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9.11.2020 B9-0343/13

Τροπολογία 13
Annalisa Tardino, Harald Vilimsky
εξ ονόματος της Ομάδας ID

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
χώρες της ΕΕ έχουν κηρύξει κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης28 βάσει των 
συνταγμάτων τους29, κάτι που σε 
ορισμένες περιπτώσεις έχει εγείρει νομικά 
ζητήματα, ενώ άλλες χώρες έχουν 
προσφύγει στις εξουσίες έκτακτης ανάγκης 
που προβλέπονται από το κοινό δίκαιο30 ή 
την κανονική νομοθεσία31 για την 
επείγουσα λήψη περιοριστικών μέτρων για 
την αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-
19· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά 
έχουν αντίκτυπο στη δημοκρατία, στο 
κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, καθώς επηρεάζουν την 
άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών, όπως η ελευθερία 
κυκλοφορίας, η ελευθερία του 
συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, η 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, η 
θρησκευτική ελευθερία, το δικαίωμα στην 
οικογενειακή ζωή, το δικαίωμα ασύλου, η 
αρχή της ισότητας και της απαγόρευσης 
των διακρίσεων, το δικαίωμα στην 
ιδιωτική ζωή και την προστασία των 
δεδομένων, το δικαίωμα στην εκπαίδευση 
και το δικαίωμα στην εργασία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά 
έχουν επίσης αντίκτυπο στις οικονομίες 
των κρατών μελών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
χώρες της ΕΕ έχουν κηρύξει κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης28 βάσει των 
συνταγμάτων τους29, κάτι που σε 
ορισμένες περιπτώσεις έχει εγείρει νομικά 
ζητήματα, ενώ άλλες χώρες έχουν 
προσφύγει στις εξουσίες έκτακτης ανάγκης 
που προβλέπονται από το κοινό δίκαιο30 ή 
την κανονική νομοθεσία31 για την 
επείγουσα λήψη περιοριστικών μέτρων για 
την αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-
19· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά 
έχουν αντίκτυπο στη δημοκρατία, στο 
κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, καθώς επηρεάζουν την 
άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών, όπως η ελευθερία 
κυκλοφορίας, η ελευθερία του 
συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, η 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, η 
θρησκευτική ελευθερία, το δικαίωμα στην 
οικογενειακή ζωή, το δικαίωμα ασύλου, η 
αρχή της ισότητας και της απαγόρευσης 
των διακρίσεων, το δικαίωμα στην 
ιδιωτική ζωή και την προστασία των 
δεδομένων, το δικαίωμα στην εκπαίδευση 
και το δικαίωμα στην εργασία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά 
έχουν δυσανάλογο αντίκτυπο στις 
οικονομίες των κρατών μελών και ιδίως 
στις ΜΜΕ, τις οικογενειακές επιχειρήσεις 
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και τους ανεξάρτητους εργαζομένους, 
που σε πολλές περιπτώσεις δεν έλαβαν 
επαρκή και έγκαιρη αποζημίωση, με 
αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η 
οικονομική επιβίωση πολλών 
νοικοκυριών·

___________________ ___________________
28 Συλλογή των γνωμοδοτήσεων και 
εκθέσεων της Επιτροπής της Βενετίας 
σχετικά με τις καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, CDL-PI (2020) 003.

28 Συλλογή των γνωμοδοτήσεων και 
εκθέσεων της Επιτροπής της Βενετίας 
σχετικά με τις καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, CDL-PI (2020) 003.

29 De jure κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
σύμφωνα με το Σύνταγμα, άνοιξη 2020: 
Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, 
Φινλανδία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, 
Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Πορτογαλία και 
Ισπανία.

29 De jure κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
σύμφωνα με το Σύνταγμα, άνοιξη 2020: 
Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, 
Φινλανδία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, 
Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Πορτογαλία και 
Ισπανία.

30 Γερμανία, Λετονία, Γαλλία, Ιταλία και 
Σλοβακία.

30 Γερμανία, Λετονία, Γαλλία, Ιταλία και 
Σλοβακία.

31 De facto κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
βάσει της συνήθους νομοθεσίας: 13 κράτη 
μέλη δεν έχουν κηρύξει de jure κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της 
κρίσης COVID-19, και συγκεκριμένα: 
Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Κύπρος, Δανία, 
Ελλάδα, Ιρλανδία, Λιθουανία, Μάλτα, 
Κάτω Χώρες, Πολωνία, Σλοβενία και 
Σουηδία, συν το Ηνωμένο Βασίλειο.

