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Τροπολογία 3
Nicola Procaccini, Jorge Buxadé Villalba
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0343/2020
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Αντίκτυπος των μέτρων κατά της COVID-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
το κράτος δικαίου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά 
κοινοβούλια είναι οι μόνοι κατάλληλοι 
χώροι για τη διεξαγωγή δημοκρατικών 
συζητήσεων σχετικά με τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της πανδημίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα άλλο 
άτυπο πολιτικό φόρουμ δεν μπορεί να 
διασφαλίσει επαρκή έλεγχο των 
αποφάσεων που λαμβάνουν οι 
κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της 
κρίσης COVID-19·

Or. en
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Τροπολογία 4
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0343/2020
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Αντίκτυπος των μέτρων κατά της COVID-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
το κράτος δικαίου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελευθερία της έκφρασης έχει περιοριστεί 
σε ορισμένα κράτη μέλη με το πρόσχημα 
της καταπολέμησης της 
παραπληροφόρησης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι έχουν γίνει συλλήψεις για «καλλιέργεια 
κλίματος φόβου» ή για «υπονόμευση της 
ασφάλειας των πολιτών» μετά τη 
δημοσίευση επικρίσεων στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης·  λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πανδημία του κορονοϊού 
συνοδεύτηκε από ένα κύμα ψευδών και 
παραπλανητικών πληροφοριών, απάτης, 
εξαπάτησης των καταναλωτών, 
κυβερνοεγκλήματος και θεωριών 
συνωμοσίας, καθώς και από στοχευμένες 
εκστρατείες παραπληροφόρησης από 
ξένους παράγοντες, που συνιστούν 
πολυάριθμες δυνητικές απειλές για τους 
πολίτες της ΕΕ, την υγεία τους και για την 
εμπιστοσύνη τους στους δημόσιους 
οργανισμούς·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελευθερία της έκφρασης έχει περιοριστεί 
σε ορισμένα κράτη μέλη με το πρόσχημα 
της καταπολέμησης της 
παραπληροφόρησης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι έχουν γίνει συλλήψεις για «καλλιέργεια 
κλίματος φόβου» ή για «υπονόμευση της 
ασφάλειας των πολιτών» μετά τη 
δημοσίευση επικρίσεων στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πανδημία του κορονοϊού 
συνοδεύτηκε από ένα κύμα ψευδών και 
παραπλανητικών πληροφοριών, απάτης, 
εξαπάτησης των καταναλωτών, 
κυβερνοεγκλήματος και θεωριών 
συνωμοσίας, καθώς και από στοχευμένες 
εκστρατείες παραπληροφόρησης από 
ξένους παράγοντες ή και δημόσιες αρχές 
κρατών μελών, που συνιστούν 
πολυάριθμες δυνητικές απειλές για τους 
πολίτες της ΕΕ, την υγεία τους και για την 
εμπιστοσύνη τους στους δημόσιους 
οργανισμούς·
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Τροπολογία 5
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0343/2020
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Αντίκτυπος των μέτρων κατά της COVID-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
το κράτος δικαίου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
περιορισμού της κυκλοφορίας και το 
κλείσιμο των συνόρων είχαν σοβαρό 
αντίκτυπο στην πρόσβαση στις διαδικασίες 
ασύλου·  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά 
κράτη μέλη περιόρισαν προσωρινά ή 
ακόμη και ανέστειλαν τη διεκπεραίωση 
των αιτήσεων ασύλου, και τα περισσότερα 
από αυτά ανέστειλαν τις μεταφορές, τις 
επιστροφές και την επανεγκατάσταση στο 
πλαίσιο του κανονισμού του Δουβλίνου·  
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη 
μέλη έχουν κηρύξει τους λιμένες τους μη 
ασφαλείς ή δεν επέτρεψαν την αποβίβαση 
μεταναστών που διασώζονται σε 
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, 
αφήνοντάς τους σε κατάσταση 
αβεβαιότητας για απεριόριστο χρονικό 
διάστημα στη θάλασσα και θέτοντας σε 
κίνδυνο τη ζωή τους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν 
πλέον επανεκκινήσει τις δραστηριότητες 
αυτές·  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 
αναφερθεί κρούσματα της νόσου COVID-
19 σε διάφορα κέντρα υποδοχής αιτούντων 
άσυλο, με αποτέλεσμα να τίθενται άμεσα 
σε κίνδυνο ευπαθείς ομάδες, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερπλήρεις 
καταυλισμοί στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 
εξακολουθούν να ενέχουν ιδιαίτερο 

