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Τροπολογία 1
Helga Stevens

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία (UNCRPD) και την 
έναρξη ισχύος της στην ΕΕ στις 21 
Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με την 
απόφαση 2010/48/EΚ του Συμβουλίου, 
της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη 
σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

Or. en

Τροπολογία 2
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης 
Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης προσώπων 
ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους 
καταγωγής,

Or. en

Τροπολογία 3
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,

Or. it

Τροπολογία 4
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης 
Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση 
γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση 
στην απασχόληση και την εργασία,

Or. en

Τροπολογία 5
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση-
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση ορισμένων μορφών και 
εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας 
μέσω του ποινικού δικαίου,

Or. en
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Τροπολογία 6
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 15ης Απριλίου 2015, σχετικά με την 
ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Ρομά 
– αθιγγανοφοβία στην Ευρώπη και 
αναγνώριση από την ΕΕ της ημέρας 
μνήμης της γενοκτονίας των Ρομά κατά 
τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 14, Κείμενα 
που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0095,

Or. en

Τροπολογία 7
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, Vilija 
Blinkevičiūtė, Antonio López-Istúriz White, Michela Giuffrida, Hilde Vautmans, 
Marlene Mizzi, Barbara Matera, Julie Ward, Theresa Griffin, Brando Benifei, Jana 
Žitňanská, Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του 
παιδιού,

Or. en

Τροπολογία 8
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
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σχετικά με πτυχές της ένταξης των Ρομά 
στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων: 
καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία·
Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
(2017/2038(INI))·

Or. en

Τροπολογία 9
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δεύτερη έρευνα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 
μειονότητες και τις διακρίσεις (EU-
MIDIS II),

Or. en

Τροπολογία 10
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης 
Ιουνίου 2017 σχετικά με την 
καταπολέμηση του αντισημιτισμού,

Or. en

Τροπολογία 11
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο 
και την ανάγκη για μια ολιστική 
προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη 
μετανάστευση, Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
(2015/2095(INI))

Or. en

Τροπολογία 12
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις 
εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ΜΚΟ,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 13
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις εργασίες του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
του Συμβουλίου της Ευρώπης και της 
Επιτροπής της Βενετίας,

διαγράφεται

Or. en



PE626.588v01-00 8/127 AM\1164983EL.docx

EL

Τροπολογία 14
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΔΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ),

– έχοντας υπόψη τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΔΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ),

Οριζόντια τροπολογία: ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Or. fr

Τροπολογία 15
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ενδιάμεση 
αξιολόγηση του πλαισίου της ΕΕ για τις 
εθνικές στρατηγικές ενσωμάτωσης των 
Ρομά,1α

__________________

1α COM(2017) 458 final

Or. en

Τροπολογία 16
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΕ 
για την καταπολέμηση της διαφθοράς 
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που εξέδωσε η Επιτροπή,2α

__________________

2α COM(2014) 0038

Or. en

Τροπολογία 17
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής με τίτλο «Καταπολέμηση 
της δωροδοκίας στην ΕΕ», 3α

__________________

3α COM(2011) 308

Or. en

Τροπολογία 18
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Gilles Lebreton

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που συνέταξε ο 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ (FRA) για το 20172,

διαγράφεται

__________________

2 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), Έκθεση 
2017 για τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/f
undamental-rights-report-2017

Or. en
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Τροπολογία 19
Csaba Sógor, Pál Csáky

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 
Επιτροπής Αναφορών σχετικά με την 
προστασία των μειονοτήτων και την 
απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος 
τους στα κράτη μέλη της 
(2017/2937(RSP),

Or. en

Τροπολογία 20
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση με 
τίτλο «Αντισημιτισμός - Επισκόπηση των 
διαθέσιμων δεδομένων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση 2006-2016» του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA),

Or. en

Τροπολογία 21
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση 
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σχετικά με τις πολιτικές περί ελαχίστου 
εισοδήματος ως εργαλείο για την 
αντιμετώπιση της φτώχειας (A8-
0292/2017),

Or. it

Τροπολογία 22
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια 
και ο κοινωνικός αποκλεισμός συνιστούν 
παραβιάσεις της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων που έχουν αναγνωριστεί 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και ο 
κοινωνικός αποκλεισμός δεν είναι μόνο 
προβλήματα ατομικής ευθύνης, αλλά 
πρέπει να αντιμετωπίζονται συλλογικά 
μέσω πολιτικών παρέμβασης όσον αφορά 
το εισόδημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αρχή 14 του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων που είναι ρητά 
αφιερωμένη στο ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα ορίζει ότι «[κ]άθε άνθρωπος 
που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους έχει 
δικαίωμα σε επαρκείς παροχές ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος οι οποίες 
διασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση σε όλα 
τα στάδια της ζωής, και αποτελεσματική 
πρόσβαση στα αναγκαία αγαθά και 
υπηρεσίες»·

Or. it

Τροπολογία 23
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εισοδηματική φτώχεια αποτελεί ένα μόνο 
μέρος της γενικής έννοιας της φτώχειας 
και, κατά συνέπεια, δεν αφορά μόνο τους 
υλικούς πόρους αλλά και τους 
κοινωνικούς, ιδίως την εκπαίδευση, την 
υγεία και την πρόσβαση στις υπηρεσίες·

Or. it

Τροπολογία 24
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -Α β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από 
πρόσφατα στοιχεία σχετικά με την 
εισοδηματική φτώχεια διαπιστώνεται 
αύξηση της φτώχειας και της σοβαρής 
υλικής στέρησης στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση 
αυτή απαιτεί τη θέσπιση μέτρων για την 
προώθηση εθνικών συστημάτων 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος 
προκειμένου να εξασφαλίζεται σε όλα τα 
άτομα επαρκές εισόδημα, αξιοπρεπείς 
συνθήκες διαβίωσης, βελτίωση του 
επιπέδου κοινωνικής ένταξης και της 
αγοράς εργασίας, καθώς και εγγύηση 
ίσων ευκαιριών στην άσκηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εφαρμογή των εν λόγω 
μέτρων θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη 
από τους υφιστάμενους περιορισμούς που 
επιβάλλει το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης·

Or. it
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Τροπολογία 25
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 
Οκτωβρίου 2015 το Συμβούλιο ενέκρινε 
συμπεράσματα σχετικά με την επάρκεια 
των συντάξεων, θεωρώντας ουσιώδες να 
περιλαμβάνουν τα δημόσια 
συνταξιοδοτικά καθεστώτα ή άλλα 
καθεστώτα κοινωνικής προστασίας 
κατάλληλες εγγυήσεις για τα άτομα των 
οποίων οι ευκαιρίες απασχόλησης δεν 
τους επιτρέπουν ή δεν τους επέτρεψαν να 
θεμελιώσουν επαρκή συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, και αυτές οι εγγυήσεις να 
περιλαμβάνουν κυρίως προβλέψεις για 
ελάχιστες συντάξεις ή άλλες προβλέψεις 
για ελάχιστο εισόδημα για τα ηλικιωμένα 
άτομα·

Or. it

Τροπολογία 26
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων με τίτλο «Βία κατά των 
γυναικών: μια πανευρωπαϊκή έρευνα», η 
οποία δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2014, 
καταδεικνύει ότι η βία κατά των γυναικών 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη 
σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων με τίτλο «Βία κατά των 
γυναικών: μια πανευρωπαϊκή έρευνα», η 
οποία δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2014, 
καταδεικνύει ότι η βία κατά των γυναικών 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη 
σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
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την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης), δεδομένης της 
έκτασης του προβλήματος και των 
σοβαρών συνεπειών της βίας και του 
αντικτύπου που έχει στη ζωή των 
γυναικών, καθώς και στην κοινωνία στο 
σύνολό της·

την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης), δεδομένης της 
έκτασης του προβλήματος και των 
σοβαρών συνεπειών της βίας και του 
αντικτύπου που έχει στη ζωή των 
γυναικών, καθώς και στην κοινωνία στο 
σύνολό της· λαμβάνοντας υπόψη η 
απόφαση 1325 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις 
γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια 
τονίζει τη σημασία της ίσης 
εκπροσώπησης, της συμμετοχής και της 
εμπλοκής των γυναικών σε όλες τις 
προσπάθειες για τη διατήρηση και την 
προώθηση της ειρήνης και της 
ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 27
Helga Stevens

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων με τίτλο «Βία κατά των 
γυναικών: μια πανευρωπαϊκή έρευνα», η 
οποία δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2014, 
καταδεικνύει ότι η βία κατά των γυναικών 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη 
σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης), δεδομένης της 
έκτασης του προβλήματος και των 
σοβαρών συνεπειών της βίας και του 
αντικτύπου που έχει στη ζωή των 
γυναικών, καθώς και στην κοινωνία στο 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων με τίτλο «Βία κατά των 
γυναικών: μια πανευρωπαϊκή έρευνα», η 
οποία δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2014, 
καταδεικνύει ότι η βία κατά των γυναικών 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη 
σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης), δεδομένης της 
έκτασης του προβλήματος και των 
σοβαρών συνεπειών της βίας και του 
αντικτύπου που έχει στη ζωή των 
γυναικών, καθώς και στην κοινωνία στο 
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σύνολό της· σύνολό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες με αναπηρίες είναι πιθανότερο 
να υποστούν ενδοοικογενειακή βία και 
σεξουαλική επίθεση απ’ ότι οι γυναίκες 
χωρίς αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 28
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων με τίτλο «Βία κατά των 
γυναικών: μια πανευρωπαϊκή έρευνα», η 
οποία δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2014, 
καταδεικνύει ότι η βία κατά των 
γυναικών πρέπει να αντιμετωπιστεί σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν 
έχουν ακόμη κυρώσει τη σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και της
ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης), δεδομένης της 
έκτασης του προβλήματος και των 
σοβαρών συνεπειών της βίας και του 
αντικτύπου που έχει στη ζωή των 
γυναικών, καθώς και στην κοινωνία στο 
σύνολό της·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ότι τα 
κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν την 
προστασία όλων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων μέσω της θέσπισης και της 
εφαρμογής διεθνών συνθηκών και 
συμβάσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· και ότι το κράτος δικαίου 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να 
ενισχύονται αδιαλείπτως· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι κάθε απόπειρα υπονόμευσης 
των αρχών αυτών είναι επιζήμια όχι μόνο 
για το εμπλεκόμενο κράτος μέλος, αλλά 
και για ολόκληρη την Ένωση·

