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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

3.7.2018 B8-0314/1 

Τροπολογία  1 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0314/2018 

Claude Moraes 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της 

ανθρωπιστικής βοήθειας 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 

ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018 

σχετικά με την πρόοδο που έχει 

σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια 

Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την 

ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη 

μετανάστευση και για τους πρόσφυγες, το 

Κοινοβούλιο ζήτησε να μην 

ποινικοποιείται η ανθρωπιστική 

συνδρομή, να ενισχυθούν οι δυνατότητες 

ανεύρεσης και διάσωσης ανθρώπων που 

κινδυνεύουν, να αναπτυχθούν αυξημένες 

δυνατότητες από όλα τα κράτη και να 

αναγνωριστεί η στήριξη που παρέχουν 

ιδιωτικοί φορείς και ΜΚΟ στην εκτέλεση 

θαλάσσιων και χερσαίων επιχειρήσεων 

διάσωσης· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποινικό 

δίκαιο δεν αποτελεί αποκλειστική 

αρμοδιότητα της ΕΕ και εξακολουθεί να 

υπόκειται στις αρχές της αναλογικότητας 
και της επικουρικότητας· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η ανεξαρτησία της 

δικαιοσύνης αποτελεί θεμελιώδη αρχή 

του δικαίου· 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/2 

Τροπολογία  2 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0314/2018 

Claude Moraes 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της 

ανθρωπιστικής βοήθειας 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 

έγγραφο εργασίας σχετικά με την 

αξιολόγηση REFIT της δέσμης για τους 

διακινητές, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι η 

ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων και 

ορθών πρακτικών μεταξύ των 

εισαγγελικών αρχών, των αρχών επιβολής 

του νόμου και της κοινωνίας των πολιτών 

μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της 

σημερινής κατάστασης και να αποτρέψει 

τον κίνδυνο ποινικοποίησης της 

πραγματικής ανθρωπιστικής συνδρομής· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 

έγγραφο εργασίας σχετικά με την 

αξιολόγηση REFIT της δέσμης για τους 

διακινητές, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι η 

ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων και 

ορθών πρακτικών μεταξύ των 

εισαγγελικών αρχών και των αρχών 

επιβολής του νόμου μπορεί να συμβάλει 

στη βελτίωση της σημερινής μη 

ικανοποιητικής κατάστασης· 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/3 

Τροπολογία  3 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0314/2018 

Claude Moraes 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της 

ανθρωπιστικής βοήθειας 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 

παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας περί 

υποβοήθησης δεν επιβάλλει υποχρέωση 

των κρατών μελών να μην τιμωρούν την 

υποβοήθηση της παράτυπης διαμονής, 

όταν δεν υπάρχει στοιχείο πρόθεσης για εκ 

κερδοσκοπίας διάπραξη, και ότι η 

συμφωνία-πλαίσιο δεν περιλαμβάνει 

υποχρεωτικές διατάξεις που να εμποδίζουν 

την τιμωρία πράξεων οι οποίες 

διαπράττονται για ανθρωπιστικούς 

σκοπούς ή σε καταστάσεις ανάγκης· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 

παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας περί 

υποβοήθησης δεν επιβάλλει υποχρέωση 

των κρατών μελών να μην τιμωρούν την 

υποβοήθηση της παράτυπης διαμονής, 

όταν δεν υπάρχει στοιχείο πρόθεσης για εκ 

κερδοσκοπίας διάπραξη, και ότι η 

συμφωνία-πλαίσιο δεν περιλαμβάνει 

υποχρεωτικές διατάξεις που να εμποδίζουν 

την τιμωρία πράξεων οι οποίες 

διαπράττονται για ανθρωπιστικούς 

σκοπούς ή σε καταστάσεις ανάγκης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη αυτή 

συνεπάγεται μια ασαφή κατάσταση, η 

οποία πρέπει να αποσαφηνιστεί· 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/4 

