύη προς τον μεγάλο αριθμό 

προσφύγων και μεταναστών που 

υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θύματα 

συγκρούσεων, διώξεων, κακής 

διακυβέρνησης και δικτύων παράνομης 

μετανάστευσης, λαθρεμπορίου και 

παράνομης διακίνησης· τονίζει την 

επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα 

πρωταρχικά αίτια των μεταναστευτικών 

ροών και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί 

η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής 

κρίσης, μεταξύ άλλων μέσω βιώσιμων 

λύσεων στις συγκρούσεις που μαίνονται 

στις γειτονικές μας χώρες, μέσω της 

ανάπτυξης της συνεργασίας και των 

εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 

τρίτες χώρες· ανησυχεί βαθιά για τη 

δοκιμασία και τον αυξανόμενο αριθμό 

των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων, 

και στην ανατολική γειτονιά της ΕΕ, που 

παραμένουν ανίκανοι να ασκήσουν τα 



 

AM\1134429EL.docx 55/115 PE610.682v01-00 

 EL 

ΟΗΕ, περιφερειακούς οργανισμούς, 

κυβερνήσεις και ΜΚΟ· 
βασικά τους δικαιώματα επιστροφής στις 

εστίες και στους τόπους καταγωγής τους· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

μετανάστευσης που να βασίζεται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την 

ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τον 

ΟΗΕ, περιφερειακούς οργανισμούς, 

κυβερνήσεις και ΜΚΟ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  264 

Ana Gomes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. εκφράζει έντονη ανησυχία αλλά και 

αλληλεγγύη προς τον μεγάλο αριθμό 

προσφύγων και μεταναστών που 

υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θύματα 

συγκρούσεων, διώξεων, κακής 

διακυβέρνησης και και δικτύων 

παράνομης μετανάστευσης, λαθρεμπορίου 

και παράνομης διακίνησης· τονίζει την 

επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα 

πρωταρχικά αίτια των μεταναστευτικών 

ροών και, ως εκ τούτου, να 

αντιμετωπιστεί η εξωτερική διάσταση 

της προσφυγικής κρίσης, μεταξύ άλλων 

μέσω βιώσιμων λύσεων στις συγκρούσεις 

που μαίνονται στις γειτονικές μας χώρες, 

μέσω της ανάπτυξης της συνεργασίας και 

των εταιρικών σχέσεων με τις 

ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες· 

υπογραμμίζει την ανάγκη για μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

μετανάστευσης που να βασίζεται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την 

ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τον 

ΟΗΕ, περιφερειακούς οργανισμούς, 

κυβερνήσεις και ΜΚΟ· 

23. εκφράζει έντονη ανησυχία αλλά και 

αλληλεγγύη προς τον μεγάλο αριθμό 

προσφύγων και μεταναστών που 

υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θύματα 

συγκρούσεων, βίας, διώξεων, κακής 

διακυβέρνησης, φτώχειας και δικτύων 

παράνομης μετανάστευσης, λαθρεμπορίου 

και παράνομης διακίνησης· υπενθυμίζει με 

ανησυχία τις εκθέσεις περί συστηματικής 

παραβίασης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων των μεταναστών σε κράτη 

μέλη της ΕΕ και σε γειτονικές χώρες· 

εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τους 

εκπληκτικούς αριθμούς αγνοούμενων 

ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών· καλεί 

τα κράτη μέλη να δώσουν απόλυτη 

προτεραιότητα στην πλήρη λειτουργία 

των συστημάτων επανεγκατάστασης και 

επανένωσης οικογενειών· καλεί τα κράτη 

μέλη να θέσουν σε απόλυτη 

προτεραιότητα την ταχεία επανένωση 

των ασυνόδευτων ανηλίκων με τα μέλη 

της οικογενείας τους στην ΕΕ και να 

στηρίξουν επαρκώς όλους τους 

υπόλοιπους· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
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μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

μετανάστευσης που να βασίζεται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την 

ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τον 

ΟΗΕ, περιφερειακούς οργανισμούς, 

κυβερνήσεις και ΜΚΟ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  265 

Kinga Gál, András Gyürk 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. εκφράζει έντονη ανησυχία αλλά και 

αλληλεγγύη προς τον μεγάλο αριθμό 

προσφύγων και μεταναστών που 

υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θύματα 

συγκρούσεων, διώξεων, κακής 

διακυβέρνησης και και δικτύων 

παράνομης μετανάστευσης, λαθρεμπορίου 

και παράνομης διακίνησης· τονίζει την 

επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα 

πρωταρχικά αίτια των μεταναστευτικών 

ροών και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί 

η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής 

κρίσης, μεταξύ άλλων μέσω βιώσιμων 

λύσεων στις συγκρούσεις που μαίνονται 

στις γειτονικές μας χώρες, μέσω της 

ανάπτυξης της συνεργασίας και των 

εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 

τρίτες χώρες· υπογραμμίζει την ανάγκη για 

μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

μετανάστευσης που να βασίζεται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την 

ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τον 

ΟΗΕ, περιφερειακούς οργανισμούς, 

κυβερνήσεις και ΜΚΟ· 

23. εκφράζει έντονη ανησυχία αλλά και 

αλληλεγγύη προς τον μεγάλο αριθμό 

προσφύγων και μεταναστών που 

υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θύματα 

συγκρούσεων, διώξεων, κακής 

διακυβέρνησης και δικτύων παράνομης 

μετανάστευσης, λαθρεμπορίου και 

παράνομης διακίνησης· τονίζει την 

επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα 

πρωταρχικά αίτια των μεταναστευτικών 

ροών και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί 

η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής 

κρίσης, μεταξύ άλλων μέσω βιώσιμων 

λύσεων στις συγκρούσεις που μαίνονται 

στις γειτονικές μας χώρες, μέσω της 

ανάπτυξης της συνεργασίας και των 

εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 

τρίτες χώρες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη 

μέλη της να παράσχουν ανθρωπιστική 

βοήθεια στους τομείς της εκπαίδευσης, 

της στέγασης, της υγείας και άλλων 

ανθρωπιστικών σκοπών που βοηθούν 

τους πρόσφυγες εγγύτερα στην πατρίδα 

τους και προάγουν την επιστροφή τους 

εκεί· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

μετανάστευσης που να βασίζεται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την 
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ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τον 

ΟΗΕ, περιφερειακούς οργανισμούς, 

κυβερνήσεις και ΜΚΟ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  266 

Γεώργιος Επιτήδειος 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. εκφράζει έντονη ανησυχία αλλά και 

αλληλεγγύη προς τον μεγάλο αριθμό 

προσφύγων και μεταναστών που 

υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θύματα 

συγκρούσεων, διώξεων, κακής 

διακυβέρνησης και και δικτύων 

παράνομης μετανάστευσης, λαθρεμπορίου 

και παράνομης διακίνησης· τονίζει την 

επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα 

πρωταρχικά αίτια των μεταναστευτικών 

ροών και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί 

η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής 

κρίσης, μεταξύ άλλων μέσω βιώσιμων 

λύσεων στις συγκρούσεις που μαίνονται 

στις γειτονικές μας χώρες, μέσω της 

ανάπτυξης της συνεργασίας και των 

εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 

τρίτες χώρες· υπογραμμίζει την ανάγκη για 

μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

μετανάστευσης που να βασίζεται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την 

ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τον 

ΟΗΕ, περιφερειακούς οργανισμούς, 

κυβερνήσεις και ΜΚΟ· 

23. εκφράζει έντονη ανησυχία αλλά και 

αλληλεγγύη προς τον μεγάλο αριθμό 

προσφύγων και μεταναστών που 

υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θύματα 

συγκρούσεων, διώξεων, κακής 

διακυβέρνησης και δικτύων παράνομης 

μετανάστευσης, λαθρεμπορίου και 

παράνομης διακίνησης· τονίζει την 

επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα 

πρωταρχικά αίτια των μεταναστευτικών 

ροών και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί 

η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής 

κρίσης, μεταξύ άλλων μέσω βιώσιμων 

λύσεων στις συγκρούσεις που μαίνονται 

στις γειτονικές μας χώρες, μέσω της 

ανάπτυξης της συνεργασίας και των 

εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 

τρίτες χώρες· υπογραμμίζει την ανάγκη για 

μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

μετανάστευσης που να βασίζεται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την 

ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τον 

ΟΗΕ, περιφερειακούς οργανισμούς και 

κυβερνήσεις· επιβάλλεται επίσης να 

υπάρχει συνεργασία και με τις ΜΚΟ οι 

οποίες δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν τις 

κρατικές αρχές, ούτε να δυσχεραίνουν το 

έργο τους. 

Or. el 
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Τροπολογία  267 

Barbara Lochbihler 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. εκφράζει έντονη ανησυχία αλλά και 

αλληλεγγύη προς τον μεγάλο αριθμό 

προσφύγων και μεταναστών που 

υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θύματα 

συγκρούσεων, διώξεων, κακής 

διακυβέρνησης και και δικτύων 

παράνομης μετανάστευσης, 

λαθρεμπορίου και παράνομης 

διακίνησης· τονίζει την επείγουσα ανάγκη 

να αντιμετωπιστούν τα πρωταρχικά αίτια 

των μεταναστευτικών ροών και, ως εκ 

τούτου, να αντιμετωπιστεί η εξωτερική 

διάσταση της προσφυγικής κρίσης, μεταξύ 

άλλων μέσω βιώσιμων λύσεων στις 

συγκρούσεις που μαίνονται στις γειτονικές 

μας χώρες, μέσω της ανάπτυξης της 

συνεργασίας και των εταιρικών σχέσεων 

με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες· 

υπογραμμίζει την ανάγκη για μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

μετανάστευσης που να βασίζεται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την 

ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τον 

ΟΗΕ, περιφερειακούς οργανισμούς, 

κυβερνήσεις και ΜΚΟ· 

23. εκφράζει έντονη ανησυχία αλλά και 

αλληλεγγύη προς τους αιτούντες άσυλο 

και τους μετανάστες που υφίστανται 

σοβαρές και αυξανόμενες παραβιάσεις 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον δρόμο 

τους προς την Ευρώπη· τονίζει την 

επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα 

πρωταρχικά αίτια των μεταναστευτικών 

ροών και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί 

η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής 

κρίσης, μεταξύ άλλων μέσω βιώσιμων 

λύσεων στις συγκρούσεις που μαίνονται 

στις γειτονικές μας χώρες, που συνάδουν 

με το διεθνές δίκαιο· υπογραμμίζει την 

ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 

της μετανάστευσης που να βασίζεται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την 

ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τον 

ΟΗΕ, περιφερειακούς οργανισμούς, 

κυβερνήσεις και ΜΚΟ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  268 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. εκφράζει έντονη ανησυχία αλλά και 

αλληλεγγύη προς τον μεγάλο αριθμό 

προσφύγων και μεταναστών που 

υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θύματα 

συγκρούσεων, διώξεων, κακής 

διακυβέρνησης και και δικτύων 

παράνομης μετανάστευσης, λαθρεμπορίου 

και παράνομης διακίνησης· τονίζει την 

επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα 

πρωταρχικά αίτια των μεταναστευτικών 

ροών και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί 

η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής 

κρίσης, μεταξύ άλλων μέσω βιώσιμων 

λύσεων στις συγκρούσεις που μαίνονται 

στις γειτονικές μας χώρες, μέσω της 

ανάπτυξης της συνεργασίας και των 

εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 

τρίτες χώρες· υπογραμμίζει την ανάγκη 

για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

μετανάστευσης που να βασίζεται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την 

ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τον 

ΟΗΕ, περιφερειακούς οργανισμούς, 

κυβερνήσεις και ΜΚΟ· 

23. εκφράζει έντονη ανησυχία αλλά και 

αλληλεγγύη προς τον μεγάλο αριθμό 

προσφύγων και μεταναστών που 

υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θύματα 

συγκρούσεων, διώξεων, κακής 

διακυβέρνησης και δικτύων παράνομης 

μετανάστευσης, λαθρεμπορίου και 

παράνομης διακίνησης· τονίζει την 

επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα 

πρωταρχικά αίτια των μεταναστευτικών 

ροών και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί 

η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής 

κρίσης, μεταξύ άλλων μέσω βιώσιμων 

λύσεων στις συγκρούσεις που μαίνονται 

στις γειτονικές μας χώρες· υπογραμμίζει 

την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση της μετανάστευσης που να 

βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, και 

ζητεί από την ΕΕ να συνεργαστεί 

περισσότερο με τον ΟΗΕ, περιφερειακούς 

οργανισμούς, κυβερνήσεις και ΜΚΟ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  269 

Liliana Rodrigues 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. εκφράζει έντονη ανησυχία αλλά 

και αλληλεγγύη προς τον μεγάλο αριθμό 

προσφύγων και μεταναστών που 

υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θύματα 

συγκρούσεων, διώξεων, κακής 

διακυβέρνησης και και δικτύων 

παράνομης μετανάστευσης, 

23. εκφράζει έντονη ανησυχία για τον 

αυξανόμενο αριθμό παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος 

μεταναστών και αιτούντων άσυλο, μεταξύ 

άλλων και σε βάρος ολοένα και 

περισσότερων γυναικών, στον δρόμο τους 

προς την Ευρώπη· τονίζει την επείγουσα 

ανάγκη να βρεθούν μακροπρόθεσμες 
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λαθρεμπορίου και παράνομης 

διακίνησης· τονίζει την επείγουσα ανάγκη 

να αντιμετωπιστούν τα πρωταρχικά αίτια 

των μεταναστευτικών ροών και, ως εκ 

τούτου, να αντιμετωπιστεί η εξωτερική 

διάσταση της προσφυγικής κρίσης, μεταξύ 

άλλων μέσω βιώσιμων λύσεων στις 

συγκρούσεις που μαίνονται στις γειτονικές 

μας χώρες, μέσω της ανάπτυξης της 

συνεργασίας και των εταιρικών σχέσεων 

με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες· 

υπογραμμίζει την ανάγκη για μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

μετανάστευσης που να βασίζεται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την 

ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τον 

ΟΗΕ, περιφερειακούς οργανισμούς, 

κυβερνήσεις και ΜΚΟ· 

λύσεις που βασίζονται στον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 

αξιοπρέπειας και, ως εκ τούτου, να 

αντιμετωπιστεί η εξωτερική διάσταση της 

προσφυγικής κρίσης, μεταξύ άλλων μέσω 

βιώσιμων λύσεων στις συγκρούσεις που 

μαίνονται στις γειτονικές μας χώρες, μέσω 

της ανάπτυξης της συνεργασίας και των 

εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 

τρίτες χώρες· υπογραμμίζει την ανάγκη για 

μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

μετανάστευσης που να βασίζεται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την 

ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τον 

ΟΗΕ, περιφερειακούς οργανισμούς, 

κυβερνήσεις και ΜΚΟ· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  270 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. εκφράζει έντονη ανησυχία αλλά και 

αλληλεγγύη προς τον μεγάλο αριθμό 

προσφύγων και μεταναστών που 

υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θύματα 

συγκρούσεων, διώξεων, κακής 

διακυβέρνησης και και δικτύων 

παράνομης μετανάστευσης, λαθρεμπορίου 

και παράνομης διακίνησης· τονίζει την 

επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα 

πρωταρχικά αίτια των μεταναστευτικών 

ροών και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί 

η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής 

κρίσης, μεταξύ άλλων μέσω βιώσιμων 

λύσεων στις συγκρούσεις που μαίνονται 

στις γειτονικές μας χώρες, μέσω της 

23. εκφράζει έντονη ανησυχία αλλά και 

αλληλεγγύη προς τον μεγάλο αριθμό 

προσφύγων και μεταναστών που 

υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θύματα 

συγκρούσεων, διώξεων, κακής 

διακυβέρνησης και δικτύων παράνομης 

μετανάστευσης, λαθρεμπορίου και 

παράνομης διακίνησης· τονίζει την 

επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα 

πρωταρχικά αίτια των μεταναστευτικών 

ροών και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί 

η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής 

κρίσης, μεταξύ άλλων μέσω βιώσιμων 

λύσεων στις συγκρούσεις που μαίνονται 

στις γειτονικές μας χώρες, μέσω της 
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ανάπτυξης της συνεργασίας και των 

εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 

τρίτες χώρες· υπογραμμίζει την ανάγκη για 

μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

μετανάστευσης που να βασίζεται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την 

ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τον 

ΟΗΕ, περιφερειακούς οργανισμούς, 

κυβερνήσεις και ΜΚΟ· 

ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, της 

συνεργασίας και των εταιρικών σχέσεων 

με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες· 

υπογραμμίζει την ανάγκη για μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση της 

μετανάστευσης που να βασίζεται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την 

ΕΕ να συνεργαστεί περισσότερο με τον 

ΟΗΕ, περιφερειακούς οργανισμούς, 

κυβερνήσεις και ΜΚΟ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  271 

Ana Gomes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 23α. κατανοεί ότι οι εταιρικές σχέσεις 

και η συνεργασία με βασικές χώρες 

καταγωγής, διέλευσης και προορισμού θα 

πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι στο 

επίκεντρο και τονίζει την ανάγκη να 

αντιμετωπιστούν τα πρωταρχικά αίτια 

των μεταναστευτικών ροών και, ως εκ 

τούτου, να αντιμετωπιστεί η εξωτερική 

διάσταση της προσφυγικής κρίσης, 

μεταξύ άλλων μέσω βιώσιμων λύσεων 

στις συγκρούσεις που μαίνονται στις 

γειτονικές μας χώρες, μέσω της 

ανάπτυξης της συνεργασίας και των 

εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες 

τρίτες χώρες· καταδικάζει ωστόσο την 

προσπάθεια ανάθεσης των ευθυνών των 

κρατών μελών σε τρίτες χώρες· εκφράζει 

τη λύπη του για τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας 

για τη μετανάστευση και για την 

προσπάθεια επανάληψής της με άλλες 

τρίτες χώρες, όπως η Λιβύη· καταδικάζει 

την πορεία δράσης που συμφωνήθηκε 

στη διάσκεψη κορυφής της Βαλέτας και 

την εκμετάλλευση της διαδικασίας του 

Χαρτούμ για τη χρηματοδότηση 
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καταπιεστικών καθεστώτων, όπως η 

Αιθιοπία, η Ερυθραία και το Σουδάν, υπό 

το πρόσχημα του περιορισμού της 

μετανάστευσης προς την Ευρώπη· είναι 

της άποψης ότι αυτή η πλημμελής 

πολιτική παραβιάζει τις αρχές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ, 

υπονομεύει κάθε εξωτερική πολιτική που 

σχεδιάστηκε για την προαγωγή των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους 

δικαίου και των αναπτυξιακών στόχων 

της χιλιετίας (ΑΣΧ) και είναι 

μακροπρόθεσμα αντιπαραγωγική 

οδηγώντας σε έναν φαύλο κύκλο 

κατάχρησης και καταπίεσης που θα 

ενισχύσει τα αίτια που ωθούν τα άτομα 

να εγκαταλείπουν τις χώρες τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  272 

Barbara Lochbihler 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 23α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς την ΕΕ να διασφαλίσει ότι όλες οι 

συμφωνίες συνεργασίας για τη 

μετανάστευση και συμφωνίες 

επανεισδοχής με τρίτες χώρες 

συμμορφώνονται αυστηρά προς το 

διεθνές δίκαιο, το δίκαιο των προσφύγων 

και το διεθνές ναυτικό δίκαιο, και 

ειδικότερα προς τη σύμβαση για το 

καθεστώς των προσφύγων· επιμένει στην 

ανάγκη ένταξης μηχανισμών 

προαξιολόγησης και παρακολούθησης για 

την αξιολόγηση του αντικτύπου που έχει 

η συνεργασία για θέματα μετανάστευσης 

με τρίτες χώρες στα ανθρώπινα 

δικαιώματα· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί 

την ΕΕ να αυξήσει τη διαφάνεια και να 
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διασφαλίσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο 

και τη δημοκρατική εποπτεία αυτών των 

συμφωνιών· υπογραμμίζει την ανάγκη 

αποσύνδεσης της αναπτυξιακής 

συνεργασίας από τη συνεργασία για την 

επανεισδοχή ή τη μετανάστευση· επιμένει 

ότι πρέπει να ενσωματωθεί και να 

παρακολουθείται η διάσταση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις 

δραστηριότητες του Frontex· 

Or. en 

 

Τροπολογία  273 

Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 23α. τονίζει ότι μόνον οι απαντήσεις 

που βασίζονται στην αρχή της 

αλληλεγγύης και σε μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση για τη διευκόλυνση της 

ασφαλούς και νόμιμης μετανάστευσης, με 

πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αξιών, 

μπορούν να δώσουν λύση στην παγκόσμια 

εξέλιξη των μεταναστευτικών ρευμάτων 

και στο δράμα των προσφύγων· ζητεί από 

την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 

προωθήσουν την ειρήνη και να 

υποστηρίξουν και να προωθήσουν τις 

ειρηνευτικές διαδικασίες και τον διάλογο 

σε ολόκληρο τον κόσμο αποκλείοντας 

κάθε συμμετοχή σε στρατιωτικές 

παρεμβάσεις· υπογραμμίζει ότι για το 

ζήτημα της μετανάστευσης απαιτείται 

μια ολοκληρωμένη στρατηγική η οποία 

θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα 

και θα συνδέεται μεταξύ άλλων και με 

την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή 

βοήθεια· 

Or. fr 
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Τροπολογία  274 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 23α. υπογραμμίζει ότι, για την 

αποτροπή του λαθρεμπορίου και της 

παράνομης διακίνησης μεταναστών, 

υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ασφαλών 

ανθρωπιστικών διαδρόμων, ώστε να 

επιτρέπεται η υποβολή αίτησης διεθνούς 

προστασίας πριν από την αναχώρηση σε 

ειδικά γραφεία που θα ιδρυθούν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από διμερή 

συμφωνία με την τρίτη χώρα, σε 

καταυλισμούς προσφύγων που βρίσκονται 

σε χώρες διπλανές από αυτές που 

βρίσκονται σε σύγκρουση ή σε γραφεία 

Αντιπροσωπείας της ΕΕ ή με 

διπλωματικούς εκπροσώπους κρατών 

μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  275 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 23α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 

να εξασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια 

σχετικά με τους πόρους που χορηγούνται 

σε τρίτες χώρες για τη συνεργασία στον 

τομέα της μετανάστευσης και να 

διασφαλίζουν ότι η εν λόγω συνεργασία 

δεν ωφελεί άμεσα ή έμμεσα συστήματα 

ασφαλείας, αστυνομικά συστήματα και 

δικαστικά συστήματα που εμπλέκονται 
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σε παραβιάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  276 

Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 23β. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη 

μέλη της να λάβουν υπόψη τις διώξεις και 

τις διακρίσεις που υφίστανται οι 

μετανάστες· υπογραμμίζει ότι οι έννοιες 

της ασφαλούς χώρας και της ασφαλούς 

χώρας προέλευσης δεν θα πρέπει να 

παρεμποδίζουν την ατομική εξέταση των 

αιτήσεων ασύλου· εκφράζει την ανησυχία 

του για τον πολλαπλασιασμό των 

διαπραγματεύσεων σε θέματα 

επανεισδοχής και επιστροφής· ζητεί εν 

προκειμένω να ανασταλούν όλες οι 

συμφωνίες επανεισδοχής με τις χώρες 

που δεν σέβονται τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· καλεί τα κράτη μέλη να 

τηρήσουν την αρχή της μη 

επαναπροώθησης σε χώρες όπου μπορεί 

να απειλούνται η ζωή και η ελευθερία 

τους· απαιτεί, σε κάθε περίπτωση, να 

λαμβάνονται υπόψη οι αιτήσεις των 

μεταναστών που χρήζουν διεθνούς 

προστασίας· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  277 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 β (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 23β. προειδοποιεί για τον κίνδυνο 

μετατροπής της εξωτερικής πολιτικής 

της ΕΕ σε «διαχείριση μετανάστευσης» 

και υπογραμμίζει ότι κάθε προσπάθεια 

συνεργασίας με τρίτες χώρες στον τομέα 

της μετανάστευσης πρέπει να συμβαδίζει 

με τη βελτίωση των συνθηκών των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτές τις 

χώρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  278 

Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 23γ. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 

της να υπογράψουν συμφωνίες 

κινητικότητας που ευνοούν τις 

ανταλλαγές δεξιοτήτων, ανεξαρτήτως 

επιπέδου δεξιοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο 

ειδικευμένων ατόμων· ζητεί να 

εφαρμοστούν μόνιμα και υποχρεωτικά 

προγράμματα επανεγκατάστασης, 

επιτρέποντας την οικογενειακή 

επανένωση και χορηγώντας 

ανθρωπιστικές θεωρήσεις προκειμένου 

να είναι δυνατή η πρόσβαση σε τρίτες 

χώρες για την υποβολή αίτησης παροχής 

ασύλου· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  279 

Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 23 δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 23δ. απορρίπτει οποιαδήποτε απόπειρα 

εξωτερίκευσης των μεταναστευτικών 

πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

απορρίπτει οποιαδήποτε συμφωνία δεν 

εξασφαλίζει την προστασία των 

προσφύγων και τον σεβασμό των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων των 

μεταναστών· καταδικάζει τη σύσταση και 

την υλοποίηση του καταπιστευματικού 

ταμείου έκτακτης ανάγκης για τη 

σταθερότητα και την αντιμετώπιση των 

βαθύτερων αιτίων της παράτυπης 

μετανάστευσης και του φαινομένου των 

εκτοπισμένων στην Αφρική, που 

χρηματοδοτείται σε σημαντικό βαθμό 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 

(ΕΤΑ), και για την επέκταση της 

διαδικασίας της Ραμπάτ σε χώρες του 

Κέρατος της Αφρικής, των οποίων οι 

κυβερνήσεις έχουν καταδικαστεί από το 

ΔΠΔ ή τον ΟΗΕ, ή της διαδικασίας του 

Χαρτούμ· ζητεί την αξιολόγηση και την 

παρακολούθηση αυτών των μηχανισμών 

και ταμείων καθώς και κάθε ανάλογης 

συμφωνίας όπως η δήλωση ΕΕ-

Τουρκίας· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  280 

Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 ε (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 23ε. επαναβεβαιώνει το δικαίωμα στην 

οικογενειακή ζωή και ζητεί από την ΕΕ 

και τα κράτη μέλη της να καταβάλουν 

κάθε δυνατή προσπάθεια για να 

εξασφαλίσουν την τήρησή του σε όλο τον 
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κόσμο, και ζητεί εν προκειμένω την 

ανάπτυξη συνεργασιών με τις τρίτες 

χώρες και την αξιολόγηση των 

συστημάτων βοήθειας προς τους 

μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  281 

Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 στ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 23στ. ζητεί, ιδίως οι συμφωνίες που 

συνάπτονται με τρίτες χώρες, να 

διασφαλίζουν τα δικαιώματα των 

μεταναστών, όποιο και αν είναι το 

καθεστώς τους, να συμμορφώνονται προς 

το διεθνές δίκαιο και να ενθαρρύνουν την 

έγκριση συναφών νομοθεσιών, ακόμα και 

για το άσυλο, πράγμα που σημαίνει 

συγκεκριμένα ότι η παράτυπη διέλευση 

απλώς και μόνο ενός συνόρου δεν πρέπει 

να συνιστά λόγο φυλάκισης· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  282 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. εκτιμά ότι η αναπτυξιακή 

συνεργασία πρέπει να συμβαδίζει με την 

προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των δημοκρατικών αρχών· υπενθυμίζει 

εν προκειμένω τη δήλωση του ΟΗΕ ότι οι 

αναπτυξιακοί στόχοι δεν μπορούν να 

24. εκτιμά ότι η αναπτυξιακή 

συνεργασία πρέπει να συμβαδίζει με την 

προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των δημοκρατικών αρχών, 

περιλαμβανομένου του κράτους δικαίου 

και της χρηστής διακυβέρνησης· 
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επιτευχθούν πλήρως χωρίς μια προσέγγιση 

που θα βασίζεται στα ανθρώπινα 

δικαιώματα· υπενθυμίζει επί πλέον ότι η 

ΕΕ έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τις 

χώρες εταίρους της, λαμβάνοντας υπόψη 

την αναπτυξιακή τους πορεία και την 

πρόοδο που σημειώνουν σε θέματα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

δημοκρατίας· 

υπενθυμίζει εν προκειμένω τη δήλωση του 

ΟΗΕ ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι δεν 

μπορούν να επιτευχθούν πλήρως χωρίς μια 

προσέγγιση που θα βασίζεται στα 

ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει επί 

πλέον ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να 

υποστηρίξει τις χώρες εταίρους της, 

λαμβάνοντας υπόψη την αναπτυξιακή τους 

πορεία και την πρόοδο που σημειώνουν σε 

θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

δημοκρατίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  283 

Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 24α. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη 