Οριζόντια τροπολογία: Κράτος δικαίου

Or. fr

Τροπολογία 29
Auke Zijlstra, Giancarlo Scottà, Nicolas Bay, Gilles Lebreton
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων με τίτλο «Βία κατά των 
γυναικών: μια πανευρωπαϊκή έρευνα», η 
οποία δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2014, 
καταδεικνύει ότι η βία κατά των γυναικών 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη 
σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης), δεδομένης της 
έκτασης του προβλήματος και των 
σοβαρών συνεπειών της βίας και του 
αντικτύπου που έχει στη ζωή των 
γυναικών, καθώς και στην κοινωνία στο 
σύνολό της·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων με τίτλο «Βία κατά των 
γυναικών: μια πανευρωπαϊκή έρευνα», η 
οποία δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2014, δεν 
διερεύνησε ένα από τα βαθύτερα αίτια 
της βίας κατά των γυναικών που 
σχετίζεται με μια θρησκεία ή ιδεολογία 
όπως το Ισλάμ και πρέπει να 
αντιμετωπιστεί σε όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ, δεδομένης της έκτασης του 
προβλήματος και των σοβαρών συνεπειών 
της βίας και του αντικτύπου που έχει στη 
ζωή των πολιτών της ΕΕ, καθώς και στην 
κοινωνία στο σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 30
Marijana Petir, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι η 
πρωταρχική βάση όλων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και δεν πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο χειραγώγησης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
πρέπει να προστατεύεται και να 
προάγεται σε όλες τις πρωτοβουλίες της 
ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 31
Marijana Petir, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος 
γιορτάζουμε την 70ή επέτειο της 
Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, 
αλληλοεξαρτώμενα και μη ιεραρχικά·

Or. en

Τροπολογία 32
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες και τα κορίτσια στην ΕΕ 
αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές ανισότητες 
λόγω φύλου που εκφράζονται σε διάφορες 
μορφές και σε διαφορετικά πλαίσια -
όπως οι διακρίσεις και η βία λόγω φύλου 
και η ρητορική μισογυνισμού - και 
περιορίζουν σημαντικά την ικανότητά 
τους να απολαμβάνουν τα δικαιώματά 
τους και να συμμετέχουν σε ισότιμη βάση 
στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
το 2017, το κίνημα # MeToo πρόβαλε και 
αύξησε την ευαισθητοποίηση σχετικά με 
την κλίμακα και την ένταση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και της 
σεξουαλικής βίας και της βίας με βάση το 
φύλο·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 33
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια στην ΕΕ αντιμετωπίζουν 
διαρθρωτικές ανισότητες λόγω φύλου που 
εκφράζονται σε διάφορες μορφές και σε 
διαφορετικά πλαίσια - όπως οι διακρίσεις 
και η βία λόγω φύλου και η ρητορική 
μισογυνισμού - και περιορίζουν σημαντικά 
την ικανότητά τους να απολαμβάνουν τα 
δικαιώματά τους και να συμμετέχουν σε 
ισότιμη βάση στην κοινωνία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, το 2017, το κίνημα # MeToo 
πρόβαλε και αύξησε την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με την κλίμακα και την ένταση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και της 
σεξουαλικής βίας και της βίας με βάση το 
φύλο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια στην ΕΕ αντιμετωπίζουν 
διαρθρωτικές ανισότητες λόγω φύλου που 
εκφράζονται σε διάφορες μορφές και σε 
διαφορετικά πλαίσια - όπως οι διακρίσεις 
και η βία λόγω φύλου και η ρητορική 
μισογυνισμού - και περιορίζουν σημαντικά 
την ικανότητά τους να απολαμβάνουν τα 
δικαιώματά τους και να συμμετέχουν σε 
ισότιμη βάση στην κοινωνία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, το 2017, το κίνημα # MeToo 
πρόβαλε και αύξησε την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με την κλίμακα και την ένταση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και της 
σεξουαλικής βίας και της βίας με βάση το 
φύλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κίνημα 
#MeToo είχε ως αποτέλεσμα να 
αναπτυχθεί μια κάποια θετική δυναμική 
για την ισότητα των φύλων, αλλά ότι 
εξακολουθούν σημειώνονται περιστατικά 
σεξουαλικής παρενόχλησης και 
σεξουαλικής και έμφυλης βίας·

Or. en

Τροπολογία 34
Josep-Maria Terricabras

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια στην ΕΕ αντιμετωπίζουν 
διαρθρωτικές ανισότητες λόγω φύλου που 
εκφράζονται σε διάφορες μορφές και σε 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια στην ΕΕ αντιμετωπίζουν 
διαρθρωτικές ανισότητες λόγω φύλου που 
εκφράζονται σε διάφορες μορφές και σε 
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διαφορετικά πλαίσια - όπως οι διακρίσεις 
και η βία λόγω φύλου και η ρητορική 
μισογυνισμού - και περιορίζουν σημαντικά 
την ικανότητά τους να απολαμβάνουν τα 
δικαιώματά τους και να συμμετέχουν σε 
ισότιμη βάση στην κοινωνία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, το 2017, το κίνημα # MeToo 
πρόβαλε και αύξησε την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με την κλίμακα και την ένταση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και της 
σεξουαλικής βίας και της βίας με βάση το 
φύλο·

διαφορετικά πλαίσια - όπως οι διακρίσεις 
και η βία λόγω φύλου και η ρητορική 
μισογυνισμού - και περιορίζουν σημαντικά 
την ικανότητά τους να απολαμβάνουν τα 
δικαιώματά τους και να συμμετέχουν σε 
ισότιμη βάση στην κοινωνία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, το 2017, το κίνημα # MeToo 
πρόβαλε και αύξησε την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με την κλίμακα και την ένταση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και της 
σεξουαλικής βίας και της βίας με βάση το 
φύλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια οι εκθέσεις έχουν 
επισημάνει μια αυξανόμενη αντίδραση 
στα δικαιώματα των γυναικών και στην 
ισότητα των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 35
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Daniele Viotti

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια στην ΕΕ αντιμετωπίζουν 
διαρθρωτικές ανισότητες λόγω φύλου που 
εκφράζονται σε διάφορες μορφές και σε 
διαφορετικά πλαίσια - όπως οι διακρίσεις 
και η βία λόγω φύλου και η ρητορική 
μισογυνισμού - και περιορίζουν σημαντικά 
την ικανότητά τους να απολαμβάνουν τα 
δικαιώματά τους και να συμμετέχουν σε 
ισότιμη βάση στην κοινωνία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, το 2017, το κίνημα # MeToo 
πρόβαλε και αύξησε την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με την κλίμακα και την ένταση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και της 
σεξουαλικής βίας και της βίας με βάση το 
φύλο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια στην ΕΕ αντιμετωπίζουν 
διαρθρωτικές ανισότητες λόγω φύλου που 
εκφράζονται σε διάφορες μορφές και σε 
διαφορετικά πλαίσια - όπως οι διακρίσεις 
και η βία λόγω φύλου και η ρητορική 
μισογυνισμού - και περιορίζουν σημαντικά 
την ικανότητά τους να απολαμβάνουν τα 
δικαιώματά τους και να συμμετέχουν σε 
ισότιμη βάση στην κοινωνία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, το 2017, το κίνημα # MeToo 
πρόβαλε και αύξησε την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με την κλίμακα και την ένταση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και της 
σεξουαλικής βίας και της βίας με βάση το 
φύλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια οι εκθέσεις έχουν 
επισημάνει μια αυξανόμενη αντίδραση 
στα δικαιώματα των γυναικών και στην 
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ισότητα των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 36
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια στην ΕΕ αντιμετωπίζουν 
διαρθρωτικές ανισότητες λόγω φύλου που 
εκφράζονται σε διάφορες μορφές και σε 
διαφορετικά πλαίσια - όπως οι διακρίσεις 
και η βία λόγω φύλου και η ρητορική 
μισογυνισμού - και περιορίζουν σημαντικά 
την ικανότητά τους να απολαμβάνουν τα 
δικαιώματά τους και να συμμετέχουν σε 
ισότιμη βάση στην κοινωνία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, το 2017, το κίνημα # MeToo 
πρόβαλε και αύξησε την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με την κλίμακα και την ένταση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και της 
σεξουαλικής βίας και της βίας με βάση το 
φύλο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια στην ΕΕ αντιμετωπίζουν 
διαρθρωτικές ανισότητες λόγω φύλου που 
εκφράζονται σε διάφορες μορφές και σε 
διαφορετικά πλαίσια - όπως οι διακρίσεις 
και η βία λόγω φύλου, η σεξουαλική 
παρενόχληση και η ρητορική 
μισογυνισμού - και περιορίζουν σημαντικά 
την ικανότητά τους να απολαμβάνουν τα 
δικαιώματά τους και να συμμετέχουν σε 
ισότιμη βάση στην κοινωνία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, το 2017, το κίνημα # MeToo 
πρόβαλε και αύξησε την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με την κλίμακα και την ένταση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και της 
σεξουαλικής βίας και της βίας με βάση το 
φύλο·

Or. fr

Τροπολογία 37
Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια στην ΕΕ αντιμετωπίζουν 
διαρθρωτικές ανισότητες λόγω φύλου που 
εκφράζονται σε διάφορες μορφές και σε 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια στην ΕΕ ενδέχεται να
αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές ανισότητες 
λόγω φύλου που εκφράζονται σε διάφορες 
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διαφορετικά πλαίσια - όπως οι διακρίσεις 
και η βία λόγω φύλου και η ρητορική 
μισογυνισμού - και περιορίζουν σημαντικά 
την ικανότητά τους να απολαμβάνουν τα 
δικαιώματά τους και να συμμετέχουν σε 
ισότιμη βάση στην κοινωνία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, το 2017, το κίνημα # MeToo 
πρόβαλε και αύξησε την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με την κλίμακα και την ένταση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και της 
σεξουαλικής βίας και της βίας με βάση το 
φύλο·