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
περιορισμού της κυκλοφορίας και το 
κλείσιμο των συνόρων είχαν σοβαρό 
αντίκτυπο στην πρόσβαση στις διαδικασίες 
ασύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά 
κράτη μέλη περιόρισαν προσωρινά ή 
ακόμη και ανέστειλαν τη διεκπεραίωση 
των αιτήσεων ασύλου, και τα περισσότερα 
από αυτά ανέστειλαν τις μεταφορές, τις 
επιστροφές και την επανεγκατάσταση στο 
πλαίσιο του κανονισμού του Δουβλίνου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη 
μέλη έχουν κηρύξει τους λιμένες τους μη 
ασφαλείς ή δεν επέτρεψαν την αποβίβαση 
μεταναστών που διασώζονται σε 
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης καθώς 
αποτελούν υγειονομικό κίνδυνο και 
κίνδυνο για την ασφάλεια· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα περισσότερα κράτη μέλη 
έχουν πλέον επανεκκινήσει τις 
δραστηριότητες αυτές· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι έχουν αναφερθεί κρούσματα της 
νόσου COVID-19 σε διάφορα κέντρα 
υποδοχής αιτούντων άσυλο, με 
αποτέλεσμα να τίθενται άμεσα σε κίνδυνο 
ευπαθείς ομάδες, και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι υπερπλήρεις καταυλισμοί στα 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ εξακολουθούν 
να ενέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο μαζικής 
επιδημικής έξαρσης, καθώς δεν μπορούν 
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κίνδυνο μαζικής επιδημικής έξαρσης, 
καθώς δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι 
κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης, 
ενώ η στέγαση και η πρόσβαση σε 
τρόφιμα, ύδρευση, εγκαταστάσεις 
σωματικής και ψυχικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων όσων 
προσβλήθηκαν από τη νόσο COVID-19, 
είναι πολύ περιορισμένη·

να εφαρμοστούν οι κανόνες κοινωνικής 
αποστασιοποίησης, ενώ η στέγαση και η 
πρόσβαση σε τρόφιμα, ύδρευση, 
εγκαταστάσεις σωματικής και ψυχικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων όσων 
προσβλήθηκαν από τη νόσο COVID-19, 
είναι πολύ περιορισμένη·

Or. en
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Τροπολογία 6
Nicola Procaccini, Jorge Buxadé Villalba
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0343/2020
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Αντίκτυπος των μέτρων κατά της COVID-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
το κράτος δικαίου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΗ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΗ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
κυβερνήσεις υποτιμούν τον κίνδυνο που 
εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη μετανάστευση 
για τη δημόσια υγεία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι είναι αδιανόητο οι εθνικοί 
λιμένες να παραμένουν ανοικτοί για την 
αποβίβαση των μεταναστών, την ίδια 
στιγμή που οι πολίτες της ΕΕ υπόκεινται 
σε νέα περιοριστικά μέτρα που ενδέχεται 
να περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 7
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0343/2020
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Αντίκτυπος των μέτρων κατά της COVID-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
το κράτος δικαίου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΛΕ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΛΕ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν κάνει χρήση των 
αρμοδιοτήτων τους ως κυρίαρχα κράτη 
βάσει των Συνθηκών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν 
έχουν επιδείξει ούτε ικανότητα 
πρόβλεψης ούτε αποτελεσματικότητα, 
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
τους όταν υποβάλλουν προτάσεις για να 
βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αποτρέψουν 
την εξάπλωση του ιού ή να 
προστατευτούν από αυτόν ή να 
αποτρέψουν τις αρνητικές συνέπειές του 
για την υγεία και τις εθνικές οικονομίες·