μέλη της να αυξήσουν τη χρηματοδότηση 

για την ανθρωπιστική και την 

αναπτυξιακή βοήθεια· εκφράζει τη λύπη 

του για το γεγονός ότι τα περισσότερα 

κράτη μέλη της ΕΕ δεν πέτυχαν τον 

στόχο της διάθεσης του 0,7% του ΑΕΕ 

τους στη δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια, 

σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις που 

ανέλαβαν πριν από 45 χρόνια, ενώ 

ορισμένα μείωσαν μάλιστα το ποσοστό 

που διαθέτουν στην αναπτυξιακή 

βοήθεια· ζητεί επιτακτικά να μην 

αποτελέσει η αναπτυξιακή βοήθεια 

αντικείμενο εκμετάλλευσης στο πλαίσιο 

των μεταναστευτικών πολιτικών· ζητεί 

από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 

μην συμπεριλαμβάνουν τη 

χρηματοδότηση που προορίζεται για την 

υποδοχή των προσφύγων ή των 

μεταναστών, ή τις πολιτικές ελέγχου ή 

επιστροφής των μεταναστών, στην 

αναπτυξιακή βοήθεια· 
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Or. fr 

 

Τροπολογία  284 

Barbara Lochbihler 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 24α. υπενθυμίζει ότι το κριτήριο 2 της 

κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ 

υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εξετάζουν 

κάθε άδεια εξαγωγής όπλων έναντι του 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στη χώρα προορισμού· καταγγέλλει τις 

πολυάριθμες περιπτώσεις μη σεβασμού 

του εν λόγω κριτηρίου από κράτη μέλη· 

ζητεί μεταρρύθμιση της διαδικασίας 

αξιολόγησης των έργων εξαγωγής όπλων, 

ιδιαίτερα με την εισαγωγή αξιολόγησης 

κινδύνου η οποία βασίζεται στη συνολική 

κατάσταση στη χώρα, εισάγοντας 

συνεπώς την αρχή της προφύλαξης· 

συνιστά επίσης την εκκίνηση συζητήσεων 

για την επέκταση του κριτηρίου 2, ώστε 

να περιλαμβάνει δείκτες για τη 

δημοκρατική διακυβέρνηση, οι οποίοι θα 

μπορούσαν να συμβάλουν στη 

εξασφάλιση περαιτέρω εγγυήσεων κατά 

των ανεπιθύμητων αρνητικών συνεπειών 

των εξαγωγών όπλων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  285 

Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 24α. επαναλαμβάνει τη θεμελιώδη 

σημασία που έχει η καταπολέμηση της 

διαφθοράς, σε κάθε μορφή της, 

προκειμένου να διασφαλίζεται το κράτος 

δικαίου, η δημοκρατία και ο σεβασμός 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

καταδικάζει σθεναρά κάθε μορφή ανοχής 

τέτοιων πρακτικών, ακόμη και όταν 

προέρχεται από ευρωπαϊκούς πολιτικούς 

και εμπορικούς παράγοντες· 

Or. it 

 

Τροπολογία  286 

Barbara Lochbihler 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 24β. υπενθυμίζει την ανάληψη 

υποχρέωσης στο σχέδιο δράσης της ΕΕ 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 

δημοκρατία της Επιτροπής, της ΕΕΑΣ 

και του Συμβουλίου για ανάπτυξη και 

υλοποίηση, έως το 2017, πολιτικής 

δέουσας επιμέλειας ώστε να 

διασφαλίζεται ότι η στήριξη της ΕΕ σε 

δυνάμεις ασφαλείας, όπως το πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη 

της ασφάλειας και της ανάπτυξης», 

συμμορφώνεται και συμβάλλει στην 

υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και είναι 

σύμφωνη με την προώθηση, την 

προστασία και την επιβολή του διεθνούς 

δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, 

όποιο ισχύει κατά περίπτωση· 

Or. en 
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Τροπολογία  287 

Barbara Lochbihler 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 24γ. υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 

27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη 

χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων 

αεροσκαφών· εκφράζει τη βαθιά του 

ανησυχία για τη χρήση οπλισμένων 

τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών εκτός 

του διεθνούς νομικού πλαισίου· καλεί την 

ΕΕ να αναπτύξει επειγόντως ένα νομικά 

δεσμευτικό πλαίσιο για τη χρήση 

οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων 

αεροσκαφών ώστε να διασφαλίζεται ότι 

τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις νομικές 

τους υποχρεώσεις, δεν διαπράττουν 

παράνομες στοχευμένες δολοφονίες ή 

διευκολύνουν τη διάπραξη τέτοιων 

δολοφονιών από άλλα κράτη· καλεί 

επίσης την Επιτροπή να κρατά δεόντως 

ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με τη 

χρήση των κονδυλίων της ΕΕ για όλα τα 

σχέδια έρευνας και ανάπτυξης που 

συνδέονται με την κατασκευή 

τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών· ζητεί 

αξιολογήσεις αντικτύπου επί των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά 

περαιτέρω σχέδια ανάπτυξης 

τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών· καλεί 

την ΥΕ/ΑΔ να απαγορεύσει την ανάπτυξη, 

την παραγωγή και τη χρήση πλήρως 

αυτόνομων όπλων που καθιστούν δυνατή 

την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς 

ανθρώπινη παρέμβαση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  288 

Janusz Korwin-Mikke 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. εκτιμά πως η ΕΕ θα πρέπει να 

συνεχίσει τις προσπάθειές της για 

περισσότερο σεβασμό προς τα 

δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, σε συμφωνία 

με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές 

της ΕΕ· συνιστά την εφαρμογή των 

κατευθυντηρίων γραμμών, μεταξύ άλλων 

μέσω της επιμόρφωσης του προσωπικού 

της ΕΕ σε τρίτες χώρες· θεωρεί λυπηρό 

το ότι η ομοφυλοφιλία ακόμη διώκεται 

ποινικά σε 72 χώρες, εκ των οποίων οι 13 

έχουν ακόμη τη θανατική ποινή, και 

πιστεύει ότι οι πράξεις βίας εναντίον 

ανθρώπων λόγω του γενετήσιου 

προσανατολισμού τους δεν πρέπει να 

μένουν ατιμώρητες· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  289 

Liliana Rodrigues, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele 

Viotti, Malin Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. εκτιμά πως η ΕΕ θα πρέπει να 

συνεχίσει τις προσπάθειές της για 

περισσότερο σεβασμό προς τα δικαιώματα 

των ΛΟΑΔΜ, σε συμφωνία με τις σχετικές 

κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· συνιστά 

την εφαρμογή των κατευθυντηρίων 

γραμμών, μεταξύ άλλων μέσω της 

επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΕ σε 

τρίτες χώρες· θεωρεί λυπηρό το ότι η 

ομοφυλοφιλία ακόμη διώκεται ποινικά σε 

72 χώρες, εκ των οποίων οι 13 έχουν 

ακόμη τη θανατική ποινή, και πιστεύει ότι 

οι πράξεις βίας εναντίον ανθρώπων λόγω 

25. εκτιμά πως η ΕΕ θα πρέπει να 

συνεχίσει τις προσπάθειές της για 

περισσότερο σεβασμό προς τα ανθρώπινα 

δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, σε συμφωνία με 

τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της 

ΕΕ· ζητεί την πλήρη εφαρμογή των 

κατευθυντηρίων γραμμών, μεταξύ άλλων 

μέσω της επιμόρφωσης του προσωπικού 

της ΕΕ σε τρίτες χώρες· θεωρεί λυπηρό το 

ότι η ομοφυλοφιλία ακόμη διώκεται 

ποινικά σε 72 χώρες, εκ των οποίων οι 13 

έχουν ακόμη τη θανατική ποινή, και 

πιστεύει ότι οι πράξεις βίας εναντίον 
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του γενετήσιου προσανατολισμού τους δεν 

πρέπει να μένουν ατιμώρητες· 

ανθρώπων λόγω του γενετήσιου 

προσανατολισμού τους, της ταυτότητας 

φύλου ή των φυλετικών χαρακτηριστικών 

τους, όπως οι αναγκαστικές αποκαλύψεις 

γενετήσιου προσανατολισμού, τα 

εγκλήματα μίσους και το λεκτικό μίσος, 

επιγραμμικά και απογραμμικά, οι 

διορθωτικοί βιασμοί και οι 

ακρωτηριασμοί γεννητικών οργάνων 

μεσόφυλων, δεν πρέπει να μένουν 

ατιμώρητες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  290 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. εκτιμά πως η ΕΕ θα πρέπει να 

συνεχίσει τις προσπάθειές της για 

περισσότερο σεβασμό προς τα δικαιώματα 

των ΛΟΑΔΜ, σε συμφωνία με τις σχετικές 

κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· συνιστά 

την εφαρμογή των κατευθυντηρίων 

γραμμών, μεταξύ άλλων μέσω της 

επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΕ σε 

τρίτες χώρες· θεωρεί λυπηρό το ότι η 

ομοφυλοφιλία ακόμη διώκεται ποινικά σε 

72 χώρες, εκ των οποίων οι 13 έχουν 

ακόμη τη θανατική ποινή, και πιστεύει ότι 

οι πράξεις βίας εναντίον ανθρώπων λόγω 

του γενετήσιου προσανατολισμού τους 

δεν πρέπει να μένουν ατιμώρητες· 

25. εκτιμά πως η ΕΕ θα πρέπει να 

συνεχίσει τις προσπάθειές της για 

περισσότερο σεβασμό προς τα δικαιώματα 

των ΛΟΑΔΜ, σε συμφωνία με τις σχετικές 

κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· συνιστά 

την εφαρμογή των κατευθυντηρίων 

γραμμών, μεταξύ άλλων μέσω της 

επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΕ σε 

τρίτες χώρες· θεωρεί λυπηρό το ότι η 

ομοφυλοφιλία ακόμη διώκεται ποινικά σε 

72 χώρες, εκ των οποίων οι 13 έχουν 

ακόμη τη θανατική ποινή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  291 

Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 25 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. εκτιμά πως η ΕΕ θα πρέπει να 

συνεχίσει τις προσπάθειές της για 

περισσότερο σεβασμό προς τα δικαιώματα 

των ΛΟΑΔΜ, σε συμφωνία με τις σχετικές 

κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· συνιστά 

την εφαρμογή των κατευθυντηρίων 

γραμμών, μεταξύ άλλων μέσω της 

επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΕ σε 

τρίτες χώρες· θεωρεί λυπηρό το ότι η 

ομοφυλοφιλία ακόμη διώκεται ποινικά σε 

72 χώρες, εκ των οποίων οι 13 έχουν 

ακόμη τη θανατική ποινή, και πιστεύει ότι 

οι πράξεις βίας εναντίον ανθρώπων λόγω 

του γενετήσιου προσανατολισμού τους δεν 

πρέπει να μένουν ατιμώρητες· 

25. εκτιμά πως η ΕΕ θα πρέπει να 

συνεχίσει τις προσπάθειές της για 

περισσότερο σεβασμό προς τα δικαιώματα 

των ΛΟΑΔΜ, σε συμφωνία με τις σχετικές 

κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· συνιστά 

την εφαρμογή των κατευθυντηρίων 

γραμμών, μεταξύ άλλων μέσω της 

επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΕ σε 

τρίτες χώρες· θεωρεί λυπηρό το ότι η 

ομοφυλοφιλία ακόμη διώκεται ποινικά σε 

72 χώρες και καταγγέλλει με 

αποτροπιασμό το γεγονός ότι 13 από 

αυτές έχουν ακόμη τη θανατική ποινή, και 

πιστεύει ότι οι πράξεις βίας εναντίον 

ανθρώπων λόγω του γενετήσιου 

προσανατολισμού τους δεν πρέπει να 

μένουν ατιμώρητες· 

Or. it 

 

Τροπολογία  292 

Barbara Lochbihler 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. εκτιμά πως η ΕΕ θα πρέπει να 

συνεχίσει τις προσπάθειές της για 

περισσότερο σεβασμό προς τα δικαιώματα 

των ΛΟΑΔΜ, σε συμφωνία με τις σχετικές 

κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· συνιστά 

την εφαρμογή των κατευθυντηρίων 

γραμμών, μεταξύ άλλων μέσω της 

επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΕ σε 

τρίτες χώρες· θεωρεί λυπηρό το ότι η 

ομοφυλοφιλία ακόμη διώκεται ποινικά σε 

72 χώρες, εκ των οποίων οι 13 έχουν 

ακόμη τη θανατική ποινή, και πιστεύει ότι 

οι πράξεις βίας εναντίον ανθρώπων λόγω 

25. εκτιμά πως η ΕΕ θα πρέπει να 

συνεχίσει τις προσπάθειές της για 

περισσότερο σεβασμό προς τα δικαιώματα 

των ΛΟΑΔΜ, σε συμφωνία με τις σχετικές 

κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· συνιστά 

την εφαρμογή των κατευθυντηρίων 

γραμμών, μεταξύ άλλων μέσω της 

επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΕ σε 

τρίτες χώρες· καταγγέλλει απερίφραστα το 

γεγονός ότι η ομοφυλοφιλία ακόμη 

διώκεται ποινικά σε 72 χώρες, εκ των 

οποίων οι 13 έχουν ακόμη τη θανατική 

ποινή, και πιστεύει ότι οι πράξεις βίας 
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του γενετήσιου προσανατολισμού τους δεν 

πρέπει να μένουν ατιμώρητες· 

εναντίον ανθρώπων λόγω του γενετήσιου 

προσανατολισμού τους δεν πρέπει να 

μένουν ατιμώρητες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  293 

Γεώργιος Επιτήδειος 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. εκτιμά πως η ΕΕ θα πρέπει να 

συνεχίσει τις προσπάθειές της για 

περισσότερο σεβασμό προς τα 

δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, σε συμφωνία 

με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές 

της ΕΕ· συνιστά την εφαρμογή των 

κατευθυντηρίων γραμμών, μεταξύ άλλων 

μέσω της επιμόρφωσης του προσωπικού 

της ΕΕ σε τρίτες χώρες· θεωρεί λυπηρό το 

ότι η ομοφυλοφιλία ακόμη διώκεται 

ποινικά σε 72 χώρες, εκ των οποίων οι 13 

έχουν ακόμη τη θανατική ποινή, και 

πιστεύει ότι οι πράξεις βίας εναντίον 

ανθρώπων λόγω του γενετήσιου 

προσανατολισμού τους δεν πρέπει να 

μένουν ατιμώρητες· 

25. εκτιμά πως η ΕΕ θα πρέπει να 

συνεχίσει τις προσπάθειές της για τον 

σεβασμό των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, 

σε συμφωνία με τις σχετικές 

κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· συνιστά 

την εφαρμογή των κατευθυντηρίων 

γραμμών, μεταξύ άλλων μέσω της 

επιμόρφωσης του προσωπικού της ΕΕ σε 

τρίτες χώρες· θεωρεί ότι η ομοφυλοφιλία 

δεν πρέπει να διώκεται ποινικά και 

πιστεύει ότι οι πράξεις βίας, 

συμπεριλαμβανομένης και της θανατικής 

ποινής, εναντίον ανθρώπων λόγω του 

γενετήσιου προσανατολισμού τους πρέπει 

να αποδοκιμάζονται και να 

αποφεύγονται· 

Or. el 

 