μορφές και σε διαφορετικά πλαίσια - όπως 
οι διακρίσεις και η βία λόγω φύλου και η 
ρητορική μισογυνισμού - και που 
ενδέχεται να περιορίζουν σημαντικά την 
ικανότητά τους να απολαμβάνουν τα 
δικαιώματά τους και να συμμετέχουν σε 
ισότιμη βάση στην κοινωνία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, το 2017, το κίνημα # MeToo 
πρόβαλε και αύξησε την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με την κλίμακα και την ένταση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και της 
σεξουαλικής βίας και της βίας με βάση το 
φύλο·

Or. fr

Τροπολογία 38
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
και τα κορίτσια στην ΕΕ αντιμετωπίζουν 
διαρθρωτικές ανισότητες λόγω φύλου που 
εκφράζονται σε διάφορες μορφές και σε 
διαφορετικά πλαίσια - όπως οι διακρίσεις 
και η βία λόγω φύλου και η ρητορική 
μισογυνισμού - και περιορίζουν 
σημαντικά την ικανότητά τους να 
απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους και 
να συμμετέχουν σε ισότιμη βάση στην 
κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 
2017, το κίνημα # MeToo πρόβαλε και 
αύξησε την ευαισθητοποίηση σχετικά με 
την κλίμακα και την ένταση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και της 
σεξουαλικής βίας και της βίας με βάση το 
φύλο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
δημοκρατικές κοινωνίες, η ελευθερία της 
έκφρασης είναι, τόσο για τους άντρες όσο 
και για τις γυναίκες, ένα από τα αναγκαία 
μέσα με τα οποία οι πολίτες μπορούν να 
συμμετέχουν στη δημόσια συζήτηση και 
να επιφέρουν κοινωνικές αλλαγές· και ότι 
η ελευθερία, η πολυφωνία και η
ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης, 
όπως και η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, 
αποτελούν βασικά στοιχεία του 
δικαιώματος της ελευθερίας της 
έκφρασης και είναι ζωτικής σημασίας για 
τη δημοκρατική λειτουργία της ΕΕ και 
των κρατών μελών της· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι και άλλοι 
φορείς των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές επιθέσεις, 
απειλές και πιέσεις, ακόμα και 
δολοφονίες από κρατικούς και μη 
κρατικούς φορείς·
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Or. fr

Τροπολογία 39
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
πολλά παραδείγματα αντίδρασης στα 
δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη 
και, ιδίως, ανησυχητικές απόπειρες 
περιορισμού ή απαγόρευσης του 
δικαιώματος των γυναικών να έχουν τον 
έλεγχο του σώματός τους και να 
επιλέγουν τη ζωή τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι γυναίκες στην Ένωση δεν 
είναι ίσες ως προς το δικαίωμα στην 
άμβλωση λόγω διαφορετικών πολιτικών 
και νομοθεσιών σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 40
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη τον 
θεμελιώδη ρόλο του τύπου, καθώς και 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών σε μια δημοκρατία·

Or. fr

Τροπολογία 41
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà



AM\1164983EL.docx 23/127 PE626.588v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελευθερία λόγου και η ελευθερία 
έκφρασης αποτελούν τους ακρογωνιαίους 
λίθους των κοινωνιών μας και θα πρέπει 
να συνεχίσουν να προστατεύονται πάση 
θυσία·

Or. en

Τροπολογία 42
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
δημοκρατικές κοινωνίες, η ελευθερία του 
συνέρχεσθαι είναι ένα από τα μέσα με τα 
οποία οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν 
στη δημόσια συζήτηση και να επιφέρουν 
κοινωνικές αλλαγές και ότι η ελευθερία, η 
πολυφωνία και η ανεξαρτησία των μέσων 
ενημέρωσης αποτελούν βασικά στοιχεία 
του δικαιώματος της ελευθερίας 
έκφρασης και είναι ζωτικής σημασίας για 
τη δημοκρατική λειτουργία της ΕΕ και 
των κρατών μελών της· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι και άλλα 
μέσα ενημέρωσης στην ΕΕ 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές επιθέσεις, 
απειλές και πιέσεις από κρατικούς και μη 
κρατικούς φορείς·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
21 παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω φύλου, 
φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής 
ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας ή ιδιότητας 
μέλους εθνικής μειονότητας· αλλά ότι οι 
μετανάστες, οι απόγονοι μεταναστών και 
τα άτομα που ανήκουν σε 
κοινωνικοπολιτιστικές μειονότητες 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
εκτεταμένες διακρίσεις σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλους τους 
τομείς της ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς 
την Επιτροπή, τα μέτρα που έχουν ληφθεί 
για την διασφάλιση μιας 
αποτελεσματικής προστασίας των 
μειονοτήτων είναι περιορισμένα·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρκής 
ρατσιστική και ξενοφοβική συμπεριφορά 
υποστηρίζεται από τους διαμορφωτές της 
κοινής γνώμης και από πολιτικούς σε 
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ολόκληρη την ΕΕ, προωθώντας ένα 
κοινωνικό κλίμα που ευνοεί τον ρατσισμό, 
τις διακρίσεις, την ξενοφοβία και τη 
ρητορική και τα εγκλήματα μίσους·

Or. fr

Τροπολογία 43
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
δημοκρατικές κοινωνίες, η ελευθερία του 
συνέρχεσθαι είναι ένα από τα μέσα με τα 
οποία οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν 
στη δημόσια συζήτηση και να επιφέρουν 
κοινωνικές αλλαγές και ότι η ελευθερία, η 
πολυφωνία και η ανεξαρτησία των μέσων 
ενημέρωσης αποτελούν βασικά στοιχεία 
του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης 
και είναι ζωτικής σημασίας για τη 
δημοκρατική λειτουργία της ΕΕ και των 
κρατών μελών της· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι δημοσιογράφοι και άλλα μέσα 
ενημέρωσης στην ΕΕ αντιμετωπίζουν 
πολλαπλές επιθέσεις, απειλές και πιέσεις 
από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
δημοκρατικές κοινωνίες, η ελευθερία του 
συνέρχεσθαι είναι ένα από τα μέσα με τα 
οποία οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν 
στη δημόσια συζήτηση και να επιφέρουν 
κοινωνικές αλλαγές και ότι η ελευθερία, η 
πολυφωνία και η ανεξαρτησία των μέσων 
ενημέρωσης αποτελούν βασικά στοιχεία 
του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης 
και είναι ζωτικής σημασίας για τη 
δημοκρατική λειτουργία της ΕΕ και των 
κρατών μελών της· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι δημοσιογράφοι και άλλα μέσα 
ενημέρωσης στην ΕΕ αντιμετωπίζουν 
πολλαπλές επιθέσεις, απειλές και πιέσεις 
από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς·
λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοσιογράφοι, 
όπως η Daphne Caruana Galizia και ο 
Ján Kuciak και η σύντροφός του, 
δολοφονήθηκαν στη Μάλτα και στη 
Σλοβακία εξαιτίας του ερευνητικού τους 
έργου που είχε αποκαλύψει διαφθορά, και 
ότι οι δράστες και οι υποκινητές δεν 
έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί και προσαχθεί 
στη δικαιοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 44
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
δημοκρατικές κοινωνίες, η ελευθερία του 
συνέρχεσθαι είναι ένα από τα μέσα με τα 
οποία οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν 
στη δημόσια συζήτηση και να επιφέρουν 
κοινωνικές αλλαγές και ότι η ελευθερία, η 
πολυφωνία και η ανεξαρτησία των μέσων 
ενημέρωσης αποτελούν βασικά στοιχεία 
του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης 
και είναι ζωτικής σημασίας για τη 
δημοκρατική λειτουργία της ΕΕ και των 
κρατών μελών της· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι δημοσιογράφοι και άλλα μέσα 
ενημέρωσης στην ΕΕ αντιμετωπίζουν 
πολλαπλές επιθέσεις, απειλές και πιέσεις 
από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
δημοκρατικές κοινωνίες, η ελευθερία του 
συνέρχεσθαι είναι ένα από τα μέσα με τα 
οποία οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν 
στη δημόσια συζήτηση και ότι η 
ελευθερία, η πολυφωνία και η ανεξαρτησία 
των μέσων ενημέρωσης αποτελούν βασικά 
στοιχεία του δικαιώματος της ελευθερίας 
έκφρασης και είναι ζωτικής σημασίας για 
τη δημοκρατική λειτουργία των κρατών 
μελών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημοσιογράφοι και άλλα μέσα ενημέρωσης 
στην ΕΕ αντιμετωπίζουν πολλαπλές 
επιθέσεις, απειλές και πιέσεις από 
κρατικούς και μη κρατικούς φορείς με 
αποτέλεσμα πιθανή αυτολογοκρισία·

Or. en

Τροπολογία 45
Frank Engel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο η 
άνοδος του ρατσιστικού ή σεξιστικού 
μίσους, της βίας και της ξενοφοβίας, είτε 
αυτά εκφράζονται υπό μορφήν 
εγκλημάτων μίσους, ψευδών ειδήσεων, 
ανώνυμων μηνυμάτων στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες 
διαδικτυακές πλατφόρμες, διαμαρτυρίες 
ή πολιτικής προπαγάνδας, να αρχίσει να 
θεωρείται φυσιολογική κατάσταση στα 
κράτη μέλη·

Or. fr
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Τροπολογία 46
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 
27 % των Ευρωπαίων γνωρίζουν τον 
ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης 
ανάγκης 112 και ότι μέχρι σήμερα δεν 
έχουν όλοι οι πολίτες πρόσβαση στον 
αριθμό αυτό·