Or. en
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Τροπολογία 8
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0343/2020
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Αντίκτυπος των μέτρων κατά της COVID-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
το κράτος δικαίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι, όταν εγκρίνονται, 
αξιολογούνται ή επανεξετάζονται μέτρα 
που θα μπορούσαν να περιορίσουν τη 
λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, το 
κράτος δικαίου ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, τα εν λόγω μέτρα τηρούν τις 
συστάσεις διεθνών οργανισμών όπως ο 
ΟΗΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης, 
συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής της 
Βενετίας, καθώς και της έκθεσης της 
Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση του 
κράτους δικαίου στην ΕΕ· επαναλαμβάνει 
την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να 
μην καταχρώνται τις εξουσίες έκτακτης 
ανάγκης για τη θέσπιση νομοθεσίας που 
δεν σχετίζεται με τους στόχους έκτακτης 
ανάγκης στον τομέα της υγείας λόγω της 
νόσου COVID-19, προκειμένου να 
υπερκεραστεί η κοινοβουλευτική εποπτεία·

3. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι, όταν εγκρίνονται, 
αξιολογούνται ή επανεξετάζονται μέτρα 
που θα μπορούσαν να περιορίσουν τη 
λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, το 
κράτος δικαίου ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, τα εν λόγω μέτρα 
συνυπολογίζουν τις συστάσεις διεθνών 
οργανισμών όπως ο ΟΗΕ και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, 
συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής της 
Βενετίας, καθώς και της έκθεσης της 
Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση του 
κράτους δικαίου στην ΕΕ· επαναλαμβάνει 
την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να 
μην καταχρώνται τις εξουσίες έκτακτης 
ανάγκης για τη θέσπιση νομοθεσίας που 
δεν σχετίζεται με τους στόχους έκτακτης 
ανάγκης στον τομέα της υγείας λόγω της 
νόσου COVID-19, προκειμένου να 
υπερκεραστεί η κοινοβουλευτική εποπτεία·

Or. en
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Τροπολογία 9
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0343/2020
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Αντίκτυπος των μέτρων κατά της COVID-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
το κράτος δικαίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι ο καλύτερος τρόπος 
για την καταπολέμηση της 
παραπληροφόρησης είναι η προστασία και 
η διασφάλιση του δικαιώματος στην 
ενημέρωση και της ελευθερίας της 
έκφρασης, παρέχοντας στήριξη για τη 
διασφάλιση του πλουραλισμού των μέσων 
ενημέρωσης και της ανεξάρτητης 
δημοσιογραφίας·  καλεί, στο πλαίσιο αυτό, 
τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τη 
διαφάνεια κατά τη θέσπιση μέτρων και να 
παρέχουν στους πολίτες τους πλήρεις, 
επικαιροποιημένες, ακριβείς και 
αντικειμενικές πληροφορίες και δεδομένα 
σχετικά με την κατάσταση της δημόσιας 
υγείας και τα μέτρα που λαμβάνονται για 
τον έλεγχό της, να καταπολεμούν την 
παραπληροφόρηση που αποσκοπεί στην 
απαξίωση ή τη στρέβλωση των 
επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τους 
κινδύνους για την υγεία και που αφορούν 
κυβερνητικά μέτρα που δικαιολογούνται 
για την καταπολέμηση της εξάπλωσης 
της νόσου COVID-19, κατά τρόπο 
ισορροπημένο και λαμβάνοντας ιδιαίτερη 
μέριμνα ώστε να μην παράγονται 
αποτρεπτικά αποτελέσματα για την 
ελευθερία της έκφρασης και για τους 
δημοσιογράφους, τους εργαζομένους στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ή 