Τροπολογία  294 

Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 25α. θεωρεί εξαιρετικά ανησυχητικές 

τις συνθήκες κράτησης και την 

κατάσταση των φυλακών σε ορισμένες 
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χώρες· θεωρεί απαραίτητη την 

καταπολέμηση όλων των μορφών 

βασανιστηρίων και κακοποιήσεων των 

κρατουμένων, μεταξύ άλλων και 

ψυχολογικών, και την εντατικότερη 

προσπάθεια να τηρείται το διεθνές δίκαιο 

στον τομέα αυτό· θεωρεί ότι η άρνηση 

πρόσβασης των κρατουμένων σε 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδίως για 

ασθένειες όπως οι ηπατίτιδες και ο ιός 

HIV, ισοδυναμεί με κακομεταχείριση, 

ακόμη και με βασανιστήρια, και μπορεί 

να προσομοιάζει στη μη παροχή βοήθειας 

σε πρόσωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  295 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 25α. καλωσορίζει τη νομιμοποίηση του 

γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου ή 

της αστικής ένωσης μεταξύ ατόμων του 

ίδιου φύλου σε ολοένα και μεγαλύτερο 

αριθμό χωρών –είκοσι οκτώ έως σήμερα– 

ανά τον κόσμο· προτρέπει τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να 

συμβάλουν περαιτέρω στην αναγνώριση 

του γάμου ή της αστικής ένωσης μεταξύ 

ατόμων του ίδιου φύλου ως πολιτικού και 

κοινωνικού ζητήματος που άπτεται των 

ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  296 

Tokia Saïfi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 26 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. υπενθυμίζει ότι η διαφθορά 

συνιστά απειλή για την ισότιμη άσκηση 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων και 

υπονομεύει δημοκρατικές διαδικασίες, 

όπως το κράτος δικαίου και τη δίκαιη 

απονομή της δικαιοσύνης· εκτιμά πως η 

ΕΕ θα πρέπει να τονίσει σε όλες τις 

πλατφόρμες διαλόγου με τρίτες χώρες τη 

σημασία της ακεραιότητας, της λογοδοσίας 

και της ορθής διαχείρισης των δημόσιων 

υποθέσεων, των δημόσιων οικονομικών 

και της δημόσιας περιουσίας, όπως 

ορίζεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της 

Διαφθοράς (UNCAC)· συνιστά να 

χρησιμοποιήσει η ΕΕ την εμπειρία της για 

να στηρίξει με πιο συνεκτικό και 

συστηματικό τρόπο τις προσπάθειες των 

τρίτων χωρών κατά της διαφθοράς, 

δημιουργώντας και σταθεροποιώντας 

ανεξάρτητους και αποτελεσματικούς 

θεσμούς αντιμετώπισης της διαφθοράς· 

26. υπενθυμίζει ότι η διαφθορά 

συνιστά απειλή για την ισότιμη άσκηση 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων και 

υπονομεύει δημοκρατικές διαδικασίες, 

όπως το κράτος δικαίου και τη δίκαιη 

απονομή της δικαιοσύνης· εκτιμά πως η 

ΕΕ θα πρέπει να τονίσει σε όλες τις 

πλατφόρμες διαλόγου με τρίτες χώρες τη 

σημασία της ακεραιότητας, της λογοδοσίας 

και της ορθής διαχείρισης των δημόσιων 

υποθέσεων, των δημόσιων οικονομικών 

και της δημόσιας περιουσίας, όπως 

ορίζεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της 

Διαφθοράς (UNCAC)· συνιστά να 

χρησιμοποιήσει η ΕΕ την εμπειρία της για 

να στηρίξει με πιο συνεκτικό και 

συστηματικό τρόπο τις προσπάθειες των 

τρίτων χωρών κατά της διαφθοράς, 

δημιουργώντας και σταθεροποιώντας 

ανεξάρτητους και αποτελεσματικούς 

θεσμούς αντιμετώπισης της διαφθοράς· 

ζητεί ειδικότερα από την Επιτροπή να 

διαπραγματευτεί διατάξεις σχετικά με 

την καταπολέμηση της διαφθοράς σε 

όλες τις μελλοντικές εμπορικές 

συμφωνίες που διαπραγματεύεται με 

τρίτα κράτη· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  297 

Γεώργιος Επιτήδειος 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. υπενθυμίζει ότι η διαφθορά 

συνιστά απειλή για την ισότιμη άσκηση 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων και 

υπονομεύει δημοκρατικές διαδικασίες, 

26. υπενθυμίζει ότι η διαφθορά 

συνιστά απειλή για την ισότιμη άσκηση 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων και 

υπονομεύει τις δημοκρατικές 
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όπως το κράτος δικαίου και τη δίκαιη 

απονομή της δικαιοσύνης· εκτιμά πως η 

ΕΕ θα πρέπει να τονίσει σε όλες τις 

πλατφόρμες διαλόγου με τρίτες χώρες τη 

σημασία της ακεραιότητας, της λογοδοσίας 

και της ορθής διαχείρισης των δημόσιων 

υποθέσεων, των δημόσιων οικονομικών 

και της δημόσιας περιουσίας, όπως 

ορίζεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της 

Διαφθοράς (UNCAC)· συνιστά να 

χρησιμοποιήσει η ΕΕ την εμπειρία της για 

να στηρίξει με πιο συνεκτικό και 

συστηματικό τρόπο τις προσπάθειες των 

τρίτων χωρών κατά της διαφθοράς, 

δημιουργώντας και σταθεροποιώντας 

ανεξάρτητους και αποτελεσματικούς 

θεσμούς αντιμετώπισης της διαφθοράς· 

διαδικασίες, καθώς επίσης και το κράτος 

δικαίου και τη δίκαιη απονομή της 

δικαιοσύνης· εκτιμά πως η ΕΕ θα πρέπει 

να τονίσει σε όλες τις πλατφόρμες 

διαλόγου με τρίτες χώρες τη σημασία της 

ακεραιότητας, της λογοδοσίας και της 

ορθής διαχείρισης των δημόσιων 

υποθέσεων, των δημόσιων οικονομικών 

και της δημόσιας περιουσίας, όπως 

ορίζεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της 

Διαφθοράς (UNCAC)· συνιστά να 

χρησιμοποιήσει η ΕΕ την εμπειρία της για 

να στηρίξει με πιο συνεκτικό και 

συστηματικό τρόπο τις προσπάθειες των 

τρίτων χωρών κατά της διαφθοράς, 

δημιουργώντας και σταθεροποιώντας 

ανεξάρτητους και αποτελεσματικούς 

θεσμούς αντιμετώπισης της διαφθοράς· 

Or. el 

 

Τροπολογία  298 

Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. υπενθυμίζει ότι η διαφθορά 

συνιστά απειλή για την ισότιμη άσκηση 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων και 

υπονομεύει δημοκρατικές διαδικασίες, 

όπως το κράτος δικαίου και τη δίκαιη 

απονομή της δικαιοσύνης· εκτιμά πως η 

ΕΕ θα πρέπει να τονίσει σε όλες τις 

πλατφόρμες διαλόγου με τρίτες χώρες τη 

σημασία της ακεραιότητας, της λογοδοσίας 

και της ορθής διαχείρισης των δημόσιων 

υποθέσεων, των δημόσιων οικονομικών 

και της δημόσιας περιουσίας, όπως 

ορίζεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της 

Διαφθοράς (UNCAC)· συνιστά να 

χρησιμοποιήσει η ΕΕ την εμπειρία της για 

να στηρίξει με πιο συνεκτικό και 

συστηματικό τρόπο τις προσπάθειες των 

26. υπενθυμίζει ότι η διαφθορά 

συνιστά απειλή για την άσκηση των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων, υπονομεύει τα 

θεμέλια της δημοκρατίας και διαβρώνει 
το κράτος δικαίου και τη δίκαιη απονομή 

της δικαιοσύνης· εκτιμά πως η ΕΕ θα 

πρέπει να τονίσει σε όλες τις πλατφόρμες 

διαλόγου με τρίτες χώρες τη σημασία της 

ακεραιότητας, της λογοδοσίας και της 

ορθής διαχείρισης των δημόσιων 

υποθέσεων, των δημόσιων οικονομικών 

και της δημόσιας περιουσίας, όπως 

ορίζεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της 

Διαφθοράς (UNCAC)· συνιστά να 

χρησιμοποιήσει η ΕΕ την εμπειρία της για 

να στηρίξει με πιο συνεκτικό και 

συστηματικό τρόπο τις προσπάθειες των 
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τρίτων χωρών κατά της διαφθοράς, 

δημιουργώντας και σταθεροποιώντας 

ανεξάρτητους και αποτελεσματικούς 

θεσμούς αντιμετώπισης της διαφθοράς· 

τρίτων χωρών κατά της διαφθοράς, 

δημιουργώντας και σταθεροποιώντας 

ανεξάρτητους και αποτελεσματικούς 

θεσμούς αντιμετώπισης της διαφθοράς· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  299 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 26α. προειδοποιεί για την επιδείνωση 

της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων σε χώρες υποψήφιες προς 

ένταξη στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι όποια 

χώρα επιδιώκει να ενταχθεί στην ΕΕ 

πρέπει να εγγυάται στο ακέραιο τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και να πληροί 

απαρέγκλιτα τα κριτήρια της 

Κοπεγχάγης· καλεί το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο να θέτει τέλος στις 

διαδικασίες διαπραγμάτευσης σε 

περιπτώσεις κατάφωρων παραβιάσεων 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή κατάργησης 

του δημοκρατικού συστήματος σε χώρα 

υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  300 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. υπογραμμίζει τις βασικές 

υποχρεώσεις και ευθύνες των κρατών και 

άλλων συμβαλλομένων μερών σε ό,τι 

27. υπογραμμίζει τις βασικές 

υποχρεώσεις και ευθύνες των κρατών και 

άλλων συμβαλλομένων μερών σε ό,τι 
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αφορά τον μετριασμό των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής, την πρόληψη των 

αρνητικών της επιπτώσεων επί των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και την 

προώθηση της συνοχής των πολιτικών 

προκειμένου ο μετριασμός των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και οι 

προσπάθειες προσαρμογής να είναι οι 

κατάλληλες, επαρκώς φιλόδοξες, χωρίς 

διακρίσεις και κατά τα άλλα σύμφωνες με 

τις υποχρεώσεις σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· 

αφορά τον μετριασμό των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής, την πρόληψη των 

αρνητικών της επιπτώσεων επί των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και την 

προώθηση της συνοχής των πολιτικών 

προκειμένου ο μετριασμός των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και οι 

προσπάθειες προσαρμογής να είναι οι 

κατάλληλες, επαρκώς φιλόδοξες, χωρίς 

διακρίσεις και κατά τα άλλα σύμφωνες με 

τις υποχρεώσεις σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι, 

κατ’ εκτίμηση του ΟΗΕ, έως το 2050 θα 

υπάρξουν περίπου 150 εκατομμύρια 

περιβαλλοντικοί πρόσφυγες· ζητεί 

συνεπώς να υπάρξει διεθνής και νομικός 

ορισμός των «κλιματικών προσφύγων» 

και έντονη διπλωματική δράση από τη 

διεθνή κοινότητα προκειμένου να 

τροποποιηθεί η Σύμβαση του 1951 για το 

καθεστώς των προσφύγων και να 

συμπεριλάβει την κατηγορία των 

«κλιματικών προσφύγων»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  301 

Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. υπογραμμίζει τις βασικές 

υποχρεώσεις και ευθύνες των κρατών και 

άλλων συμβαλλομένων μερών σε ό,τι 

αφορά τον μετριασμό των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής, την πρόληψη των 

αρνητικών της επιπτώσεων επί των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και την 

προώθηση της συνοχής των πολιτικών 

προκειμένου ο μετριασμός των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και οι 

προσπάθειες προσαρμογής να είναι οι 

κατάλληλες, επαρκώς φιλόδοξες, χωρίς 

27. υπογραμμίζει με σθένος τις βασικές 

υποχρεώσεις και ευθύνες των κρατών, των 

επιχειρήσεων και άλλων συμβαλλομένων 

μερών σε ό,τι αφορά τον μετριασμό των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την 

πρόληψη των αρνητικών της επιπτώσεων 

επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και την 

προώθηση της συνοχής των πολιτικών 

προκειμένου ο μετριασμός των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και οι 

προσπάθειες προσαρμογής να είναι οι 

κατάλληλες, επαρκώς φιλόδοξες, χωρίς 
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διακρίσεις και κατά τα άλλα σύμφωνες με 

τις υποχρεώσεις σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· 

διακρίσεις και κατά τα άλλα σύμφωνες με 

τις υποχρεώσεις σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· υπογραμμίζει την εγγενή 

σχέση μεταξύ εμπορικών, 

περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών 

πολιτικών, καθώς και τον θετικό και 

αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν 

οι εν λόγω πολιτικές στον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

Or. it 

 

Τροπολογία  302 

Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. υπογραμμίζει τις βασικές 

υποχρεώσεις και ευθύνες των κρατών και 

άλλων συμβαλλομένων μερών σε ό,τι 

αφορά τον μετριασμό των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής, την πρόληψη των 

αρνητικών της επιπτώσεων επί των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και την 

προώθηση της συνοχής των πολιτικών 

προκειμένου ο μετριασμός των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και οι 

προσπάθειες προσαρμογής να είναι οι 

κατάλληλες, επαρκώς φιλόδοξες, χωρίς 

διακρίσεις και κατά τα άλλα σύμφωνες με 

τις υποχρεώσεις σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· 

27. υπογραμμίζει τις βασικές 

υποχρεώσεις και ευθύνες των κρατών και 

άλλων συμβαλλομένων μερών σε ό,τι 

αφορά τον μετριασμό των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής, την πρόληψη των 

αρνητικών της επιπτώσεων επί των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και την 

προώθηση της συνοχής των πολιτικών 

προκειμένου ο μετριασμός των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και οι 