Or. en

Τροπολογία 47
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
21 παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω φύλου, 
φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής 
ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας ή ιδιότητας 
μέλους εθνικής μειονότητας, αλλά ότι οι 
μετανάστες, οι απόγονοι μεταναστών και 
τα μέλη εθνοτικών ομάδων εξακολουθούν 
να αντιμετωπίζουν εκτεταμένες 
διακρίσεις σε όλη την ΕΕ και σε όλους 
τους τομείς της ζωής· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, παρά τις επανειλημμένες 
εκκλήσεις προς την Επιτροπή, τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί για την διασφάλιση μιας 
αποτελεσματικής προστασίας των 
μειονοτήτων είναι περιορισμένα·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρκής 
ρατσιστική και ξενοφοβική συμπεριφορά 

διαγράφεται
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υποστηρίζεται από τους διαμορφωτές της 
κοινής γνώμης και από πολιτικούς σε 
ολόκληρη την ΕΕ, προωθώντας ένα 
κοινωνικό κλίμα που ευνοεί το ρατσισμό, 
τις διακρίσεις και τα εγκλήματα μίσους·

Or. en

Τροπολογία 48
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
21 παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω φύλου, 
φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής 
ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας ή ιδιότητας 
μέλους εθνικής μειονότητας· αλλά ότι οι 
μετανάστες, οι απόγονοι μεταναστών και 
τα μέλη εθνοτικών ομάδων εξακολουθούν 
να αντιμετωπίζουν εκτεταμένες 
διακρίσεις σε όλη την ΕΕ και σε όλους 
τους τομείς της ζωής· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, παρά τις επανειλημμένες 
εκκλήσεις προς την Επιτροπή, τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί για την διασφάλιση μιας 
αποτελεσματικής προστασίας των 
μειονοτήτων είναι περιορισμένα·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρκής 
ρατσιστική και ξενοφοβική συμπεριφορά 
υποστηρίζεται από τους διαμορφωτές της 
κοινής γνώμης και από πολιτικούς σε 
ολόκληρη την ΕΕ, προωθώντας ένα 
κοινωνικό κλίμα που ευνοεί το ρατσισμό, 
τις διακρίσεις και τα εγκλήματα μίσους·

Δ. Επαναφορά της αρχικής 
παραγράφου Α:

λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων με 
τίτλο «Βία κατά των γυναικών: μια 
πανευρωπαϊκή έρευνα», η οποία 
δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2014, 
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καταδεικνύει ότι η βία κατά των 
γυναικών πρέπει να αντιμετωπιστεί σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν 
έχουν ακόμη κυρώσει τη σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης), δεδομένης της 
έκτασης του προβλήματος και των 
σοβαρών συνεπειών της βίας και του 
αντικτύπου που έχει στη ζωή των 
γυναικών, καθώς και στην κοινωνία στο 
σύνολό της·

Or. fr

Τροπολογία 49
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
21 παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω φύλου, 
φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή 
κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας ή ιδιότητας 
μέλους εθνικής μειονότητας, αλλά ότι οι 
μετανάστες, οι απόγονοι μεταναστών και 
τα μέλη εθνοτικών ομάδων εξακολουθούν 
να αντιμετωπίζουν εκτεταμένες διακρίσεις 
σε όλη την ΕΕ και σε όλους τους τομείς 
της ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά 
τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς την 
Επιτροπή, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για 
την διασφάλιση μιας αποτελεσματικής 
προστασίας των μειονοτήτων είναι 
περιορισμένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαρκής ρατσιστική και ξενοφοβική 
συμπεριφορά υποστηρίζεται από τους 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
21 παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω φύλου, 
φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή 
κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας ή ιδιότητας 
μέλους εθνικής μειονότητας, αλλά ότι οι 
μετανάστες, οι απόγονοι μεταναστών και 
τα μέλη εθνοτικών ομάδων εξακολουθούν 
να αντιμετωπίζουν εκτεταμένες διακρίσεις 
σε όλη την ΕΕ και σε όλους τους τομείς 
της ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά 
τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς την 
Επιτροπή, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για 
την διασφάλιση μιας αποτελεσματικής 
προστασίας των μειονοτήτων είναι 
περιορισμένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαρκής ρατσιστική και ξενοφοβική 
συμπεριφορά υποστηρίζεται από τους 
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διαμορφωτές της κοινής γνώμης και από 
πολιτικούς σε ολόκληρη την ΕΕ, 
προωθώντας ένα κοινωνικό κλίμα που 
ευνοεί το ρατσισμό, τις διακρίσεις και τα 
εγκλήματα μίσους·

διαμορφωτές της κοινής γνώμης και από
πολιτικούς σε ολόκληρη την ΕΕ, 
προωθώντας ένα κοινωνικό κλίμα που 
ευνοεί το ρατσισμό, τις διακρίσεις και τα 
εγκλήματα μίσους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι θέσεις αυτές ματαιώνουν τις κοινές 
ευρωπαϊκές αξίες τις οποίες έχουν 
αποδεχτεί όλα τα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 50
Helga Stevens

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
21 παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω φύλου, 
φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή 
κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας ή ιδιότητας 
μέλους εθνικής μειονότητας, αλλά ότι οι 
μετανάστες, οι απόγονοι μεταναστών και 
τα μέλη εθνοτικών ομάδων εξακολουθούν 
να αντιμετωπίζουν εκτεταμένες διακρίσεις 
σε όλη την ΕΕ και σε όλους τους τομείς 
της ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά 
τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς την 
Επιτροπή, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για 
την διασφάλιση μιας αποτελεσματικής 
προστασίας των μειονοτήτων είναι 
περιορισμένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαρκής ρατσιστική και ξενοφοβική 
συμπεριφορά υποστηρίζεται από τους 
διαμορφωτές της κοινής γνώμης και από 
πολιτικούς σε ολόκληρη την ΕΕ, 
προωθώντας ένα κοινωνικό κλίμα που 
ευνοεί το ρατσισμό, τις διακρίσεις και τα 
εγκλήματα μίσους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
21 παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω φύλου, 
φυλής, χρώματος, αναπηρίας, εθνοτικής 
καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, 
γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας ή 
ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, 
αλλά ότι οι μετανάστες, οι απόγονοι 
μεταναστών και τα μέλη εθνοτικών 
ομάδων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
εκτεταμένες διακρίσεις σε όλη την ΕΕ και 
σε όλους τους τομείς της ζωής·
λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
επανειλημμένες εκκλήσεις προς την 
Επιτροπή, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για 
την διασφάλιση μιας αποτελεσματικής 
προστασίας των μειονοτήτων είναι 
περιορισμένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαρκής ρατσιστική και ξενοφοβική 
συμπεριφορά υποστηρίζεται από τους 
διαμορφωτές της κοινής γνώμης και από 
πολιτικούς σε ολόκληρη την ΕΕ, 
προωθώντας ένα κοινωνικό κλίμα που 
ευνοεί το ρατσισμό, τις διακρίσεις και τα 
εγκλήματα μίσους·

Or. en
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Τροπολογία 51
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. αναγνωρίζει ότι ο Χάρτης των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα ισχύει πλέον 
στη Μεγάλη Βρετανία μετά το Brexit· 
σημειώνει ότι ο Χάρτης λειτουργεί ως 
«ανώτατο όριο» για τα δικαιώματα, ενώ 
η ΕΣΔΑ λειτουργεί ως «κατώτατο όριο» 
για την κατάσταση των δικαιωμάτων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση· σημειώνει ότι 
θα υπάρξουν 1,8 εκατομμύρια πιθανοί 
ευρωπαίοι πολίτες στη Βόρεια Ιρλανδία 
των οποίων τα δικαιώματα δεν θα 
εγγυώνται πλέον από τον Χάρτη ως 
αποτέλεσμα του Brexit·

Or. en

Τροπολογία 52
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελευθερία σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας διασφαλίζεται από το άρθρο 
10 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και το άρθρο 9 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
Προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών και πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο ειδικής προστασίας στο 
πλαίσιο φροντίδας των αξιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·



AM\1164983EL.docx 31/127 PE626.588v01-00

EL

Or. pl

Τροπολογία 53
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 
μελέτη του FRA «Σοβαρή εργασιακή 
εκμετάλλευση εργαζόμενων που 
μετακινούνται εντός της ΕΕ ή 
μεταναστεύουν στην ΕΕ» επισημαίνεται 
ότι τα θύματα σοβαρής εργασιακής 
εκμετάλλευσης που βρίσκονται σε 
παράτυπη κατάσταση διαμονής 
αποθαρρύνονται, λόγω της κατάστασης 
αυτής, να την καταγγέλλουν σε 
οποιαδήποτε δημόσια αρχή·

Or. en

Τροπολογία 54
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προβλέπει το 
δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης, το οποίο περιλαμβάνει 
την ελευθερία γνώμης και την ελευθερία 
λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών και 
ιδεών·

Or. en
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Τροπολογία 55
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 
μελέτη του FRA «Προβολή των 
εγκλημάτων μίσους στης Ευρωπαϊκή 
Ένωση: αναγνώριση των δικαιωμάτων 
των θυμάτων» επισημαίνεται ότι το 
καθεστώς του μετανάστη αυξάνει τον 
κίνδυνο θυματοποίησης, ανεξάρτητα από 
άλλους γνωστούς παράγοντες κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 56
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διακρίσεις λόγω φύλου συνιστούν 
παραβίαση του άρθρου 19 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 57
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
έρευνα του FRA «Δεύτερη έρευνα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις 
μειονότητες και τις διακρίσεις» 
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αναφέρεται ότι μόνο ένας από τους οκτώ 
ερωτηθέντες υπέβαλε αναφορά ή 
καταγγελία σχετικά με το πλέον 
πρόσφατο περιστατικό διάκρισης το 
οποίο βίωσε λόγω εθνοτικής καταγωγής ή 
καθεστώτος μετανάστη·

