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3. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία 

γηα ην θιίκα πόισζεο πνπ επηθξαηεί ζηε 

ρώξα θαη γηα ην γεγνλόο όηη ηκήκα ηεο 

αληηπνιίηεπζεο κπντθνηάξεη ηηο 

θνηλνβνπιεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο· 

πξνηξέπεη όιεο ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο, 

ηόζν ηεο θπβέξλεζεο όζν θαη ηεο 

αληηπνιίηεπζεο, λα δεζκεπζνύλ εθ λένπ 

γηα βηώζηκν δηάινγν θαη επνηθνδνκεηηθή 

ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηνπ θνηλνβνπιίνπ 

ηνπ Μαπξνβνπλίνπ· ζεκεηώλεη ηελ 

απόξξηςε ηεο πξόηαζεο δπζπηζηίαο ζην 

θνηλνβνύιην ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ζηηο 27 

Ιαλνπαξίνπ 2016 θαη ηνλ αλαζρεκαηηζκό 

ηεο θπβέξλεζεο ζπλαζπηζκνύ πνπ 

επαθνινύζεζε· ππελζπκίδεη όηη ν δηάινγνο 

θαη ν ζπκβηβαζκόο απνηεινύλ 

αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ζε θάζε 

δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ· ζεσξεί νπζηώδεο γηα ηε 

δεκνθξαηηθή νκαιόηεηα θάζε κνξθή 

δηακαξηπξίαο λα είλαη εηξεληθή θαη 

ζύκθσλε κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία· 

αλακέλεη από ηηο αξκόδηεο αξρέο λα 

δηεξεπλήζνπλ ελδειερώο θαη εγθαίξσο όια 

ηα θξνύζκαηα βίαο πνπ ζεκεηώζεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ δηαδειώζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ θαηαγγειηώλ 

γηα ππεξβνιηθή άζθεζε βίαο από νξηζκέλα 

κέιε ησλ αζηπλνκηθώλ δπλάκεσλ· 

ζεκεηώλεη ηηο αιιαγέο πνπ εγθξίζεθαλ ηνλ 

Δεθέκβξην ηνπ 2015 ζηνλ λόκν γηα ηηο 

3. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία 

γηα ην θιίκα πόισζεο πνπ επηθξαηεί ζηε 

ρώξα θαη γηα ην γεγνλόο όηη ηκήκα ηεο 

αληηπνιίηεπζεο κπντθνηάξεη ηηο 

θνηλνβνπιεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο· 

πξνηξέπεη όιεο ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο, 

ηόζν ηεο θπβέξλεζεο όζν θαη ηεο 

αληηπνιίηεπζεο, λα δεζκεπζνύλ εθ λένπ 

γηα βηώζηκν δηάινγν θαη επνηθνδνκεηηθή 

ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηνπ θνηλνβνπιίνπ 

ηνπ Μαπξνβνπλίνπ· ζεκεηώλεη ηελ 

απόξξηςε ηεο πξόηαζεο δπζπηζηίαο ζην 

θνηλνβνύιην ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ζηηο 27 

Ιαλνπαξίνπ 2016 θαη ηνλ θνηλνβνπιεπηηθό 

δηάινγν ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία 

ζπλζεθώλ γηα ειεύζεξεο θαη δίθαηεο 

εθινγέο· ππελζπκίδεη όηη ν δηάινγνο θαη ν 

ζπκβηβαζκόο απνηεινύλ αθξνγσληαίνπο 

ιίζνπο ζε θάζε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ· εθθξάδεη, ζε ζρέζε κε 

απηό, ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην ζρέδην 

πνπ παξνπζηάζηεθε γηα ηελ ππέξβαζε ηεο 

πνιηηηθήο θξίζεο· θαιεί όια ηα θόκκαηα 

ηεο αληηπνιίηεπζεο λα εμεηάζνπλ ηελ 

πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηελ θπβέξλεζε 

κέρξη ηηο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 

2016, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ, 

ρσξίο άιιε θαζπζηέξεζε, όηη πιεξνύληαη 

νη πξνϋπνζέζεηο γηα ειεύζεξεο θαη δίθαηεο 

εθινγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

νινθιήξσζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ 

εθινγηθώλ λόκσλ θαη γηα λα δηαζθαιηζηεί 
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δεκόζηεο ζπλαζξνίζεηο· όηη δεκόζηνη πόξνη δελ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα θνκκαηηθνύο 

ζθνπνύο· ζεσξεί νπζηώδεο γηα ηε 

δεκνθξαηηθή νκαιόηεηα θάζε κνξθή 

δηακαξηπξίαο λα είλαη εηξεληθή θαη 

ζύκθσλε κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία· 

αλακέλεη από ηηο αξκόδηεο αξρέο λα 

δηεξεπλήζνπλ ελδειερώο θαη εγθαίξσο όια 

ηα θξνύζκαηα βίαο πνπ ζεκεηώζεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ δηαδειώζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ θαηαγγειηώλ 

γηα ππεξβνιηθή άζθεζε βίαο από νξηζκέλα 

κέιε ησλ αζηπλνκηθώλ δπλάκεσλ· 

ζεκεηώλεη ηηο αιιαγέο πνπ εγθξίζεθαλ ηνλ 

Δεθέκβξην ηνπ 2015 ζηνλ λόκν γηα ηηο 

δεκόζηεο ζπλαζξνίζεηο·  

Or. en 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

16. ελζαξξύλεη ηε ιήςε πξόζζεησλ 

κέηξσλ θαηά ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ, γηα 

λα ζπκπιεξσζνύλ νη ζρεηηθέο λνκηθέο θαη 

ζεζκηθέο πηπρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο ζπγθξόηεζεο νκάδαο δηαηνκεαθνύ 

ζπληνληζκνύ· θαιεί ηηο αξκόδηεο αξρέο λα 

απμήζνπλ ηνλ αξηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ 

εξεπλώλ, ησλ θαηαζρέζεσλ θαη ησλ 

δεκεύζεσλ, λα εληνπίδνπλ θαη λα 

πξνζηαηεύνπλ απνηειεζκαηηθόηεξα ηα 

ζύκαηα θαη λα αζθνύλ ηηο αληίζηνηρεο 

δηώμεηο· ραηξεηίδεη ηηο 70 ζπιιήςεηο γηα 

εκπνξία αλζξώπσλ πξνο ηελ Ιηαιία κεηά 

από έξεπλεο ησλ αξρώλ ηνπ 

Μαπξνβνπλίνπ· 

16. ελζαξξύλεη ηε ιήςε πξόζζεησλ 

κέηξσλ θαηά ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ, γηα 

λα ζπκπιεξσζνύλ νη ζρεηηθέο λνκηθέο θαη 

ζεζκηθέο πηπρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο ζπγθξόηεζεο νκάδαο δηαηνκεαθνύ 

ζπληνληζκνύ· θαιεί ηηο αξκόδηεο αξρέο λα 

απμήζνπλ ηνλ αξηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ 

εξεπλώλ, ησλ θαηαζρέζεσλ θαη ησλ 

δεκεύζεσλ, λα εληνπίδνπλ θαη λα 

πξνζηαηεύνπλ απνηειεζκαηηθόηεξα ηα 

ζύκαηα θαη λα αζθνύλ ηηο αληίζηνηρεο 

δηώμεηο·  

Or. en 

 

 