προσπάθειες προσαρμογής να είναι οι 

κατάλληλες, επαρκώς φιλόδοξες, χωρίς 

διακρίσεις και κατά τα άλλα σύμφωνες με 

τις υποχρεώσεις σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι οι 

περιβαλλοντικές αλλαγές είναι δυνατόν να 

θίγουν τα πλέον στοιχειώδη ανθρώπινα 

δικαιώματα, όπως η πρόσβαση στο νερό, 

στους φυσικούς πόρους και στα τρόφιμα· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  303 

Miroslav Poche 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. υπογραμμίζει τις βασικές 

υποχρεώσεις και ευθύνες των κρατών και 

άλλων συμβαλλομένων μερών σε ό,τι 

αφορά τον μετριασμό των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής, την πρόληψη των 

αρνητικών της επιπτώσεων επί των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και την 

προώθηση της συνοχής των πολιτικών 

προκειμένου ο μετριασμός των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και οι 

προσπάθειες προσαρμογής να είναι οι 

κατάλληλες, επαρκώς φιλόδοξες, χωρίς 

διακρίσεις και κατά τα άλλα σύμφωνες με 

τις υποχρεώσεις σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· 

27. υπογραμμίζει τις βασικές 

υποχρεώσεις και ευθύνες των κρατών και 

άλλων συμβαλλομένων μερών σε ό,τι 

αφορά τον μετριασμό των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής, την πρόληψη των 

αρνητικών της επιπτώσεων επί των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και την 

προώθηση της συνοχής των πολιτικών 

προκειμένου ο μετριασμός των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και οι 

προσπάθειες προσαρμογής να είναι οι 

κατάλληλες, επαρκώς φιλόδοξες, χωρίς 

διακρίσεις και κατά τα άλλα σύμφωνες με 

τις υποχρεώσεις σε θέματα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· χαιρετίζει την αφοσίωση 

των ΜΚΟ στην προώθηση της ένταξης 

της κλιματικής αλλαγής και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  304 

Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 27α. τονίζει ότι, από το 2008, τα 

φαινόμενα υφαρπαγής των γαιών 

σημείωσαν σημαντική αύξηση 

φθάνοντας, σύμφωνα με τον Οργανισμό 

Επισιτισμού και Γεωργίας των 

Ηνωμένων Εθνών (FAO), τα 50 έως 80 

εκατομμύρια εκτάρια γεωργικών 

εκτάσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες 

και αποτελώντας αντικείμενο 

διαπραγματεύσεων για την αγορά ή την 

εκμίσθωσή τους από τους διεθνείς 
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επενδυτές, εκ των οποίων τα δύο τρίτα 

βρίσκονται στην Υποσαχάρια Αφρική· 

θεωρεί ότι η καταπολέμηση της 

εκμετάλλευσης και της αρπαγής πόρων 

πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα· 

εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στη 

σύνδεση μεταξύ της εν λόγω 

εκμετάλλευσης των πόρων και της 

χρηματοδότησης των συγκρούσεων, των 

πολέμων και των βιαιοπραγιών και των 

συνεπειών τους για τις μετακινήσεις των 

πληθυσμών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  305 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 27α. καλεί τους διεθνείς οργανισμούς, 

τις εθνικές κυβερνήσεις, τις ΜΚΟ και τα 

φυσικά πρόσωπα να εργαστούν σε 

συνέργεια ώστε να παράσχουν κατάλληλο 

κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου να 

διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των 

ανθρώπων στον κόσμο σε ελάχιστη 

ποσότητα νερού· υπογραμμίζει ότι το 

νερό δεν θα πρέπει να αποτελεί 

εμπορεύσιμο αγαθό αλλά ζήτημα 

ανάπτυξης και βιωσιμότητας, και ότι η 

ιδιωτικοποίηση των υδάτων δεν εξαιρεί 

τα κράτη από τις ευθύνες τους όσον 

αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί 

τις χώρες όπου το νερό αποτελεί μια από 

τις αιτίες εντάσεων ή συγκρούσεων να 

συνεργαστούν για την κοινή χρήση των 

υδάτων ώστε να προκύψει μια επωφελής 

για όλους κατάσταση όσον αφορά τη 

βιωσιμότητα και την ειρηνική ανάπτυξη 

της περιοχής· 

Or. en 
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Τροπολογία  306 

Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 27α. καταγγέλλει σθεναρά τις 

πρακτικές που θίγουν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, όπως η αρπαγή γαιών, η 

αδιάκριτη εκμετάλλευση των φυσικών 

πόρων, η παράνομη διακίνηση 

αποβλήτων· ζητεί επείγουσα παρέμβαση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα 

δώσει συνέχεια στα αιτήματα που έχει 

διατυπώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

μέσω πρόσφατων πολυάριθμων 

ψηφισμάτων σχετικά με το εν λόγω θέμα· 

Or. it 

 

Τροπολογία  307 

Barbara Lochbihler 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 

δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 

φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 

κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 

τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 

χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τις 

συνεπείς προσπάθειες του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου για τη Δημοκρατία υπέρ της 

δημοκρατίας και του σεβασμού των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 

στις χώρες της ανατολικής και της νότιας 

γειτονίας της ΕΕ· 

28. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 

δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 

φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 

κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 

τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 

χαιρετίζει την ανεκτίμητη βοήθεια που 

προσφέρεται σε οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών ανά τον κόσμο 

στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου για τη 

δημοκρατία και τα δικαιώματα του 

ανθρώπου, που εξακολουθεί να αποτελεί 

το βασικό μέσο της ΕΕ για την υλοποίηση 
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της εξωτερικής πολιτικής της για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα· χαιρετίζει, 

επίσης, τις συνεπείς προσπάθειες του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 

υπέρ της δημοκρατίας και του σεβασμού 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

ελευθεριών στις χώρες της ανατολικής και 

της νότιας γειτονίας της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  308 

Γεώργιος Επιτήδειος 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 

δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 

φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 

κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 

τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 

χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τις 

συνεπείς προσπάθειες του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου για τη Δημοκρατία υπέρ της 

δημοκρατίας και του σεβασμού των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 

στις χώρες της ανατολικής και της νότιας 

γειτονίας της ΕΕ· 

28. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τους 

δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς 

φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 

κοινωνία των πολιτών στις προσπάθειές 

τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό· 

Or. el 

 

Τροπολογία  309 

Γεώργιος Επιτήδειος 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 29. υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που 



 

AM\1134429EL.docx 87/115 PE610.682v01-00 

 EL 

αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 

αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 

εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο της 

πολιτικής της διεύρυνσης και της γειτονίας 

θα μπορούσαν να συμβάλουν θετικά στον 

προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών 

που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

για την υποστήριξη και εδραίωση άλλων 

διαδικασιών εκδημοκρατισμού στον 

κόσμο· 

αποκτήθηκε και τα διδάγματα που 

αντλήθηκαν από τις διαδικασίες 

εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο της 

πολιτικής της διεύρυνσης και της γειτονίας 

θα μπορούσαν να συμβάλουν θετικά στον 

προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών 

που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

για την υποστήριξη και την εδραίωση των 

διαδικασιών εκδημοκρατισμού στον 

κόσμο· 

Or. el 

 

Τροπολογία  310 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 29α. τονίζει ότι η πολιτική διεύρυνσης 

είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία για 

την ενίσχυση του σεβασμού των 

δημοκρατικών αρχών και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό το φως 

των τρεχουσών πολιτικών εξελίξεων σε 

υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες προς 

ένταξη χώρες· καλεί την Επιτροπή να 

ενισχύσει τις προσπάθειές της όσον 

αφορά την υποστήριξη της ενίσχυσης των 

δημοκρατικών πολιτικών παραδόσεων, 

τον σεβασμό του κράτους δικαίου, την 

ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και 

της δικαιοσύνης και την καταπολέμηση 

της διαφθοράς στις υποψήφιες και 

δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη χώρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  311 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 29 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 29β. επαναλαμβάνει, σε αυτό το 

πλαίσιο, την προτροπή της προς την 

Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες 

γραμμές της ΕΕ για τη στήριξη της 

δημοκρατίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  312 

Tokia Saïfi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. εκφράζει την πεποίθησή του ότι η 

αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική 

γειτονίας θα πρέπει να διατηρήσει την 

προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των δημοκρατικών αξιών ως κύριους 

στόχους της· επαναλαμβάνει ότι η 

προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και της δημοκρατίας είναι προς το 

συμφέρον τόσο των χωρών εταίρων όσο 

και της ΕΕ· 

30. εκφράζει την πεποίθησή του ότι η 

αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική 

γειτονίας θα πρέπει να διατηρήσει την 

προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των δημοκρατικών αξιών ως κύριους 

στόχους της· επαναλαμβάνει ότι η 

προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και της δημοκρατίας είναι προς το 

συμφέρον τόσο των χωρών εταίρων όσο 

και της ΕΕ· τονίζει επίσης ότι η ΕΕ 

πρέπει να ανταποκριθεί στη δέσμευση 

που έχει αναλάβει ενώπιον των εταίρων 

της, συγκεκριμένα στη γειτονία της, να 

στηρίζει τις οικονομικές, κοινωνικές και 

πολιτικές μεταρρυθμίσεις, να 

προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και να ενισχύει την εφαρμογή του 

κράτους δικαίου, ως τα καλύτερα μέσα 

για την ενίσχυση της διεθνούς τάξης και 

τη διατήρηση της σταθερότητας στη 

γειτονία της· 

Or. fr 

 



 

AM\1134429EL.docx 89/115 PE610.682v01-00 

 EL 

Τροπολογία  313 

Ana Gomes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. εκφράζει την πεποίθησή του ότι η 

αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική 

γειτονίας θα πρέπει να διατηρήσει την 

προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των δημοκρατικών αξιών ως κύριους 

στόχους της· επαναλαμβάνει ότι η 

προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και της δημοκρατίας είναι προς το 

συμφέρον τόσο των χωρών εταίρων όσο 

και της ΕΕ· 

30. εκφράζει την πεποίθησή του ότι η 

αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική 

γειτονίας θα πρέπει να διατηρήσει την 

προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των δημοκρατικών αξιών ως κύριους 

στόχους της· επαναλαμβάνει ότι η 

προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και της δημοκρατίας είναι προς το 

συμφέρον τόσο των χωρών εταίρων όσο 

και της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η Ένωση για 

τη Μεσόγειο μπορεί και θα πρέπει να 

διαμορφώσει τον πολιτικό διάλογο σε 

αυτό το πεδίο και να ασκήσει πίεση για 

μια ισχυρή ατζέντα για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τη δημοκρατία στην 

περιοχή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  314 

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin Björk, Tanja Fajon 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. εκφράζει την πεποίθησή του ότι η 

αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική 

γειτονίας θα πρέπει να διατηρήσει την 

προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των δημοκρατικών αξιών ως κύριους 

στόχους της· επαναλαμβάνει ότι η 

προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και της δημοκρατίας είναι προς το 

συμφέρον τόσο των χωρών εταίρων όσο 

και της ΕΕ· 

30. εκφράζει την πεποίθησή του ότι η 

αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική 

γειτονίας θα πρέπει να διατηρήσει την 

προστασία, την προαγωγή και την 

εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των δημοκρατικών αξιών ως κύριους 

στόχους της· επαναλαμβάνει ότι η 

προστασία, η προαγωγή και η εφαρμογή 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 

δημοκρατίας είναι προς το συμφέρον τόσο 

των χωρών εταίρων όσο και της ΕΕ· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  315 

Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. εκφράζει την πεποίθησή του ότι η 

αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική 

γειτονίας θα πρέπει να διατηρήσει την 

προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των δημοκρατικών αξιών ως κύριους 

στόχους της· επαναλαμβάνει ότι η 

προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και της δημοκρατίας είναι προς το 

συμφέρον τόσο των χωρών εταίρων όσο 

και της ΕΕ· 

30. εκφράζει την πεποίθησή του ότι η 

αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική 

γειτονίας θα πρέπει να διατηρήσει την 

προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των δημοκρατικών αξιών ως κύριους 

στόχους της· επαναλαμβάνει ότι η 

προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και της δημοκρατίας είναι προς το 

συμφέρον των χωρών εταίρων όπως και 

της ΕΕ· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  316 

Andi Cristea 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 30α. υπογραμμίζει ότι η οικοδόμηση 

της ειρήνης εμπεριέχει προσπάθειες για 

την πρόληψη και τη μείωση των 

συγκρούσεων και την ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας των πολιτικών, των 

κοινωνικοοικονομικών θεσμών και των 

οργανισμών ασφαλείας προκειμένου να 

θέσουν τα θεμέλια για βιώσιμη ειρήνη και 

ανάπτυξη μακροπρόθεσμα· υπογραμμίζει 

ότι η προαγωγή του κράτους δικαίου, της 

χρηστής διακυβέρνησης και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι 

θεμελιώδης για τη διατήρηση της 
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ειρήνης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  317 

Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. συνιστά στην ΕΕ να εντείνει τις 

προσπάθειές της για την ανάπτυξη μιας πιο 

ολοκληρωμένης προσέγγισης των 

διαδικασιών εκδημοκρατισμού, όπου οι 

ελεύθερες και δίκαιες εκλογές αποτελούν 

μόνο μία διάσταση, ώστε να συμβάλει 

θετικά στην ενίσχυση των δημοκρατικών 

θεσμών και της εμπιστοσύνης του κοινού 

προς τις εκλογικές διαδικασίες σε 

ολόκληρο τον κόσμο· 

31. συνιστά στην ΕΕ να εντείνει τις 

προσπάθειές της για την ανάπτυξη μιας πιο 

ολοκληρωμένης προσέγγισης των 

διαδικασιών εκδημοκρατισμού, όπου οι 

ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, η 

πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και η 

ισότιμη κατανομή του χρόνου αγόρευσης 

των υποψηφίων αποτελούν ορισμένες 

μόνο διαστάσεις, ώστε να συμβάλει θετικά 

στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών 

και της εμπιστοσύνης του κοινού προς τις 

εκλογικές διαδικασίες σε ολόκληρο τον 

κόσμο· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  318 

Barbara Lochbihler 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. χαιρετίζει τις οκτώ αποστολές 

παρατήρησης εκλογών (ΑΠΕ) και τις οκτώ 

αποστολές εκλογικών εμπειρογνωμόνων 

(ΑΕΕ) που η ΕΕ ανέπτυξε το 2016 ανά τον 

πλανήτη· τονίζει ότι από το 2015 η ΕΕ έχει 

αναπτύξει 17 ΑΠΕ και 23 ΑΕΕ· 

επαναλαμβάνει τη θετική γνώμη του για τη 

32. χαιρετίζει τις οκτώ αποστολές 

παρατήρησης εκλογών (ΑΠΕ) και τις οκτώ 

αποστολές εκλογικών εμπειρογνωμόνων 

(ΑΕΕ) που η ΕΕ ανέπτυξε το 2016 ανά τον 

πλανήτη· τονίζει ότι από το 2015 η ΕΕ έχει 

αναπτύξει 17 ΑΠΕ και 23 ΑΕΕ· 

επαναλαμβάνει τη θετική γνώμη του για τη 
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συνεχιζόμενη στήριξη που παρέχει η ΕΕ σε 