Or. en

Τροπολογία 58
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των 
πολιτών μέσω της θέσπισης και της 
εφαρμογής διεθνών συνθηκών και 
συμβάσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και ότι το κράτος δικαίου 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να 
ενισχύονται αδιαλείπτως· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι κάθε απόπειρα υπονόμευσης 
των αρχών αυτών είναι επιζήμια όχι μόνο 
για το εμπλεκόμενο κράτος μέλος, αλλά 
και για ολόκληρη την Ένωση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 59
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί 

Ε. Επαναφορά της αρχικής 
παραγράφου Β:
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βασική προϋπόθεση για την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των 
πολιτών μέσω της θέσπισης και της 
εφαρμογής διεθνών συνθηκών και 
συμβάσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και ότι το κράτος δικαίου 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να 
ενισχύονται αδιαλείπτως· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι κάθε απόπειρα υπονόμευσης 
των αρχών αυτών είναι επιζήμια όχι μόνο 
για το εμπλεκόμενο κράτος μέλος, αλλά 
και για ολόκληρη την Ένωση·

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα 
κορίτσια στην ΕΕ αντιμετωπίζουν 
διαρθρωτικές ανισότητες λόγω φύλου που 
εκφράζονται σε διάφορες μορφές και σε 
διαφορετικά πλαίσια - όπως οι διακρίσεις 
και η βία λόγω φύλου και η ρητορική 
μισογυνισμού - και που περιορίζουν 
σημαντικά την ικανότητά τους να 
απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους και 
να συμμετέχουν σε ισότιμη βάση στην 
κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 
2017, το κίνημα #MeToo πρόβαλε και 
αύξησε την ευαισθητοποίηση σχετικά με 
την ένταση της σεξουαλικής 
παρενόχλησης και της σεξουαλικής βίας 
και της βίας με βάση το φύλο·

Or. fr

Τροπολογία 60
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των 
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πολιτών μέσω της θέσπισης και της 
εφαρμογής διεθνών συνθηκών και 
συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
και ότι το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα πρέπει να ενισχύονται 
αδιαλείπτως· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
απόπειρα υπονόμευσης των αρχών αυτών 
είναι επιζήμια όχι μόνο για το 
εμπλεκόμενο κράτος μέλος, αλλά και για 
ολόκληρη την Ένωση·

πολιτών μέσω της θέσπισης και της 
εφαρμογής διεθνών συνθηκών και 
συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
και ότι το κράτος δικαίου, η δημοκρατία
και τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να 
ενισχύονται αδιαλείπτως· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι κάθε απόπειρα υπονόμευσης 
των αρχών αυτών είναι επιζήμια όχι μόνο 
για το εμπλεκόμενο κράτος μέλος, αλλά 
και για ολόκληρη την Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 61
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών 
σχετικά με τις διεθνείς μεταναστεύσεις, 
το 2017 τουλάχιστον 258 εκατομμύρια 
άνθρωποι ζούσαν σε χώρα διαφορετική 
από τη χώρα γέννησής τους· σημειώνει, 
επίσης, ότι το 3,4% του παγκόσμιου 
πληθυσμού είναι μετανάστες, γεγονός που 
αποτελεί μικρή αύξηση σε σχέση με το 
ποσοστό του 2,8% που καταγράφηκε το 
2000, έχοντας ιδιαίτερα υπόψη την 
αύξηση των διεθνών μετακινήσεων 
(πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια)· 
υπενθυμίζει ότι πάνω από το 60% των 
παγκόσμιων μεταναστών ζουν στην Ασία 
(80 εκατομμύρια) και την Ευρώπη (78 
εκατομμύρια), ενώ η Βόρεια Αμερική 
είναι η τρίτη στη σχετική κατάταξη (58 
εκατομμύρια) και ακολουθούν η Αφρική 
(25 εκατομμύρια), η Λατινική Αμερική 
και η Καραϊβική (10 εκατομμύρια) και η 
Ωκεανία (8 εκατομμύρια) [1].

[1]http://www.un.org/en/development/des
a/population/migration/publications/migr
ationreport/docs/MigrationReport2017_H
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Or. fr

Τροπολογία 62
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαφθορά αποτελεί σοβαρή απειλή για το 
κράτος δικαίου της ΕΕ, επιδεινώνει την 
κατάσταση των πολιτών και εισάγει 
διακρίσεις όσον αφορά την ίση εφαρμογή 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, είτε 
πρόκειται για ατομικά, πολιτικά, 
οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά 
δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαφθορά στρεβλώνει το μέγεθος και τη 
σύσταση των δημόσιων δαπανών, 
υπονομεύοντας σοβαρά την ικανότητα 
του κράτους να αξιοποιεί στο έπακρο 
τους διαθέσιμους πόρους του για την 
πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων των 
πολιτών·

Or. it

Τροπολογία 63
Frank Engel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη τα 
πολυάριθμα ψηφίσματα και εκθέσεις του 
Κοινοβουλίου, με τα οποία ζητά από τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν τις κατάλληλες 
πολιτικές που διασφαλίζουν τον σεβασμό 
των κοινωνικών, πολιτικών και 
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οικονομικών δικαιωμάτων, όσον αφορά 
τα άτομα με αναπηρία, τους 
ηλικιωμένους και τα πιο ευπαθή άτομα·

Or. fr

Τροπολογία 64
Csaba Sógor, Pál Csáky

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
ισχυρή σύνδεση μεταξύ των δικαιωμάτων 
των μειονοτήτων και της αρχής του 
κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το άρθρο 2 ΣΕΕ αναφέρει ρητά τα 
δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε 
μειονότητες και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα δικαιώματα αυτά αξίζει να έχουν την 
ίδια μεταχείριση όπως τα άλλα 
δικαιώματα που κατοχυρώνονται στις 
Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 65
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα 
κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να σέβονται 
και να προωθούν τις ιδρυτικές αξίες της 
Ένωσης που περιγράφονται στο άρθρο 2 
της ΣΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παρακολούθηση της κατάστασης σε κάθε 
κράτος μέλος δεν μπορεί να θίγει την 
κυριαρχία των κρατών μελών·
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Τροπολογία 66
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες (UNHCR), στα τέλη του 
2017 υπήρχαν 68,5 εκατομμύρια 
εκριζωθέντες, εκ των οποίων 16,2 
εκατομμύρια μόνο το 2017, από τους 
οποίους 11,8 εκατομμύρια ήταν 
εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της ίδιας 
τους της χώρας και 4,4 εκατομμύρια 
ήταν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 
UNHCR, σημειώθηκε αύξηση κατά 2,9 
εκατομμύρια στον αριθμό των 
προσφύγων που εγκατέλειψαν τη χώρα 
τους για να ξεφύγουν από τις συγκρούσεις 
και τη δίωξη σε σύγκριση με το 2016, η 
οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη αύξηση 
που έχει καταγραφεί ποτέ σε ένα μόνο 
έτος από το UNHCR, αλλά ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των προσφυγικών 
μετακινήσεων πραγματοποιείται μεταξύ 
γειτονικών χωρών και αναπτυσσόμενων 
χωρών·

Or. fr

Τροπολογία 67
Csaba Sógor, Pál Csáky

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις 
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πολυάριθμες συνθήκες, τα ψηφίσματα 
και τις συστάσεις που έχουν εγκριθεί από 
διεθνείς οργανισμούς, η κατάσταση των 
αυτοχθόνων εθνικών και γλωσσικών 
μειονοτήτων επιδεινώθηκε σε πολλές 
χώρες της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι πολιτικές παθητικής ή ενεργητικής 
κατάστασης, η μισαλλοδοξία, οι 
οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις, 
καθώς και η παγκοσμιοποίηση 
συμβάλλουν όλα στην επιτάχυνση της 
διαδικασίας αφομοίωσης·

Or. en

Τροπολογία 68
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των 
μεταναστευτικών μετακινήσεων προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιείται σε 
τακτική βάση, όπως καταδεικνύεται από 
τον αριθμό των αδειών διαμονής που 
εκδόθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο 
οποίος κορυφώθηκε κατά τα έτη 2016 και 
2017· 

Or. fr

Τροπολογία 69
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
λεγόμενη μεταναστευτική κρίση, η οποία 
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αφορά πρωτίστως την υποδοχή των 
προσφύγων και την έλλειψη κατάλληλων 
μεταναστευτικών οδών για τους 
υπηκόους των χωρών της νότιας 
Μεσογείου, πρέπει να εξεταστεί επί τη 
βάσει αυτών των στοιχείων·

Or. fr

Τροπολογία 70
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τον ΔΟΜ, το 2017 έφθασαν στην 
Ευρώπη, μέσω της θάλασσας, μόνο 
171.635 μετανάστες και πρόσφυγες, σε 
αντίθεση με 363.401 το 2016 και 
1.011.712 το 2015· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα στοιχεία του ΔΟΜ κάνουν λόγο για 
3.116 θανάτους στη Μεσόγειο για το έτος 
2017· καταγγέλλει τη δραματική αύξηση 
των θανάτων στη Μεσόγειο κατ’ 
αναλογία προς τον αριθμό των 
διελεύσεων, δηλαδή ένα άτομο νεκρό ή 
αγνοούμενο στη θάλασσα ανά 18 
διελεύσεις μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 
2018, σε αντίθεση με την ίδια περίοδο του 
2017, στην οποία η αναλογία αυτή ήταν 
ένα άτομο ανά 42.