Τροπολογία  4 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0314/2018 

Claude Moraes 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της 

ανθρωπιστικής βοήθειας 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 

1 παράγραφος 2, της οδηγίας κάνει 

αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ των 

θεμελιωδών λόγων για τους οποίους 

χορηγείται η βοήθεια· 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/5 

Τροπολογία  5 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0314/2018 

Claude Moraes 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της 

ανθρωπιστικής βοήθειας 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο των ΗΕ κατά της λαθραίας 

διακίνησης μεταναστών, οι πράξεις 

ανθρωπιστικής συνδρομής δεν θα πρέπει 
να ποινικοποιούνται· 

3. συνιστά κάθε μορφή βοήθειας που 

παρέχεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο 

εισέρχεται, διέρχεται ή διαμένει  

παράνομα στο έδαφος κράτους μέλους, 

σύμφωνα με το άρθρο 1 της οδηγίας, να 

ποινικοποιείται· 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/6 

Τροπολογία  6 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0314/2018 

Claude Moraes 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της 

ανθρωπιστικής βοήθειας 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. εκφράζει τη λύπη του για την 

εξαιρετικά περιορισμένη μεταφορά στο 

εθνικό δίκαιο, από τα κράτη μέλη, της 

εξαίρεσης που παρέχεται στην οδηγία περί 

υποβοήθησης και σημειώνει ότι η 

εξαίρεση θα πρέπει να εφαρμόζεται ως 

εμπόδιο για την άσκηση δίωξης, ώστε να 

διασφαλίζει ότι η δίωξη δεν ασκείται 

εναντίον ατόμων ή εναντίον οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες 

βοηθούν τους μετανάστες για 

ανθρωπιστικούς λόγους· 

5. σημειώνει την πολύ περιορισμένη 

μεταφορά από τα κράτη μέλη της 

εξαίρεσης όσον αφορά την ανθρωπιστική 

βοήθεια που παρέχεται στην οδηγία περί 

υποβοήθησης, ως αποτέλεσμα της 

νομικής ασάφειας της διάταξης αυτής· 

λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η 

απαλλαγή από την ποινική ευθύνη 

αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα κάθε 

κράτους μέλους, καλεί την Επιτροπή να 

προτείνει την τροποποίηση της οδηγία 

2002/90/ΕΚ με στόχο τη διαγραφή του 

άρθρου 1 παράγραφος 2· 

Or. en 



 

AM\1158141EL.docx  PE621.739v01-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

3.7.2018 B8-0314/7 

Τροπολογία  7 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0314/2018 

Claude Moraes 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της 

ανθρωπιστικής βοήθειας 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να 

μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο την 

εξαίρεση για την ανθρωπιστική συνδρομή 

που προβλέπεται στην οδηγία περί 

υποβοήθησης και να θέσουν σε εφαρμογή 

επαρκή συστήματα για την 

παρακολούθηση της τήρησης και της 

αποτελεσματικής πρακτικής εφαρμογής 
της δέσμης για τους διακινητές, 

συλλέγοντας και καταγράφοντας, σε 

ετήσια βάση, πληροφορίες για τον αριθμό 

των ατόμων τα οποία συλλαμβάνονται για 

υποβοήθηση στα σύνορα και στο 

εσωτερικό της χώρας, για τον αριθμό των 

δικαστικών διαδικασιών που εκκινούνται, 

τον αριθμό των καταδικαστικών 

αποφάσεων, σε συνδυασμό με 

πληροφορίες για το σκεπτικό των ποινών, 

αλλά και των λόγων διακοπής μιας 

διερευνητικής διαδικασίας· 

6. επιβεβαιώνει ότι οι ΜΚΟ, ακόμη 

και όταν παρέχουν  « ανθρωπιστική 

βοήθεια » σε διεθνή ύδατα ή/και στα 

εξωτερικά χερσαία σύνορα της ΕΕ, 

εξακολουθούν να υπόκεινται σε όλους 

τους ισχύοντες κανόνες σύμφωνα με το 

διεθνές και το εθνικό δίκαιο· 

Or. en 

 

 