11. υπενθυμίζει ότι ο καλύτερος τρόπος 
για την καταπολέμηση της 
παραπληροφόρησης είναι η προστασία και 
η διασφάλιση του δικαιώματος στην 
ενημέρωση και της ελευθερίας της 
έκφρασης, παρέχοντας στήριξη για τη 
διασφάλιση του πλουραλισμού των μέσων 
ενημέρωσης και της ανεξάρτητης 
δημοσιογραφίας· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, 
τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τη 
διαφάνεια κατά τη θέσπιση μέτρων, να 
παρέχουν στους πολίτες τους πλήρεις, 
επικαιροποιημένες, ακριβείς και 
αντικειμενικές πληροφορίες και δεδομένα 
σχετικά με την κατάσταση της δημόσιας 
υγείας και τα μέτρα που λαμβάνονται για 
τον έλεγχό της και να καταπολεμούν την 
παραπληροφόρηση που αποσκοπεί στην 
απαξίωση ή τη στρέβλωση των 
επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τους 
κινδύνους για την υγεία, κατά τρόπο 
ισορροπημένο και λαμβάνοντας ιδιαίτερη 
μέριμνα ώστε να μην παράγονται 
αποτρεπτικά αποτελέσματα για την 
ελευθερία της έκφρασης και για τους 
δημοσιογράφους, τους εργαζομένους στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ή 
άλλους, μέσω της ποινικοποίησης ή της 
επιβολής δυσανάλογων κυρώσεων· τονίζει 
ότι η πανδημία έχει αυξήσει τον 
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άλλους, μέσω της ποινικοποίησης ή της 
επιβολής δυσανάλογων κυρώσεων· τονίζει 
ότι η πανδημία έχει αυξήσει τον 
στιγματισμό των μεταναστών και οδήγησε 
σε αύξηση των περιπτώσεων εισαγωγής 
διακρίσεων, κάτι που επιδεινώθηκε από 
την παραπληροφόρηση και τις ψευδείς 
ειδήσεις , συμπεριλαμβανομένων των 
ρατσιστικών και ξενοφοβικών 
περιστατικών κατά ατόμων που ανήκουν 
σε εθνοτικές μειονότητες, και της 
ρητορικής μίσους κατά ατόμων με 
αναπηρία και προσφύγων54· τονίζει ότι η 
παραπληροφόρηση αποτελεί εξελισσόμενη 
πρόκληση με δυνατότητα να επηρεάσει 
αρνητικά τις δημοκρατικές διαδικασίες και 
τον κοινωνικό διάλογο που επηρεάζουν 
όλους τους τομείς πολιτικής, να 
υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στη δημοκρατία και να 
αποθαρρύνει την ευρωπαϊκή συνεργασία 
και αλληλεγγύη· υπενθυμίζει ότι το 
Κοινοβούλιο εργάζεται ήδη για μια σειρά 
πιθανών μέτρων μέσω της Ειδικής 
Επιτροπής του για τις εξωτερικές 
παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
παραπληροφόρησης, σε όλες τις 
δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (INGE)·

______________________
53Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, 
COVID-19 Στιγμιότυπο ανάλυσης #19: 
Παραπληροφόρηση σχετικά με τη 
μετανάστευση & τους μετανάστες, 20 
Απριλίου 2020.
54Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ, Πανδημία κορονοϊού στην ΕΕ – 
Επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα – 
Δελτίο αριθ. 1, 8 Απριλίου 2020.