Or. fr

Τροπολογία 71
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άφιξη 
μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην 
Ευρώπη συνεχίστηκε το 2017, και ότι η 
πραγματικότητα αυτή απαιτεί 
πραγματική αλληλεγγύη στην ΕΕ ώστε να 
δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές 
υποδοχής για τα άτομα που έχουν τη 
μεγαλύτερη ανάγκη και τα πιο ευάλωτα 
άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
μετανάστες βρίσκονται στο έλεος 
λαθρεμπόρων και εγκληματιών και είναι 
ευάλωτοι σε παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων τους, κακοποίηση, 
κακομεταχείριση και εκμετάλλευση·
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και 
τα παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
να γίνουν θύματα εμπορίας, 
εκμετάλλευσης και σεξουαλικής 
κακοποίησης από τους διακινητές και, 
επομένως, πρέπει τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν και να ενισχύσουν 
συστήματα προστασίας των παιδιών για 
την πρόληψη και την αντιμετώπιση της 
βίας, της κακοποίησης, της παραμέλησης 
και της εκμετάλλευσης των παιδιών, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του σχεδίου 
δράσης της Βαλέτα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άφιξη
παράνομων μεταναστών και αιτούντων 
άσυλο στην Ευρώπη, που συνεχίστηκε το 
2017, οφείλεται στην πολιτική ανοιχτών 
συνόρων και στη Συμφωνία του Σένγκεν, 
ενώ πολλά κράτη μέλη επιθυμούν να είναι 
κυρίαρχα και να έχουν τον έλεγχο των 
συνόρων τους, όπως αποδείχθηκε από 
τους ενισχυμένους συνοριακούς ελέγχους 
σε πολλά κράτη μέλη και τα εκλογικά 
αποτελέσματα σε Ιταλία, Ουγγαρία, 
Αυστρία και Βαυαρία·

Or. en

Τροπολογία 72
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άφιξη
μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην 
Ευρώπη συνεχίστηκε το 2017, και ότι η 
πραγματικότητα αυτή απαιτεί πραγματική 
αλληλεγγύη στην ΕΕ ώστε να 
δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός 
των μεταναστών που διέσχισαν τη 
Μεσόγειο και των αιτούντων άσυλο στην 
Ευρώπη μειώθηκε σημαντικά το 2017,
αλλά ότι τα σύνορα και τα λιμάνια 
κλείνουν ολοένα και περισσότερο, και ότι, 
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υποδοχής για τα άτομα που έχουν τη 
μεγαλύτερη ανάγκη και τα πιο ευάλωτα 
άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
μετανάστες βρίσκονται στο έλεος 
λαθρεμπόρων και εγκληματιών και είναι 
ευάλωτοι σε παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων τους, κακοποίηση, 
κακομεταχείριση και εκμετάλλευση·
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα 
παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 
γίνουν θύματα εμπορίας, εκμετάλλευσης 
και σεξουαλικής κακοποίησης από τους 
διακινητές και, επομένως, πρέπει τα 
κράτη μέλη να δημιουργήσουν και να 
ενισχύσουν συστήματα προστασίας των 
παιδιών για την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της βίας, της κακοποίησης, 
της παραμέλησης και της εκμετάλλευσης 
των παιδιών, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
του σχεδίου δράσης της Βαλέτα·

συνεπώς, εξακολουθεί να είναι καίριας 
σημασίας η πραγματική αλληλεγγύη στην 
ΕΕ και η δημιουργία των κατάλληλων 
δομών υποδοχής ιδίως για τα πιο ευάλωτα 
άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
μετανάστες βρίσκονται στο έλεος 
λαθρεμπόρων και εγκληματιών και είναι 
ευάλωτοι σε παραβιάσεις που θίγουν τα 
δικαιώματά τους, κακοποίηση, 
κακομεταχείριση και εκμετάλλευση·
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα 
παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 
γίνουν θύματα εμπορίας, εκμετάλλευσης 
και σεξουαλικής κακοποίησης.

Or. fr

Τροπολογία 73
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, Julie 
Ward, Hilde Vautmans, Marlene Mizzi, Barbara Matera, Theresa Griffin, Brando 
Benifei, Jana Žitňanská, Tokia Saïfi, Antonio López-Istúriz White, Vilija Blinkevičiūtė, 
Michela Giuffrida

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άφιξη 
μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην 
Ευρώπη συνεχίστηκε το 2017, και ότι η 
πραγματικότητα αυτή απαιτεί πραγματική 
αλληλεγγύη στην ΕΕ ώστε να 
δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές 
υποδοχής για τα άτομα που έχουν τη 
μεγαλύτερη ανάγκη και τα πιο ευάλωτα 
άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
μετανάστες βρίσκονται στο έλεος 
λαθρεμπόρων και εγκληματιών και είναι 
ευάλωτοι σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
τους, κακοποίηση, κακομεταχείριση και 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άφιξη 
μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην 
Ευρώπη συνεχίστηκε το 2017, και ότι η 
πραγματικότητα αυτή απαιτεί πραγματική 
αλληλεγγύη στην ΕΕ ώστε να 
δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές 
υποδοχής για τα άτομα που έχουν τη 
μεγαλύτερη ανάγκη και τα πιο ευάλωτα 
άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
μετανάστες βρίσκονται στο έλεος 
λαθρεμπόρων και εγκληματιών και είναι 
ευάλωτοι σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
τους, κακοποίηση, κακομεταχείριση και 
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εκμετάλλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες και τα παιδιά διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν θύματα 
εμπορίας, εκμετάλλευσης και σεξουαλικής 
κακοποίησης από τους διακινητές και, 
επομένως, πρέπει τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν και να ενισχύσουν 
συστήματα προστασίας των παιδιών για 
την πρόληψη και την αντιμετώπιση της 
βίας, της κακοποίησης, της παραμέλησης 
και της εκμετάλλευσης των παιδιών, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του σχεδίου 
δράσης της Βαλέτα·

εκμετάλλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες και τα παιδιά διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν θύματα 
εμπορίας, εκμετάλλευσης και σεξουαλικής 
κακοποίησης από τους διακινητές και, 
επομένως, πρέπει τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν και να ενισχύσουν 
συστήματα προστασίας των παιδιών για 
την πρόληψη και την αντιμετώπιση της 
βίας, της κακοποίησης, της παραμέλησης 
και της εκμετάλλευσης των παιδιών, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του σχεδίου 
δράσης της Βαλέτα, καθώς και του 
ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2018 
σχετικά με την προστασία των παιδιών-
μεταναστών·

Or. en

Τροπολογία 74
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άφιξη 
μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην 
Ευρώπη συνεχίστηκε το 2017, και ότι η 
πραγματικότητα αυτή απαιτεί πραγματική 
αλληλεγγύη στην ΕΕ ώστε να 
δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές 
υποδοχής για τα άτομα που έχουν τη 
μεγαλύτερη ανάγκη και τα πιο ευάλωτα 
άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
μετανάστες βρίσκονται στο έλεος 
λαθρεμπόρων και εγκληματιών και είναι 
ευάλωτοι σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
τους, κακοποίηση, κακομεταχείριση και 
εκμετάλλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες και τα παιδιά διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν θύματα 
εμπορίας, εκμετάλλευσης και σεξουαλικής 
κακοποίησης από τους διακινητές και, 
επομένως, πρέπει τα κράτη μέλη να 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άφιξη 
μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην 
Ευρώπη συνεχίστηκε το 2017, και ότι η 
πραγματικότητα αυτή απαιτεί τη 
δημιουργία δομών διαχείρισης αυτών των 
μεταναστευτικών ροών, αλλά και 
εγγυήσεων για την αποτελεσματική 
επιστροφή όλων των αιτούντων άσυλο, 
των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε, στη 
χώρα καταγωγής τους· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πολλοί μετανάστες βρίσκονται 
στο έλεος λαθρεμπόρων και εγκληματιών 
και είναι ευάλωτοι σε παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων τους, κακοποίηση, 
κακομεταχείριση και εκμετάλλευση·
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα 
παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 
γίνουν θύματα εμπορίας, εκμετάλλευσης 
και σεξουαλικής κακοποίησης από τους 
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δημιουργήσουν και να ενισχύσουν 
συστήματα προστασίας των παιδιών για 
την πρόληψη και την αντιμετώπιση της 
βίας, της κακοποίησης, της παραμέλησης 
και της εκμετάλλευσης των παιδιών, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του σχεδίου 
δράσης της Βαλέτα·

διακινητές και, επομένως, πρέπει τα κράτη 
μέλη να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν 
συστήματα προστασίας των παιδιών για 
την πρόληψη και την αντιμετώπιση της 
βίας, της κακοποίησης, της παραμέλησης 
και της εκμετάλλευσης των παιδιών, 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του σχεδίου 
δράσης της Βαλέτα·

Or. fr

Τροπολογία 75
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο, το 2017 
υποβλήθηκαν 728.470 αιτήσεις ασύλου 
στην ΕΕ· σημειώθηκε δηλαδή μείωση 
κατά 44% σε σύγκριση με το 2016, που 
περιλαμβάνει μείωση κατά 70% σε 
σύγκριση με το 2016· με τη Σουηδία να 
παραμένει η πρώτη χώρα υποδοχής 
προσφύγων κατ’ αναλογία προς τον 
πληθυσμό της·

Or. fr

Τροπολογία 76
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Michela Giuffrida, 
Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Julie Ward, 
Theresa Griffin, Tokia Saïfi, Brando Benifei, Jana Žitňanská, Antonio López-Istúriz 
White

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άγρα 
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παιδιών μέσω διαδικτύου, ο 
κυβερνοεκφοβισμός ή η εκδικητική 
πορνογραφία αποτελούν ολοένα 
μεγαλύτερες πηγές ανησυχίας για τις 
κοινωνίες μας, ιδίως μεταξύ των νέων·

Or. en

Τροπολογία 77
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση 
του Ειδικού Εισηγητή του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για 
την προαγωγή και προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας 
A/71/384 16-15794 2/25 εκτιμά ότι οι 
υπερβολικά περιοριστικές 
μεταναστευτικές πολιτικές που 
εφαρμόζονται εξαιτίας των ανησυχιών 
για την τρομοκρατία δεν είναι 
δικαιολογημένες και ότι στην πράξη θα 
μπορούσαν να αποδειχθούν επικίνδυνες 
για την ασφάλεια των κρατών·

Or. fr

Τροπολογία 78
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολιτική για την ασφάλεια και την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ιδίως 
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σε περίπτωση διασύνδεσης των 
συστημάτων δεδομένων, οφείλει να 
σέβεται τις αρχές της αναγκαιότητας, της 
αναλογικότητας και της οριοθέτησης του 
σκοπού, και κυρίως να μη συγχέει τις 
δραστηριότητες της αστυνομίας με τον 
έλεγχο των συνόρων·