εκλογικές διαδικασίες και για την παροχή 

εκλογικής συνδρομής και υποστήριξης 

προς τους εγχώριους παρατηρητές· 

χαιρετίζει και στηρίζει πλήρως το έργο 

της ομάδας υποστήριξης της 

δημοκρατίας και συντονισμού των 

εκλογών (DEG) εν προκειμένω· 

συνεχιζόμενη στήριξη που παρέχει η ΕΕ σε 

εκλογικές διαδικασίες και για την παροχή 

εκλογικής συνδρομής και υποστήριξης 

προς τους εγχώριους παρατηρητές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  319 

Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. χαιρετίζει τις οκτώ αποστολές 

παρατήρησης εκλογών (ΑΠΕ) και τις οκτώ 

αποστολές εκλογικών εμπειρογνωμόνων 

(ΑΕΕ) που η ΕΕ ανέπτυξε το 2016 ανά τον 

πλανήτη· τονίζει ότι από το 2015 η ΕΕ έχει 

αναπτύξει 17 ΑΠΕ και 23 ΑΕΕ· 

επαναλαμβάνει τη θετική γνώμη του για τη 

συνεχιζόμενη στήριξη που παρέχει η ΕΕ σε 

εκλογικές διαδικασίες και για την παροχή 

εκλογικής συνδρομής και υποστήριξης 

προς τους εγχώριους παρατηρητές· 

χαιρετίζει και στηρίζει πλήρως το έργο της 

ομάδας υποστήριξης της δημοκρατίας και 

συντονισμού των εκλογών (DEG) εν 

προκειμένω· 

32. χαιρετίζει τις οκτώ αποστολές 

παρατήρησης εκλογών (ΑΠΕ) και τις οκτώ 

αποστολές εκλογικών εμπειρογνωμόνων 

(ΑΕΕ) που η ΕΕ ανέπτυξε το 2016 ανά τον 

πλανήτη· τονίζει ότι από το 2015 η ΕΕ έχει 

αναπτύξει 17 ΑΠΕ και 23 ΑΕΕ· 

επαναλαμβάνει τη θετική γνώμη του για τη 

συνεχιζόμενη στήριξη που παρέχει η ΕΕ σε 

εκλογικές διαδικασίες και για την παροχή 

εκλογικής συνδρομής· χαιρετίζει και 

στηρίζει πλήρως το έργο της ομάδας 

υποστήριξης της δημοκρατίας και 

συντονισμού των εκλογών (DEG) εν 

προκειμένω· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  320 

Liliana Rodrigues 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 34α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

προωθήσουν την ένταξη της εκπαίδευσης 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα 

εκπαιδευτικά τους συστήματα, είτε μέσω 

του προγράμματος σπουδών και του 

διδακτικού υλικού είτε μέσω των 

πολιτικών και των πρακτικών που 

ευνοούν την ανάπτυξη περιβαλλόντων 

στα οποία τηρούνται τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  321 

Liliana Rodrigues 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 34β. συνιστά η εφαρμογή μέτρων 

λιτότητας που επηρεάζουν την πρόσβαση 

όλων σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες ή 

που μπορούν να υπονομεύσουν το 

υφιστάμενο σύστημα ασφάλισης, να 

λαμβάνει υπόψη τα οικονομικά, 

κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα 

των πλέον ευάλωτων ομάδων και τα 

μέτρα αυτά να αποτελούν έσχατη λύση, 

να σέβονται τις αρχές της 

αναλογικότητας και της μη εισαγωγής 

διακρίσεων και να εγγυώνται την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  322 

Liliana Rodrigues 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 γ (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 34γ. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 

διασφαλίζεται ο σεβασμός των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 

κοινωνικές και εκπαιδευτικές πολιτικές 

και στις πολιτικές υγείας και ασφάλειας, 

καθώς και η πρόσβαση σε αγαθά και 

υπηρεσίες όπως το νερό και η 

αποχέτευση· 

Or. pt 

 

Τροπολογία  323 

Liliana Rodrigues 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 34δ. ενθαρρύνει τη συλλογή και 

ανάλυση κατανεμημένων και αξιόπιστων 

στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον 

πληθυσμό ως μέσο πρόληψης της 

εισαγωγής διακρίσεων εις βάρος ειδικών 

ομάδων, σε συνεργασία με τους εθνικούς 

οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και την κοινωνία των πολιτών· 

Or. pt 

Τροπολογία  324 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. χαιρετίζει την έγκριση της ετήσιας 

έκθεσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο 

το 2015· θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση 

αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον 

35. χαιρετίζει την έγκριση της ετήσιας 

έκθεσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο 

το 2015· θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση 

αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον 
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έλεγχο, την γνωστοποίηση και την 

διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά με την 

πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και την δημοκρατία στον 

κόσμο· 

έλεγχο, την γνωστοποίηση και την 

διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά με την 

πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και την δημοκρατία στον 

κόσμο και πολύτιμο μέσο που παρέχει 

συνολική επισκόπηση των 

προτεραιοτήτων και των προσπαθειών 

της ΕΕ, καθώς και των προκλήσεων που 

αντιμετωπίζει σε αυτό το πεδίο και για 

την επισήμανση περαιτέρω 

αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισής 

τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  325 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. χαιρετίζει την έγκριση της ετήσιας 

έκθεσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τη δημοκρατία στον 

κόσμο το 2015· θεωρεί ότι η ετήσια 

έκθεση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για 

τον έλεγχο, την γνωστοποίηση και την 

διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά με την 

πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και την δημοκρατία στον 

κόσμο· 

35. θεωρεί ότι η ετήσια έκθεση 

αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον 

έλεγχο, την γνωστοποίηση και την 

διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά με την 

πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και την δημοκρατία στον 

κόσμο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  326 

Ana Gomes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του 

προς την ΑΕ/ΥΕ να συμμετέχει σε 

συζήτηση με τους ευρωβουλευτές σε δυο 

συνεδριάσεις της ολομέλειας κάθε χρόνο, 

μια φορά με την παρουσίαση της ετήσιας 

έκθεσης και μια φορά σε απάντηση στη 

δική του έκθεση· υπενθυμίζει ότι οι 

γραπτές απαντήσεις έχουν σημαντικό ρόλο 

στις διοργανικές σχέσεις, καθώς 

επιτρέπουν τη συστηματική και εις βάθος 

παρακολούθηση όλων των ζητημάτων που 

εγείρει το Κοινοβούλιο· 

36. επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του 

προς την ΑΕ/ΥΕ να συμμετέχει σε 

συζήτηση με τους ευρωβουλευτές σε δυο 

συνεδριάσεις της ολομέλειας κάθε χρόνο, 

μια φορά με την παρουσίαση της ετήσιας 

έκθεσης και μια φορά σε απάντηση στη 

δική του έκθεση· επαναλαμβάνει τη 

σημασία του συνεχούς διαλόγου, 

ιδιαίτερα όσον αφορά την 

παρακολούθηση των επειγόντων 

ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σχετικά με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι οι γραπτές 

απαντήσεις έχουν σημαντικό ρόλο στις 

διοργανικές σχέσεις, καθώς επιτρέπουν τη 

συστηματική και εις βάθος 

παρακολούθηση όλων των ζητημάτων που 

εγείρει το Κοινοβούλιο· ζητεί από την 

ΑΕ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να απαντούν στις 

γραπτές ερωτήσεις ουσιωδώς και να 

φέρνουν τα ζητήματα που άπτονται των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 

υψηλότερο επίπεδο διαλόγου με τις 

εμπλεκόμενες χώρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  327 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του 

προς την ΑΕ/ΥΕ να συμμετέχει σε 

συζήτηση με τους ευρωβουλευτές σε δυο 

συνεδριάσεις της ολομέλειας κάθε χρόνο, 

μια φορά με την παρουσίαση της ετήσιας 

έκθεσης και μια φορά σε απάντηση στη 

δική του έκθεση· υπενθυμίζει ότι οι 

γραπτές απαντήσεις έχουν σημαντικό ρόλο 

στις διοργανικές σχέσεις, καθώς 

36. επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του 

προς την ΑΕ/ΥΕ να συμμετέχει σε 

συζήτηση με τους ευρωβουλευτές σε δυο 

συνεδριάσεις της ολομέλειας κάθε χρόνο, 

μια φορά με την παρουσίαση της ετήσιας 

έκθεσης και μια φορά σε απάντηση στη 

δική του έκθεση· υπενθυμίζει ότι οι 

γραπτές απαντήσεις έχουν σημαντικό ρόλο 

στις διοργανικές σχέσεις, καθώς 
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επιτρέπουν τη συστηματική και εις βάθος 

παρακολούθηση όλων των ζητημάτων που 

εγείρει το Κοινοβούλιο· 

επιτρέπουν τη συστηματική και εις βάθος 

παρακολούθηση όλων των ζητημάτων που 

εγείρει το Κοινοβούλιο και με αυτό τον 

τρόπο συμβάλλουν στην ενίσχυση του 

αποτελεσματικού συντονισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  328 

Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

36. επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του 

προς την ΑΕ/ΥΕ να συμμετέχει σε 

συζήτηση με τους ευρωβουλευτές σε δυο 

συνεδριάσεις της ολομέλειας κάθε χρόνο, 

μια φορά με την παρουσίαση της ετήσιας 

έκθεσης και μια φορά σε απάντηση στη 

δική του έκθεση· υπενθυμίζει ότι οι 

γραπτές απαντήσεις έχουν σημαντικό ρόλο 

στις διοργανικές σχέσεις, καθώς 

επιτρέπουν τη συστηματική και εις βάθος 

παρακολούθηση όλων των ζητημάτων που 

εγείρει το Κοινοβούλιο· 

36. επαναλαμβάνει με έμφαση την 

πρόσκλησή του προς την ΑΕ/ΥΕ να 

συμμετέχει σε συζήτηση με τους 

ευρωβουλευτές σε δυο συνεδριάσεις της 

ολομέλειας κάθε χρόνο, μια φορά με την 

παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης και μια 

φορά σε απάντηση στη δική του έκθεση· 

υπενθυμίζει ότι οι γραπτές απαντήσεις 

έχουν σημαντικό ρόλο στις διοργανικές 

σχέσεις, καθώς επιτρέπουν τη 

συστηματική και εις βάθος 

παρακολούθηση όλων των ζητημάτων που 

εγείρει το Κοινοβούλιο· 

Or. it 

 

Τροπολογία  329 

Louis Michel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 36α. τονίζει για μια ακόμα φορά τη 

διαρκή ανάγκη για μια ενεργό και επαρκή 

συνέχεια στα κατεπείγοντα ψηφίσματα 

που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο για 
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υποθέσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του 

κράτους δικαίου· 

Or. nl 

Τροπολογία  330 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 38 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

38. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι 

η έγκριση του στρατηγικού πλαισίου της 

ΕΕ και του πρώτου σχεδίου δράσης για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 

το 2012 αποτέλεσε ορόσημο για την ΕΕ 

όσον αφορά την τοποθέτηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 

δημοκρατίας στον πυρήνα των εξωτερικών 

σχέσεών της· χαιρετίζει την έγκριση από 

το Συμβούλιο, τον Ιούλιο 2015, ενός νέου 

σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τη δημοκρατία κατά την 

περίοδο 2015-2019, με μια ενδιάμεση 

επανεξέταση το 2017· καλεί την ΑΕ/ΥΕ, 

την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή, το Συμβούλιο 

και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 

αποτελεσματική και συνεκτική υλοποίηση 

του τρέχοντος σχεδίου δράσης· τονίζει ότι 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν 

έκθεση για τον τρόπο με τον οποίο έχουν 

εφαρμόσει το σχέδιο· επισημαίνει 

ιδιαίτερα την σημασία του να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα και να μεγιστοποιηθεί 

ο τοπικός αντίκτυπος των εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται για την προαγωγή του 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και της δημοκρατίας στον κόσμο· 

38. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι 

η έγκριση του στρατηγικού πλαισίου της 

ΕΕ και του πρώτου σχεδίου δράσης για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 

το 2012 αποτέλεσε ορόσημο για την ΕΕ 

όσον αφορά την τοποθέτηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 

δημοκρατίας στον πυρήνα των εξωτερικών 

σχέσεών της· χαιρετίζει την έγκριση από 

το Συμβούλιο, τον Ιούλιο 2015, ενός νέου 

σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τη δημοκρατία κατά την 

περίοδο 2015-2019, με μια ενδιάμεση 

επανεξέταση το 2017· καλεί την ΑΕ/ΥΕ, 

την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή, το Συμβούλιο 

και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 

αποτελεσματική και συνεκτική υλοποίηση 

του τρέχοντος σχεδίου δράσης και μέσω 

αυθεντικής συνεργασίας με οργανώσεις 

της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει ότι τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν 

έκθεση για τον τρόπο με τον οποίο έχουν 

εφαρμόσει το σχέδιο· επισημαίνει 

ιδιαίτερα την σημασία του να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα και να μεγιστοποιηθεί 

ο τοπικός αντίκτυπος των εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται για την προαγωγή του 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και της δημοκρατίας στον κόσμο· 

Or. en 
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Τροπολογία  331 

Γεώργιος Επιτήδειος 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 39 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

39. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι 

απαιτείται ισχυρή συναίνεση και 

ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ των 

κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ, με σκοπό τη συνεκτική και συνεπή 

προώθηση του θεματολογίου για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· 

τονίζει έντονα ότι τα κράτη μέλη οφείλουν 

να ενστερνίζονται περισσότερο την 

υλοποίηση του σχεδίου δράσης και του 

στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ και να τα 

χρησιμοποιούν ως σχέδια στρατηγικής για 

την προαγωγή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, τόσο σε 

διμερή όσο και σε πολυμερή βάση· 

39. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι 

απαιτείται ισχυρή συναίνεση και 

ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ των 

κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ, με σκοπό τη συνεκτική και συνεπή 

προώθηση του θεματολογίου για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· 

τονίζει έντονα ότι τα κράτη μέλη οφείλουν 

να ενστερνίζονται περισσότερο την 

υλοποίηση του σχεδίου δράσης και του 

στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ και να τα 

χρησιμοποιούν ως σχέδια στρατηγικής για 

την προαγωγή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, τόσο σε 

διμερή όσο και σε πολυμερή βάση· για 

προφανείς λόγους ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δίνεται στην αποφυγή 