στιγματισμό των μεταναστών και οδήγησε 
σε αύξηση των περιπτώσεων εισαγωγής 
διακρίσεων, κάτι που επιδεινώθηκε από 
την παραπληροφόρηση και τις ψευδείς 
ειδήσεις , συμπεριλαμβανομένων των 
ρατσιστικών και ξενοφοβικών 
περιστατικών κατά ατόμων που ανήκουν 
σε εθνοτικές μειονότητες, και της 
ρητορικής μίσους κατά ατόμων με 
αναπηρία και προσφύγων54· τονίζει ότι η 
παραπληροφόρηση αποτελεί εξελισσόμενη 
πρόκληση με δυνατότητα να επηρεάσει 
αρνητικά τις δημοκρατικές διαδικασίες και 
τον κοινωνικό διάλογο· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι δεν υπάρχει πάντα 
επιστημονική συναίνεση για τη στήριξη 
των μέτρων πολιτικής και τονίζει ότι σε 
μια δημοκρατική κοινωνία πρέπει πάντα 
να διασφαλίζεται χώρος για μια 
διαφορετική γνώμη· υπενθυμίζει ότι το 
Κοινοβούλιο εργάζεται ήδη για μια σειρά 
πιθανών μέτρων μέσω της Ειδικής 
Επιτροπής του για τις εξωτερικές 
παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
παραπληροφόρησης, σε όλες τις 
δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (INGE)·

______________________
53Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, 
COVID-19 Στιγμιότυπο ανάλυσης #19: 
Παραπληροφόρηση σχετικά με τη 
μετανάστευση & τους μετανάστες, 20 
Απριλίου 2020.
54Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ, Πανδημία κορονοϊού στην ΕΕ – 
Επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα – 
Δελτίο αριθ. 1, 8 Απριλίου 2020.
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Τροπολογία 10
Nicola Procaccini, Jorge Buxadé Villalba
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0343/2020
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Αντίκτυπος των μέτρων κατά της COVID-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
το κράτος δικαίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί τα κράτη μέλη να μην 
επιτρέψουν περαιτέρω αποβιβάσεις 
μεταναστών·
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Τροπολογία 11
Jorge Buxadé Villalba
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος B9-0343/2020
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Αντίκτυπος των μέτρων κατά της COVID-19 στη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
το κράτος δικαίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να αντλήσουν τα κατάλληλα 
διδάγματα από την κρίση COVID-19 και 
να συνεργαστούν πολύ στενότερα στον 
τομέα της υγείας, δεδομένου του 
τεράστιου φορτίου με το οποίο 
βρίσκονται αντιμέτωποι οι πολίτες στην 
προσπάθειά τους να διαχειριστούν τη 
σωματική και ψυχική τους υγεία κατά τη 
διάρκεια αυτής της πανδημίας, μεταξύ 
άλλων μέσω της δημιουργίας μιας 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, όπως 
προτάθηκε στο ψήφισμά του της 10ης 
Ιουλίου 2020 σχετικά με τη στρατηγική 
της ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά τη 
νόσο COVID-1957·
_______________________
57 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0205.

21. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να αντλήσουν τα κατάλληλα 
διδάγματα από την κρίση COVID-19 και 
να επικεντρωθούν στην ανάληψη δράσης 
σε ενωσιακό επίπεδο όπου μπορεί να 
προκύψει προστιθέμενη αξία·
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το κράτος δικαίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει 
την παρακολούθηση των ληφθέντων 
μέτρων, να εντείνει τις δραστηριότητές της 
για τον συντονισμό των κρατών μελών, να 
καθοδηγήσει ενεργά τις αρχές κατά τον 
χειρισμό της πανδημίας σύμφωνα με το 
δημοκρατικό κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, να αναλάβει 
νομική δράση και να χρησιμοποιήσει 
άλλα διαθέσιμα εργαλεία όποτε είναι 
αναγκαίο και να εξετάσει τις διαθέσιμες 
επιλογές για τη διασφάλιση του σεβασμού 
των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης, 
καθώς και να αναλάβει ηγετικό ρόλο για 
να διασφαλίσει την άρση των 
περιοριστικών μέτρων το συντομότερο 
δυνατόν· καλεί τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να συνεχίσει 
να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τον 
αντίκτυπο των μέτρων για την 
καταπολέμηση της COVID-19 στα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

22. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει 
την παρακολούθηση των ληφθέντων 
μέτρων, να εντείνει τις δραστηριότητές της 
για τον συντονισμό των κρατών μελών και 
να καθοδηγήσει ενεργά τις αρχές κατά τον 
χειρισμό της πανδημίας όταν η συνεργασία 
προσφέρει ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία·
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