Or. fr

Τροπολογία 79
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
(FRA) έχει καταστεί κέντρο αριστείας 
όσον αφορά την παροχή στοιχείων 
σχετικών με τα θεμελιώδη δικαιώματα 
στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στα 
κράτη μέλη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 80
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
(FRA) έχει καταστεί κέντρο αριστείας 
όσον αφορά την παροχή στοιχείων 
σχετικών με τα θεμελιώδη δικαιώματα
στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στα κράτη 
μέλη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
(FRA) έχει καταστεί κέντρο αριστείας 
όσον αφορά την παροχή στοιχείων 
σχετικών με τις παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και στα κράτη μέλη·

Or. fr
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Τροπολογία 81
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Μιλτιάδης Κύρκος, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις για το Brexit 
βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά έχουν ήδη 
άμεσο αντίκτυπο στις ζωές 
εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών, ιδίως 
υπηκόων της ΕΕ που κατοικούν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και πολιτών του 
Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ των 27· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
ατόμων θα πρέπει να είναι το ίδιο 
σημαντική με άλλες πτυχές που 
περιλαμβάνονται στις εν λόγω 
διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 82
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 
το 27 % των παιδιών στην ΕΕ απειλείται 
από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό 
αποκλεισμό· ότι το εν λόγω ποσοστό 
αποτελεί τον μέσο όρο και μπορεί να είναι 
πολύ υψηλότερο σε ορισμένα κράτη μέλη 
και ιδίως μεταξύ των ευάλωτων ομάδων, 
όπως τα παιδιά Ρομά, τα παιδιά 
μετανάστες και τα παιδιά πρόσφυγες·

Or. en
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Τροπολογία 83
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για 
τους Πρόσφυγες (UNHCR) κατήγγειλε 
σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη «θέση για τις 
επιστροφές στη Λιβύη» που διατύπωσε 
τον Σεπτέμβριο του 2018, όπως η 
αυθαίρετη κράτηση, οι απαγωγές, οι 
βίαιες εξαφανίσεις, τα βασανιστήρια, ο 
βιασμός και άλλες μορφές σεξουαλικής 
βίας κατά γυναικών και ανδρών, οι 
παράνομες δολοφονίες, 
συμπεριλαμβανομένων των συνοπτικών 
εκτελέσεων·

Or. en

Τροπολογία 84
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαφθορά συνιστά σοβαρή παραβίαση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, απειλή 
για τη δημοκρατία και το κράτος 
δικαίου·και ότι βλάπτει όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ και την ΕΕ στο σύνολό της· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση του 
νομικού πλαισίου κατά της διαφθοράς 
εξακολουθεί να είναι άνιση μεταξύ των 
κρατών μελών και μη ικανοποιητική 
συνολικά·
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Or. en

Τροπολογία 85
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δικαιώματα των γυναικών Δικαιώματα των γυναικών - να γίνει 
εναλλαγή αυτού του κεφαλαίου με το 
κεφάλαιο που αφορά το κράτος δικαίου

Or. fr

Τροπολογία 86
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εισόδημα για τους πολίτες

Or. it

Τροπολογία 87
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν κατάλληλα συστήματα 
ελάχιστου εισοδήματος, συνοδευόμενα 
από μέτρα στήριξης της επιστροφής στην 
εργασία για όσους μπορούν να εργαστούν 
και προγράμματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης προσαρμοσμένα στην 
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προσωπική και οικογενειακή κατάσταση 
των δικαιούχων, έτσι ώστε να 
υποστηριχτούν τα νοικοκυριά με 
ανεπαρκή εισοδήματα και να τους δοθεί 
η δυνατότητα να έχουν ένα αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης· υπογραμμίζει, εν 
προκειμένω, ότι το δικαίωμα σε 
κοινωνική στήριξη είναι θεμελιώδες 
δικαίωμα και ότι τα κατάλληλα 
συστήματα ελάχιστου εισοδήματος 
βοηθούν τους ανθρώπους να ζήσουν μια 
ζωή με αξιοπρέπεια, υποστηρίζουν την 
πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία και 
διασφαλίζουν την αυτονομία τους καθ’ 
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής·
υπενθυμίζει, στο εν λόγω πλαίσιο, την 
αρχή 14 σχετικά με το ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο 
οποίος εγκρίθηκε στις 17 Νοεμβρίου 
2017·

Or. it

Τροπολογία 88
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1 υπενθυμίζει ότι τα άρθρα 1, 2 και 
7 της Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το 
άρθρο 2 της Σύμβασης για την εξάλειψη 
κάθε μορφής διάκρισης κατά των 
γυναικών·θεσπίζουν την ισότητα έναντι 
του νόμου και απαγορεύουν οποιαδήποτε 
διαφοροποίηση, αποκλεισμό ή περιορισμό 
λόγω φύλου·

Or. en
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Τροπολογία 89
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1α. υπογραμμίζει ότι ένα πολιτικό 
πλαίσιο που κυριαρχείται από λιτότητα 
εμποδίζει την ανάπτυξη μιας προσέγγισης 
κοινωνικών επενδύσεων εκ μέρους των 
κρατών μελών· επαναλαμβάνει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
παρεκκλίνουν από την αρχή της 
δημοσιονομικής λιτότητας κατά τη 
θέσπιση μέτρων εισοδηματικής στήριξης, 
με σκοπό την προστασία του 
δικαιώματος που κατοχυρώνεται στον 
Χάρτη· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι η 
πρόσφατη εμπειρία των μεταρρυθμίσεων 
με βάση τις φορολογικές απαλλαγές 
δείχνει ότι είναι προτιμότερη η 
χρηματοδότηση πολιτικών ελάχιστου 
εισοδήματος μέσω της δημοσιονομικής 
στήριξης παρά μέσω φορολογικών 
κινήτρων· ζητεί, εν προκειμένω, οι 
επενδύσεις για την προώθηση των 
μέτρων κοινωνικής ένταξης και 
εισοδηματικής στήριξης να εξαιρούνται 
από τον υπολογισμό του ελλείμματος στο 
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης·

Or. it

Τροπολογία 90
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν πολιτικές που 
εγγυώνται την επάρκεια, την 
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καταλληλότητα, την αποτελεσματικότητα 
και την ποιότητα των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων. 
Ζητεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τη 
σύνταξη του πολίτη, αυξάνοντας το ποσό 
της σύνταξης για όσους βρίσκονται κάτω 
από το όριο της φτώχειας, που σύμφωνα 
με την Eurostat κυμαίνεται στο 60% του 
μέσου εθνικού εισοδήματος, ώστε να 
δοθεί σε όλους τους πολίτες η δυνατότητα 
αξιοπρεπούς διαβίωσης, με πλήρη 
σεβασμό των υποχρεώσεων που ορίζει ο 
Χάρτης·

Or. it

Τροπολογία 91
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Cécile Kashetu Kyenge, Ana 
Gomes, Μιλτιάδης Κύρκος, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει με ανησυχία ότι το 
έγγραφο του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων το 2017 με τίτλο 
«Προκλήσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων για τις γυναίκες στην ΕΕ» 
επιβεβαιώνει ότι οι γυναίκες και τα 
κορίτσια βιώνουν συνεχείς διακρίσεις 
λόγω φύλου, σεξιστική ρητορική μίσους 
και βία λόγω φύλου στην ΕΕ, με 
αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η 
δυνατότητα να απολαμβάνουν τα 
δικαιώματά τους και να συμμετέχουν σε 
ισότιμη βάση στην κοινωνία·

1. σημειώνει με ανησυχία ότι το 
έγγραφο του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων το 2017 με τίτλο 
«Προκλήσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων για τις γυναίκες στην ΕΕ» 
επιβεβαιώνει ότι οι γυναίκες και τα 
κορίτσια βιώνουν συνεχείς διακρίσεις 
λόγω φύλου, σεξιστική ρητορική μίσους 
και βία λόγω φύλου στην ΕΕ, με 
αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η 
δυνατότητα να απολαμβάνουν τα 
δικαιώματά τους και να συμμετέχουν σε 
ισότιμη βάση στην κοινωνία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι από την έκθεση που 
δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2014 από 
τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τίτλο «Βία κατά των γυναικών: μια 
πανευρωπαϊκή έρευνα» προκύπτει ότι το 
ένα τρίτο του συνόλου των γυναικών στην 
Ευρώπη έχουν υποστεί σωματική ή 
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σεξουαλική βία τουλάχιστον μία φορά 
στην ενήλικη ζωή τους, το 20 % έχουν 
υποστεί παρενόχληση μέσω του 
διαδικτύου, μία στις είκοσι γυναίκες έχει 
πέσει θύμα βιασμού και ποσοστό 
μεγαλύτερο από το ένα δέκατο έχει 
υποστεί σεξουαλική βία με χρήση 
σωματικής βίας·

Or. en

Τροπολογία 92
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει με ανησυχία ότι το 
έγγραφο του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων το 2017 με τίτλο 
«Προκλήσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων για τις γυναίκες στην ΕΕ» 
επιβεβαιώνει ότι οι γυναίκες και τα 
κορίτσια βιώνουν συνεχείς διακρίσεις
λόγω φύλου, σεξιστική ρητορική μίσους 
και βία λόγω φύλου στην ΕΕ, με 
αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η 
δυνατότητα να απολαμβάνουν τα 
δικαιώματά τους και να συμμετέχουν σε 
ισότιμη βάση στην κοινωνία·

1. σημειώνει με ανησυχία ότι οι 
γυναίκες και τα κορίτσια βιώνουν συνεχείς 
διακρίσεις, σεξιστική ρητορική μίσους και 
βία λόγω θρησκείας και εκφοβισμό στην 
ΕΕ, με αποτέλεσμα να περιορίζεται 
σημαντικά η δυνατότητα να απολαμβάνουν 
τα δικαιώματά τους και να συμμετέχουν σε 
ισότιμη βάση στην κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 93
Helga Stevens