31 De facto κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
βάσει της συνήθους νομοθεσίας: 13 κράτη 
μέλη δεν έχουν κηρύξει de jure κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της 
κρίσης COVID-19, και συγκεκριμένα: 
Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Κύπρος, Δανία, 
Ελλάδα, Ιρλανδία, Λιθουανία, Μάλτα, 
Κάτω Χώρες, Πολωνία, Σλοβενία και 
Σουηδία, συν το Ηνωμένο Βασίλειο.
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Τροπολογία 14
Annalisa Tardino, Harald Vilimsky
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος B9-0343/2020
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Ο 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 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 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, γεγονός που 
συνιστά σημαντική απειλή για την υγεία 
του πληθυσμού που ζει στο περιβάλλον 
τέτοιων καταυλισμών, ιδίως σε νησιά 
όπως η Λαμπεντούζα και η Λέσβος· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη 
αντιμετωπίζουν μια αναζωπύρωση των 
ισλαμιστικών τρομοκρατικών επεισοδίων 
και ότι ορισμένοι τρομοκράτες έχουν 
διεισδύσει παράνομα στα σύνορα της 
Ευρώπης ως μετανάστες/πρόσφυγες, 
συμπεριλαμβανομένου του δράστη των 
τελευταίων επιθέσεων στη Νίκαια· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί 
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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·

αστυνομικοί τραυματίστηκαν ενώ 
προσπαθούσαν να συγκρατήσουν 
μετανάστες που προσπαθούσαν να 
διαφύγουν από εγκαταστάσεις 
καραντίνας·

Or. en
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Τροπολογία 15
Annalisa Tardino, Harald Vilimsky
εξ ονόματος της Ομάδας ID

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΚΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυλακές 
διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο 
επιδημικής έξαρσης της νόσου COVID-19, 
καθώς οι κανόνες κοινωνικής 
αποστασιοποίησης και υγειονομικής 
προστασίας είναι συχνά αδύνατον να 
εφαρμοστούν, και ότι τα υγειονομικά 
μέτρα έχουν οδηγήσει σε περιορισμό του 
χρόνου προαυλισμού, καθώς και σε 
απαγόρευση επισκέψεων, κάτι που 
επηρεάζει το δικαίωμα των κρατουμένων 
να επικοινωνούν με τις οικογένειές τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία των 
σωφρονιστικών υπαλλήλων διατρέχει 
ιδιαίτερο κίνδυνο κατά τη διάρκεια αυτής 
της πανδημίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν 
απελευθερωθεί ορισμένες ειδικές 
κατηγορίες κρατουμένων, με σκοπό τη 
μείωση των κινδύνων για την υγεία κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας·

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυλακές 
διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο 
επιδημικής έξαρσης της νόσου COVID-19, 
καθώς οι κανόνες κοινωνικής 
αποστασιοποίησης και υγειονομικής 
προστασίας είναι συχνά αδύνατον να 
εφαρμοστούν, και ότι τα υγειονομικά 
μέτρα έχουν οδηγήσει σε περιορισμό του 
χρόνου προαυλισμού, καθώς και σε 
απαγόρευση επισκέψεων, κάτι που 
επηρεάζει τα δικαιώματα των 
κρατουμένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υγεία των σωφρονιστικών υπαλλήλων 
διατρέχει ιδιαίτερο κίνδυνο κατά τη 
διάρκεια αυτής της πανδημίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα 
κράτη μέλη έχουν απελευθερωθεί 
ορισμένες ειδικές κατηγορίες 
κρατουμένων, με σκοπό τη μείωση των 
κινδύνων για την υγεία κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αρκετοί εξέχοντες αρχηγοί της Μαφίας 
αποφυλακίστηκαν και τέθηκαν σε 
κατ’ οίκον περιορισμό στην Ιταλία·

Or. en
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9.11.2020 B9-0343/16

Τροπολογία 16
Annalisa Tardino, Harald Vilimsky
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Πρόταση ψηφίσματος B9-0343/2020
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Ο 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 διενεργούν 
αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας λόγω του 
γεγονότος ότι δυνητικοί τρομοκράτες 
διεισδύουν σε μεταναστευτικές οδούς σε 
μια προσπάθεια πρόσβασης στην 
Ευρώπη· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν δεόντως τα μέτρα 
υγειονομικής περίθαλψης και καραντίνας 
προκειμένου να προστατευθεί το 
δικαίωμα των διαμενόντων τοπικών 
πληθυσμών τους στην υγεία·

Or. en