περιπτώσεων που αφήνουν έστω και την 

παραμικρή υπόνοια παραβιάσεως 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στα 

κράτη της ΕΕ· 

Or. el 

 

Τροπολογία  332 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 39 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

39. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι 

απαιτείται ισχυρή συναίνεση και 

ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ των 

κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ, με σκοπό τη συνεκτική και συνεπή 

39. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι 

απαιτείται ισχυρή συναίνεση και 

ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ των 

κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ, καθώς και αυθεντική συνεργασία 
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προώθηση του θεματολογίου για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· 

τονίζει έντονα ότι τα κράτη μέλη οφείλουν 

να ενστερνίζονται περισσότερο την 

υλοποίηση του σχεδίου δράσης και του 

στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ και να τα 

χρησιμοποιούν ως σχέδια στρατηγικής για 

την προαγωγή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, τόσο σε 

διμερή όσο και σε πολυμερή βάση· 

με οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 

επίπεδο, με σκοπό τη συνεκτική και 

συνεπή προώθηση του θεματολογίου για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 

δημοκρατία· τονίζει έντονα ότι τα κράτη 

μέλη οφείλουν να ενστερνίζονται 

περισσότερο την υλοποίηση του σχεδίου 

δράσης και του στρατηγικού πλαισίου της 

ΕΕ και να τα χρησιμοποιούν ως σχέδια 

στρατηγικής για την προαγωγή των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 

δημοκρατίας, τόσο σε διμερή όσο και σε 

πολυμερή βάση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  333 

Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 39 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

39. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι 

απαιτείται ισχυρή συναίνεση και 

ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ των 

κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ, με σκοπό τη συνεκτική και συνεπή 

προώθηση του θεματολογίου για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· 

τονίζει έντονα ότι τα κράτη μέλη οφείλουν 

να ενστερνίζονται περισσότερο την 

υλοποίηση του σχεδίου δράσης και του 

στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ και να τα 

χρησιμοποιούν ως σχέδια στρατηγικής για 

την προαγωγή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, τόσο σε 

διμερή όσο και σε πολυμερή βάση· 

39. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι 

απαιτείται ισχυρή συναίνεση και 

ενισχυμένος συντονισμός μεταξύ των 

κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ, με σκοπό τη συνεκτική και συνεπή 

προώθηση του θεματολογίου για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· 

αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα κράτη 

μέλη δεν ενστερνίζονται περισσότερο την 

υλοποίηση του σχεδίου δράσης και του 

στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ και δεν τα 

χρησιμοποιούν ως σχέδια στρατηγικής για 

την προαγωγή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, τόσο σε 

διμερή όσο και σε πολυμερή βάση· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  334 
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Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 40 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

40. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του 

Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα κυρίου 

Λαμπρινίδη για την ενίσχυση της 

προβολής και της αποτελεσματικότητας 

της ΕΕ στην προστασία και προαγωγή των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δημοκρατικών αρχών ανά τον κόσμο, και 

επισημαίνει τον ρόλο του στην προαγωγή 

της συνεπούς και συνεκτικής εφαρμογής 

της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

της ΕΕ· επικροτεί την παράταση της 

εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου έως τις 

28 Φεβρουαρίου 2019 και επαναλαμβάνει 

το αίτημά του να καταστεί η εντολή αυτή 

μόνιμη· συνιστά στο πλαίσιο αυτό να 

διαθέτει ο Ειδικός Εντεταλμένος εξουσία 

ανάληψης ιδίων πρωτοβουλιών, 

μεγαλύτερη δημόσια προβολή και επαρκές 

προσωπικό και οικονομικούς πόρους, 

προκειμένου να λειτουργεί σε πλήρη 

ρυθμό· 

40. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του 

Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα κυρίου 

Λαμπρινίδη για την ενίσχυση της 

προβολής και της αποτελεσματικότητας 

της ΕΕ στην προστασία και προαγωγή των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δημοκρατικών αρχών ανά τον κόσμο, και 

επισημαίνει τον ρόλο του στην προαγωγή 

της συνεπούς και συνεκτικής εφαρμογής 

της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

της ΕΕ· επικροτεί την παράταση της 

εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου έως τις 

28 Φεβρουαρίου 2019 και επαναλαμβάνει 

το αίτημά του να καταστεί η εντολή αυτή 

μόνιμη· συνιστά στο πλαίσιο αυτό να 

διαθέτει ο Ειδικός Εντεταλμένος εξουσία 

ανάληψης ιδίων πρωτοβουλιών, 

μεγαλύτερη δημόσια προβολή και επαρκές 

προσωπικό και οικονομικούς πόρους, 

προκειμένου να λειτουργεί σε πλήρη 

ρυθμό· συνιστά περαιτέρω στον Ειδικό 

Εντεταλμένο της ΕΕ να αυξήσει τη 

διαφάνεια των δραστηριοτήτων, των 

σχεδίων, των εκθέσεων προόδου και των 

επισκοπήσεών του· 

Or. en 

 

Τροπολογία  335 

Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 40 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

40. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο του 

Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα 

40. αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο που 

θα μπορούσε να διαδραματίζει ο Ειδικός 
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Ανθρώπινα Δικαιώματα κυρίου 

Λαμπρινίδη για την ενίσχυση της 

προβολής και της αποτελεσματικότητας 

της ΕΕ στην προστασία και προαγωγή των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δημοκρατικών αρχών ανά τον κόσμο, και 

επισημαίνει τον ρόλο του στην προαγωγή 

της συνεπούς και συνεκτικής εφαρμογής 

της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

της ΕΕ· επικροτεί την παράταση της 

εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου έως τις 

28 Φεβρουαρίου 2019 και επαναλαμβάνει 

το αίτημά του να καταστεί η εντολή αυτή 

μόνιμη· συνιστά στο πλαίσιο αυτό να 

διαθέτει ο Ειδικός Εντεταλμένος εξουσία 

ανάληψης ιδίων πρωτοβουλιών, 

μεγαλύτερη δημόσια προβολή και επαρκές 

προσωπικό και οικονομικούς πόρους, 

προκειμένου να λειτουργεί σε πλήρη 

ρυθμό· 

Εντεταλμένος της ΕΕ για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα για την ενίσχυση της 

προβολής και της αποτελεσματικότητας 

της ΕΕ στην προστασία και προαγωγή των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δημοκρατικών αρχών ανά τον κόσμο, και 

επισημαίνει τον ρόλο του στην προαγωγή 

της συνεπούς και συνεκτικής εφαρμογής 

της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

της ΕΕ· επικροτεί την παράταση της 

εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου έως τις 

28 Φεβρουαρίου 2019 και επαναλαμβάνει 

το αίτημά του να καταστεί η εντολή αυτή 

μόνιμη· συνιστά στο πλαίσιο αυτό να 

διαθέτει ο Ειδικός Εντεταλμένος εξουσία 

ανάληψης ιδίων πρωτοβουλιών, 

μεγαλύτερη δημόσια προβολή και 

μεγαλύτερη πολιτική στήριξη, 

προκειμένου να λειτουργεί σε πλήρη 

ρυθμό· 

Or. it 

Τροπολογία  336 

Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 40 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 40α. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι το έργο και ο αντίκτυπος του 

Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα μπορούν να 

αποτιμηθούν μόνο εν μέρει μέσω της 

επανεξέτασης της ετήσιας έκθεσης για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τη 

δημοκρατία, μέσω του λογαριασμού του 

στο Twitter και των διαθέσιμων ομιλιών· 

εκφράζει επίσης τη λύπη του για το 

γεγονός ότι δεν υπάρχουν επίσημα 

στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες 

και τα σχέδιά του, ούτε εκθέσεις προόδου 

και επισκοπήσεις· 

Or. en 
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Τροπολογία  337 

Barbara Lochbihler 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 40 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 40α. σημειώνει ότι το έργο και ο 

αντίκτυπος του Ειδικού Εντεταλμένου 

της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

μπορούν να αποτιμηθούν μόνο εν μέρει 

μέσω της επανεξέτασης της ετήσιας 

έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και τη δημοκρατία, του λογαριασμού του 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των 

διαθέσιμων ομιλιών· προτείνει να γίνουν 

προσπάθειες για μεγαλύτερη διαφάνεια 

όσον αφορά τις δραστηριότητές του· 

Or. en 

 

Τροπολογία  338 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

41. στηρίζει πλήρως τις ανά χώρα 

στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

(HRCSs), που προσαρμόζουν τη δράση της 

ΕΕ στην ιδιαίτερη κατάσταση και τις 

ανάγκες της κάθε χώρας· επαναλαμβάνει 

την έκκλησή του να έχουν οι 

ευρωβουλευτές πρόσβαση στο 

περιεχόμενο της στρατηγικής· δίνει 

έμφαση στη σημασία του να λαμβάνονται 

υπόψη οι ανά χώρα στρατηγικές για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα 

χάραξης πολιτικής έναντι των διαφόρων 

τρίτων χωρών· 

41. στηρίζει πλήρως τις ανά χώρα 

στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

(HRCSs), που προσαρμόζουν τη δράση της 

ΕΕ στην ιδιαίτερη κατάσταση και τις 

ανάγκες της κάθε χώρας· επαναλαμβάνει 

την έκκλησή του να έχουν οι 

ευρωβουλευτές πρόσβαση στο 

περιεχόμενο της στρατηγικής· δίνει 

έμφαση στη σημασία του να λαμβάνονται 

υπόψη οι ανά χώρα στρατηγικές για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα 

χάραξης πολιτικής έναντι των διαφόρων 

τρίτων χωρών· επαναλαμβάνει ότι οι 
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στρατηγικές ανά χώρα για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα θα πρέπει να αντιστοιχούν σε 

δράσεις της ΕΕ που θα εφαρμόζονται σε 

κάθε χώρα ανάλογα με τις συγκεκριμένες 

περιστάσεις και θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες 

προόδου και να προβλέπουν τη 

δυνατότητα προσαρμογής τους όταν 

κρίνεται αναγκαίο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  339 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 43 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

43. αναγνωρίζει ότι οι διάλογοι για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες 

μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό 

εργαλείο διμερούς δέσμευσης και 

συνεργασίας για την προώθηση και την 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

επικροτεί ως εκ τούτου την καθιέρωση 

διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με 

όλο και περισσότερες χώρες· επικροτεί και 

ενθαρρύνει περαιτέρω τη συμμετοχή της 

κοινωνίας των πολιτών στους 

προπαρασκευαστικούς διαλόγους· 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 

ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 

μηχανισμού παρακολούθησης και 

επανεξέτασης της λειτουργίας των 

διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

43. αναγνωρίζει ότι οι διάλογοι για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες 

μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό 

εργαλείο διμερούς δέσμευσης και 

συνεργασίας για την προώθηση και την 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

επικροτεί ως εκ τούτου την καθιέρωση 

διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με 

όλο και περισσότερες χώρες· καλεί την 

ΕΥΕΔ να διασφαλίζει ότι τα δικαιώματα 

των γυναικών περιλαμβάνονται σε όλες 

τις ατζέντες και να πραγματοποιεί 

συναντήσεις για διαβούλευση με την 

κοινωνία των πολιτών, περιλαμβανομένης 

της τοπικής κοινωνίας των πολιτών, πριν 

και μετά από κάθε διάλογο· επικροτεί και 

ενθαρρύνει περαιτέρω τη συμμετοχή της 

κοινωνίας των πολιτών στους 

προπαρασκευαστικούς διαλόγους· 

επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 

ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 

μηχανισμού παρακολούθησης και 

επανεξέτασης της λειτουργίας των 

διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  340 

Γεώργιος Επιτήδειος 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 44 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

44. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεσμεύτηκε 

να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 

δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών 

της με τρίτες χώρες· τονίζει ως εκ τούτου 

ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των δημοκρατικών 

αρχών πρέπει να υποστηρίζεται μέσα από 

όλες τις πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική 

διάσταση, όπως είναι η πολιτική των 

διευρύνσεων και η πολιτική της γειτονίας, 

η ΚΠΑΑ, και η αναπτυξιακή, η εμπορική 

πολιτική και η πολιτική στον τομέα της 

δικαιοσύνης και των εσωτερικών 

υποθέσεων· 

44. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεσμεύτηκε 

να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 

δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών 

της με τρίτες χώρες· τονίζει ως εκ τούτου 

ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των δημοκρατικών 

αρχών πρέπει να υποστηρίζεται μέσα από 

όλες τις πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική 

διάσταση, όπως είναι η πολιτική των 

διευρύνσεων και η πολιτική της γειτονίας, 

η ΚΠΑΑ, και η αναπτυξιακή, η εμπορική 

πολιτική και η πολιτική στον τομέα της 

δικαιοσύνης και των εσωτερικών 

υποθέσεων· η εφαρμογή αυτή πρέπει να 

τηρείται αυστηρά και να μην 

τροποποιείται ή παρακάμπτεται για 

πολιτικές ή οικονομικές σκοπιμότητες· 

Or. el 

Τροπολογία  341 

Barbara Lochbihler 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 44 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

44. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεσμεύτηκε 

να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 

δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών 

της με τρίτες χώρες· τονίζει ως εκ τούτου 

ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των δημοκρατικών 

αρχών πρέπει να υποστηρίζεται μέσα από 

44. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεσμεύτηκε 

να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 

δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών 

της με τρίτες χώρες· τονίζει ως εκ τούτου 

ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των δημοκρατικών 

αρχών πρέπει να υποστηρίζεται μέσα από 
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όλες τις πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική 

διάσταση, όπως είναι η πολιτική των 

διευρύνσεων και η πολιτική της γειτονίας, 

η ΚΠΑΑ, και η αναπτυξιακή, η εμπορική 

πολιτική και η πολιτική στον τομέα της 

δικαιοσύνης και των εσωτερικών 

υποθέσεων· 

όλες τις πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική 

διάσταση, όπως είναι η πολιτική των 

διευρύνσεων και η πολιτική της γειτονίας, 

η ΚΠΑΑ, και η αναπτυξιακή πολιτική, η 

πολιτική στον τομέα της ασφάλειας, η 

αντιτρομοκρατική πολιτική, η εμπορική 

πολιτική, η μεταναστευτική πολιτική και 

η πολιτική στον τομέα της δικαιοσύνης και 

των εσωτερικών υποθέσεων, ιδιαίτερα 

μέσω της εφαρμογής προϋποθέσεων όσον 

αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  342 

Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 44 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

44. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεσμεύτηκε 

να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 

δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών 

της με τρίτες χώρες· τονίζει ως εκ τούτου 

ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των δημοκρατικών 

αρχών πρέπει να υποστηρίζεται μέσα από 

όλες τις πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική 

διάσταση, όπως είναι η πολιτική των 

διευρύνσεων και η πολιτική της γειτονίας, 

η ΚΠΑΑ, και η αναπτυξιακή, η εμπορική 

πολιτική και η πολιτική στον τομέα της 

δικαιοσύνης και των εσωτερικών 

υποθέσεων· 

44. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεσμεύτηκε 

να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 

δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών 

της με τρίτες χώρες· τονίζει ως εκ τούτου 

ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των δημοκρατικών 

αρχών πρέπει να υποστηρίζεται μέσα από 

όλες τις πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική 

διάσταση, όπως είναι η πολιτική των 

διευρύνσεων και η πολιτική της γειτονίας, 

η ΚΠΑΑ, και η αναπτυξιακή, η εμπορική 

πολιτική και η πολιτική στον τομέα της 

δικαιοσύνης και των εσωτερικών 

υποθέσεων καθώς και οι μεταναστευτικές 

πολιτικές· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  343 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 44 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

44. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεσμεύτηκε 

να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 

δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών 

της με τρίτες χώρες· τονίζει ως εκ τούτου 

ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των δημοκρατικών 

αρχών πρέπει να υποστηρίζεται μέσα από 

όλες τις πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική 

διάσταση, όπως είναι η πολιτική των 

διευρύνσεων και η πολιτική της γειτονίας, 

η ΚΠΑΑ, και η αναπτυξιακή, η εμπορική 

πολιτική και η πολιτική στον τομέα της 

δικαιοσύνης και των εσωτερικών 

υποθέσεων· 

44. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεσμεύτηκε 

να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 

δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών 

της με τρίτες χώρες· τονίζει ως εκ τούτου 

ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των δημοκρατικών 

αρχών πρέπει να υποστηρίζεται μέσα από 

όλες τις πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική 

διάσταση, όπως είναι η πολιτική των 

διευρύνσεων και η πολιτική της γειτονίας, 

η ΚΠΑΑ, και η πολιτική για το 

περιβάλλον, η αναπτυξιακή, η εμπορική 

πολιτική και η πολιτική στον τομέα της 

δικαιοσύνης και των εσωτερικών 

υποθέσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  344 

Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 44 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

44. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεσμεύτηκε 

να θέσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 

δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών 

της με τρίτες χώρες· τονίζει ως εκ τούτου 

ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των δημοκρατικών 

αρχών πρέπει να υποστηρίζεται μέσα από 

όλες τις πολιτικές της ΕΕ με εξωτερική 

διάσταση, όπως είναι η πολιτική των 

διευρύνσεων και η πολιτική της γειτονίας, 

η ΚΠΑΑ, και η αναπτυξιακή, η εμπορική 

πολιτική και η πολιτική στον τομέα της 

δικαιοσύνης και των εσωτερικών 

υποθέσεων· 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Or. en 
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Τροπολογία  345 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 44 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 44α. υπενθυμίζει ότι οι κυρώσεις 

αποτελούν βασικό εργαλείο της Κοινής 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική 

Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)· καλεί το 

Συμβούλιο να εγκρίνει τις κυρώσεις που 

προβλέπονται στην ευρωπαϊκή 

νομοθεσία, όποτε θεωρείται απαραίτητο 

για την επίτευξη των σκοπών της 

ΚΕΠΠΑ, ιδιαίτερα για την προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη 

στήριξη της δημοκρατίας, αποφεύγοντας 

την ύπαρξη αντικτύπου στον άμαχο 

πληθυσμό· ζητεί οι εν λόγω κυρώσεις να 

εστιάζονται σε αξιωματούχους που 

αναγνωρίζονται ως υπεύθυνοι για 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

προκειμένου να τιμωρούνται τα 

εγκλήματα και οι καταχρήσεις τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  346 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 44 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 44α. καλεί την ΕΕ να αναλάβει 

ευρύτερο και περισσότερο ενεργό ρόλο 

στην προστασία και τη στήριξη του 

μεγάλου αριθμού εσωτερικά 

εκτοπισμένων ατόμων ανά τον κόσμο και 

στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής 

Σχέσης, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
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προαιρετική, αξιοπρεπής και ασφαλής 

επιστροφή, επανεγκατάσταση ή τοπική 

ένταξη, περιλαμβανομένης της παροχής 

βοήθειας για την ανάκτηση απολεσθείσας 

περιουσίας και υπαρχόντων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  347 

Ignazio Corrao 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 45 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

45. διαπιστώνει τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να τηρήσει τη δέσμευσή της για 

τη συμπερίληψη διατάξεων σχετικών με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα στις εκτιμήσεις 

επιπτώσεων που πραγματοποιεί για 

νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις, 

εκτελεστικά μέτρα και εμπορικές 

συμφωνίες· καλεί την Επιτροπή να 

βελτιώσει την ποιότητα και περιεκτικότητα 

των εκτιμήσεων επιπτώσεων και να 

διασφαλίσει τη συστηματική ενσωμάτωση 

ζητημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· 

45. διαπιστώνει τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να τηρήσει τη δέσμευσή της για 

τη συμπερίληψη διατάξεων σχετικών με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα στις εκτιμήσεις 

επιπτώσεων που πραγματοποιεί για 

νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις, 

εκτελεστικά μέτρα και εμπορικές 

συμφωνίες· καλεί την Επιτροπή να 

βελτιώσει την ποιότητα και περιεκτικότητα 

των εκτιμήσεων επιπτώσεων και να 

διασφαλίσει ως εκ τούτου τη συστηματική 

ενσωμάτωση ζητημάτων που αφορούν τα 

ανθρώπινα δικαιώματα στο κείμενο 

νομοθετικών και μη νομοθετικών 

προτάσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  348 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 45 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

45. διαπιστώνει τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να τηρήσει τη δέσμευσή της για 

45. διαπιστώνει τις προσπάθειες της 

Επιτροπής να τηρήσει τη δέσμευσή της για 
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τη συμπερίληψη διατάξεων σχετικών με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα στις εκτιμήσεις 

επιπτώσεων που πραγματοποιεί για 

νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις, 

εκτελεστικά μέτρα και εμπορικές 

συμφωνίες· καλεί την Επιτροπή να 

βελτιώσει την ποιότητα και περιεκτικότητα 

των εκτιμήσεων επιπτώσεων και να 

διασφαλίσει τη συστηματική ενσωμάτωση 

ζητημάτων που αφορούν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· 

τη συμπερίληψη διατάξεων σχετικών με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα στις εκτιμήσεις 

επιπτώσεων που πραγματοποιεί για 

νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις, 

εκτελεστικά μέτρα και εμπορικές και 

επενδυτικές συμφωνίες· καλεί την 

Επιτροπή να βελτιώσει την ποιότητα και 

περιεκτικότητα των εκτιμήσεων 

επιπτώσεων και να διασφαλίσει τη 

συστηματική ενσωμάτωση ζητημάτων που 

αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  349 

Hans-Olaf Henkel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

46. επαναλαμβάνει την αμέριστη 

υποστήριξή του για τη δυναμική 

συμμετοχή της ΕΕ στην προώθηση της 

προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των δημοκρατικών αρχών μέσω της 

συνεργασίας με τις δομές και τους 

ειδικευμένους οργανισμούς του ΟΗΕ, με 

το Συμβούλιο της Ευρώπης, με τον 

Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και με 

τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σύμφωνα με τα 

άρθρα 21 και 220 της ΣΕΕ· 

46. επαναλαμβάνει την αμέριστη 

υποστήριξή του για τη δυναμική 

συμμετοχή της ΕΕ στην προώθηση της 

προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των δημοκρατικών αρχών μέσω της 

συνεργασίας με τις δομές και τους 

ειδικευμένους οργανισμούς του ΟΗΕ, με 

το Συμβούλιο της Ευρώπης, με τον 

Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και με 

τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), καθώς και με 

περιφερειακούς οργανισμούς, όπως η 

Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής 

Ασίας (ASEAN), η Ένωση 

Περιφερειακής Συνεργασίας Νότιας 

Ασίας (SAARC), η Αφρικανική Ένωση, ο 

Αραβικός Σύνδεσμος και άλλοι, σύμφωνα 

με τα άρθρα 21 και 220 της ΣΕΕ· 

Or. en 
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Τροπολογία  350 

Marie-Christine Vergiat 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

46. επαναλαμβάνει την αμέριστη 

υποστήριξή του για τη δυναμική 

συμμετοχή της ΕΕ στην προώθηση της 

προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των δημοκρατικών αρχών μέσω της 

συνεργασίας με τις δομές και τους 

ειδικευμένους οργανισμούς του ΟΗΕ, με 

το Συμβούλιο της Ευρώπης, με τον 

Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και με 

τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σύμφωνα με τα 

άρθρα 21 και 220 της ΣΕΕ· 

46. επαναλαμβάνει την αμέριστη 

υποστήριξή του για τη συμμετοχή της ΕΕ 

στην προώθηση της προαγωγής των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δημοκρατικών αρχών μέσω της 

συνεργασίας με τις δομές και τους 

ειδικευμένους οργανισμούς του ΟΗΕ, με 

το Συμβούλιο της Ευρώπης, με τον 

Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και με 

τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σύμφωνα με τα 

άρθρα 21 και 220 της ΣΕΕ· 

Or. fr 

Τροπολογία  351 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 46α. τονίζει ότι, προκειμένου να 

εκπληρωθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που 

ορίζονται στο νέο σχέδιο δράσης, η ΕΕ 

πρέπει να δεσμεύσει επαρκείς πόρους και 

εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά, αφενός, 

τους ανθρώπινους πόρους που 

διατίθενται στις αντιπροσωπείες και στα 

κεντρικά γραφεία, και, αφετέρου, τα 

διαθέσιμα κονδύλια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  352 

Hans-Olaf Henkel 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 47 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 47α. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι τα θύματα των παραβιάσεων 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

αντιμετωπίζουν τεράστια εμπόδια για την 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την 

δικαίωσή τους· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της να μεταφέρουν στα 

εθνικά δίκαια όλες τις υποχρεώσεις που 

αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

να εξασφαλίζουν ότι οι άνθρωποι 

διαθέτουν αποτελεσματικές νομικές 

επιλογές και προσβάσιμους τρόπους 

υπεράσπισης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων τους σε τοπικό επίπεδο· 

θεωρεί τα κατάλληλα μέσα προσφυγής 

κατά παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων ως βασικό δείκτη της 

συμμόρφωσης μιας χώρας προς τις 

διεθνείς υποχρεώσεις όσον αφορά τα 

ανθρώπινα δικαιώματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  353 

Hans-Olaf Henkel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 48 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

48. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 

διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 

Συμβούλιο, την Επιτροπή, την 

Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη 

Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον 

Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις 

και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το 

48. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 

διαβιβάσει την ετήσια έκθεση στο 

Συμβούλιο, την Επιτροπή, την 

Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη 

Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον 

Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις 

και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το 
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Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον 

Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο 

της 70ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, 

τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την Ύπατη 

Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα και τους επικεφαλής 

αντιπροσωπειών της ΕΕ. 

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον 

Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο 

της 70ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, 

τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την Ύπατη 

Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα και τους επικεφαλής 

αντιπροσωπειών της ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  354 

Hans-Olaf Henkel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 48 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 48α. θεωρεί ότι η έλλειψη ισχυρών 

συνδέσμων μεταξύ των ΜΚΟ για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και των 

επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες βλάπτουν 

τις προσπάθειες της ΕΕ για προαγωγή 

της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, που, σε αντίθετη 

περίπτωση, θα ενισχύονταν από την 

ανάληψη ευθύνης σε τοπικό επίπεδο· 

υπογραμμίζει ότι οι συμφωνίες μεταξύ 

των οργανισμών για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και των επιχειρηματικών 

οργανώσεων θα εξουσιοδοτούσαν τους 

τοπικούς φορείς να παράσχουν 

αποτελεσματική προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, συνεπώς, 

να προαγάγουν μια ισχυρότερη κοινωνία 

των πολιτών· τονίζει ότι τέτοιου είδους 

συμφωνίες θα αξιοποιούσαν με τον 

καλύτερο τρόπο τα έξοδα και τις 

λειτουργικές δαπάνες τοπικών ΜΚΟ για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

Or. en 
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Τροπολογία  355 

Hans-Olaf Henkel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 48 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 48β. θεωρεί ότι κατά τις συνομιλίες της 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες 

χώρες η ΕΕ θα πρέπει να αποδίδει 

ιδιαίτερη σημασία στα εμπόδια που 

δυσχεραίνουν την αποτελεσματική 

υλοποίηση των υποχρεώσεων που 

αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα: 

υψηλό επίπεδο άτυπων συνομιλιών 

(χαμηλό επίπεδο κωδικοποίησης), 

αναποτελεσματική κυβερνητική εποπτεία, 

αναποτελεσματικό δικαστικό σύστημα, 

αναποτελεσματικοί μηχανισμοί 

αιτιάσεων, χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης 

του κοινού όσον αφορά τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, χαμηλό επίπεδο 

πληροφόρησης σχετικά με την πρόσβαση 

σε ένδικα μέσα και υψηλό επίπεδο 

διαφθοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  356 

Hans-Olaf Henkel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 48 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 48γ. τονίζει ότι οι εκτεταμένες 

παραβιάσεις και καταχρήσεις 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

θεμελιωδών ελευθεριών απαιτούν μια 

ακόμη πιο αποφασιστική και 

συντονισμένη ανάληψη ευθύνης εκ 

μέρους της ΕΕ και των κρατών μελών 

της· επαναλαμβάνει ότι χρειάζεται 

στενότερη συνεργασία σε διάφορα 
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επίπεδα διακυβέρνησης ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι η προαγωγή της 

δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων πληροί τους στόχους της 

συνοχής και της συνέπειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  357 

Hans-Olaf Henkel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 48 δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 48δ. αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία 

που έχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες 

πληροφορίας και επικοινωνίας στην 

προαγωγή, την υπεράσπιση και την 

αποκατάσταση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων παγκοσμίως και καλεί τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη 

μέλη να χρησιμοποιούν τους διαύλους 

πληροφορίας τους για να 

επαναλαμβάνουν συστηματικά στα 

συγκεκριμένα τους πλαίσια και 

αποστολές τη θέση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σχετικά με διάφορα 

ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ 

συγχρόνως να συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότητα και την προβολή 

των κοινών προσπαθειών της ΕΕ· 

Or. en 

 