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. σημειώνει με ανησυχία ότι η 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων 
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με Αναπηρία με τίτλο «Τερματισμός της 
αναγκαστικής στείρωσης γυναικών και 
κοριτσιών με αναπηρίες» αναφέρει ότι οι 
γυναίκες με αναπηρίες εξακολουθούν να 
γίνονται αντικείμενο αυθαίρετων 
αποφάσεων στείρωσης χωρίς να το 
γνωρίζουν, χωρίς να έχουν δώσει τη 
συγκατάθεση ή την έγκρισή τους·

Or. en

Τροπολογία 94
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί εν προκειμένω, από τα 
κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν υπόψη 
τους έξι κύριους τομείς παρέμβασης για 
την ενίσχυση της δέσμευσής τους να 
διαφυλάξουν την αξιοπρέπεια και τα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
κοριτσιών, όπως προτείνεται στην έκθεση 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων (FRA): την ενδυνάμωση
των φορέων ισότητας για την 
αντιμετώπιση ολόκληρου του φάσματος 
θεμάτων που επηρεάζουν τα δικαιώματα 
των γυναικών, από την ισότητα των 
φύλων μέχρι τη βία κατά των γυναικών·
τη βελτίωση της ασφάλειας στο 
διαδίκτυο· την προώθηση της ισότητας 
των φύλων στην εκπαίδευση και τη διά 
βίου μάθηση αποτελεσματικότερα· την 
καθιέρωση των ποσοστώσεων των φύλων 
ως ένα τολμηρό θετικό βήμα· την 
ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων 
στον συντονισμό των οικονομικών 
πολιτικών σε όλη την ΕΕ στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· τη βελτίωση της 
συλλογής και της διάδοσης γνώσεων για 
όλες τις μορφές διακρίσεων και βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 95
Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί εν προκειμένω, από τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να λάβουν υπόψη τους έξι 
κύριους τομείς παρέμβασης για την 
ενίσχυση της δέσμευσής τους να 
διαφυλάξουν την αξιοπρέπεια και τα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
κοριτσιών, όπως προτείνεται στην έκθεση 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων (FRA): την ενδυνάμωση των 
φορέων ισότητας για την αντιμετώπιση 
ολόκληρου του φάσματος θεμάτων που 
επηρεάζουν τα δικαιώματα των γυναικών, 
από την ισότητα των φύλων μέχρι τη βία 
κατά των γυναικών· τη βελτίωση της 
ασφάλειας στο διαδίκτυο· την προώθηση 
της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση 
και τη διά βίου μάθηση 
αποτελεσματικότερα· την καθιέρωση των 
ποσοστώσεων των φύλων ως ένα 
τολμηρό θετικό βήμα· την ενσωμάτωση 
της ισότητας των φύλων στον συντονισμό 
των οικονομικών πολιτικών σε όλη την 
ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου· τη βελτίωση της συλλογής και 
της διάδοσης γνώσεων για όλες τις μορφές 
διακρίσεων και βίας κατά των γυναικών 
και των κοριτσιών·

2. ζητεί εν προκειμένω, από τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να λάβουν υπόψη πολλούς
τομείς παρέμβασης για την ενίσχυση της 
δέσμευσής τους να διαφυλάξουν την 
αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των 
γυναικών και των κοριτσιών, όπως 
προτείνεται στην έκθεση του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA): την 
ενδυνάμωση των φορέων ισότητας για την 
αντιμετώπιση ολόκληρου του φάσματος 
θεμάτων που επηρεάζουν τα δικαιώματα 
των γυναικών, από την ισότητα των φύλων 
μέχρι τη βία κατά των γυναικών· τη 
βελτίωση της ασφάλειας στο διαδίκτυο· 
την προώθηση της ισότητας των φύλων 
στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση 
αποτελεσματικότερα· τη βελτίωση της 
συλλογής και της διάδοσης γνώσεων για 
όλες τις μορφές διακρίσεων και βίας κατά 
των γυναικών και των κοριτσιών·

Or. fr

Τροπολογία 96
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Cécile Kashetu Kyenge, Ana 
Gomes, Μιλτιάδης Κύρκος, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί εν προκειμένω, από τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να λάβουν υπόψη τους έξι 
κύριους τομείς παρέμβασης για την 
ενίσχυση της δέσμευσής τους να 
διαφυλάξουν την αξιοπρέπεια και τα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
κοριτσιών, όπως προτείνεται στην έκθεση 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων (FRA): την ενδυνάμωση των 
φορέων ισότητας για την αντιμετώπιση 
ολόκληρου του φάσματος θεμάτων που 
επηρεάζουν τα δικαιώματα των γυναικών, 
από την ισότητα των φύλων μέχρι τη βία 
κατά των γυναικών· τη βελτίωση της 
ασφάλειας στο διαδίκτυο· την προώθηση 
της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση 
και τη διά βίου μάθηση 
αποτελεσματικότερα· την καθιέρωση των 
ποσοστώσεων των φύλων ως ένα τολμηρό 
θετικό βήμα· την ενσωμάτωση της 
ισότητας των φύλων στον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών σε όλη την ΕΕ στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· τη 
βελτίωση της συλλογής και της διάδοσης 
γνώσεων για όλες τις μορφές διακρίσεων 
και βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών·

2. ζητεί εν προκειμένω, από τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να λάβουν υπόψη τους έξι 
κύριους τομείς παρέμβασης για την 
ενίσχυση της δέσμευσής τους να 
διαφυλάξουν την αξιοπρέπεια και τα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
κοριτσιών, όπως προτείνεται στην έκθεση 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων (FRA): την ενδυνάμωση των 
φορέων ισότητας για την αντιμετώπιση 
ολόκληρου του φάσματος θεμάτων που 
επηρεάζουν τα δικαιώματα των γυναικών, 
από την ισότητα των φύλων μέχρι τη βία 
κατά των γυναικών· τη βελτίωση της 
ασφάλειας στο διαδίκτυο· την προώθηση 
της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση 
και τη διά βίου μάθηση 
αποτελεσματικότερα· την καθιέρωση των 
ποσοστώσεων των φύλων ως ένα τολμηρό 
θετικό βήμα· την ενσωμάτωση της 
ισότητας των φύλων στον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών σε όλη την ΕΕ στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· τη 
βελτίωση της συλλογής και της διάδοσης 
γνώσεων για την εξάλειψη όλων των 
μορφών διακρίσεων και βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών· ζητεί να 
χαραχθεί στρατηγική για την ισότητα των 
φύλων και να γίνει η ενσωμάτωσή της 
μέρος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 97
Frank Engel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί εν προκειμένω, από τα κράτη 2. ζητεί εν προκειμένω, από τα κράτη 
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μέλη της ΕΕ να λάβουν υπόψη τους έξι 
κύριους τομείς παρέμβασης για την 
ενίσχυση της δέσμευσής τους να 
διαφυλάξουν την αξιοπρέπεια και τα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
κοριτσιών, όπως προτείνεται στην έκθεση 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων (FRA): την ενδυνάμωση των 
φορέων ισότητας για την αντιμετώπιση 
ολόκληρου του φάσματος θεμάτων που 
επηρεάζουν τα δικαιώματα των γυναικών, 
από την ισότητα των φύλων μέχρι τη βία 
κατά των γυναικών· τη βελτίωση της 
ασφάλειας στο διαδίκτυο· την προώθηση 
της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση 
και τη διά βίου μάθηση 
αποτελεσματικότερα· την καθιέρωση των 
ποσοστώσεων των φύλων ως ένα 
τολμηρό θετικό βήμα· την ενσωμάτωση 
της ισότητας των φύλων στον συντονισμό 
των οικονομικών πολιτικών σε όλη την ΕΕ 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·
τη βελτίωση της συλλογής και της 
διάδοσης γνώσεων για όλες τις μορφές 
διακρίσεων και βίας κατά των γυναικών 
και των κοριτσιών·

μέλη της ΕΕ να λάβουν υπόψη τους έξι 
κύριους τομείς παρέμβασης για την 
ενίσχυση της δέσμευσής τους να 
διαφυλάξουν την αξιοπρέπεια και τα 
δικαιώματα των γυναικών και των 
κοριτσιών, όπως προτείνεται στην έκθεση 
του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων (FRA): την ενδυνάμωση των 
φορέων ισότητας για την αντιμετώπιση 
ολόκληρου του φάσματος θεμάτων που 
επηρεάζουν τα δικαιώματα των γυναικών, 
από την ισότητα των φύλων μέχρι τη βία 
κατά των γυναικών· τη βελτίωση της 
ασφάλειας στο διαδίκτυο· την προώθηση 
της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση 
και τη διά βίου μάθηση 
αποτελεσματικότερα· την ενσωμάτωση της 
ισότητας των φύλων στον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών σε όλη την ΕΕ στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· τη 
βελτίωση της συλλογής και της διάδοσης 
γνώσεων για όλες τις μορφές διακρίσεων 
και βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών·

Or. fr

Τροπολογία 98
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι οι διακρίσεις λόγω 
φύλου συνιστούν παραβίαση του άρθρου 
19 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 99
Marek Jurek
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την υπογραφή της προσχώρησης της ΕΕ 
στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 
στις 13 Ιουνίου 2017, παρά τον 
περιορισμό σε δύο μόνο εντολές· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι 
σήμερα μόνο 19 κράτη μέλη έχουν 
κυρώσει τη σύμβαση και καλεί τα 
υπόλοιπα κράτη μέλη να το πράξουν 
χωρίς καθυστέρηση· αναγνωρίζει ότι 
όταν πρόκειται για τον καθορισμό 
ευρωπαϊκών προτύπων για την 
προστασία των γυναικών από τη βία, η 
σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι 
το σημαντικότερο σημείο αναφοράς· 
καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει γρήγορα 
τον κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα 
διέπει την εφαρμογή της σύμβασης από 
την ΕΕ·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 100
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την υπογραφή της προσχώρησης της ΕΕ 
στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 
στις 13 Ιουνίου 2017, παρά τον 
περιορισμό σε δύο μόνο εντολές· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι 
σήμερα μόνο 19 κράτη μέλη έχουν 
κυρώσει τη σύμβαση και καλεί τα 
υπόλοιπα κράτη μέλη να το πράξουν 
χωρίς καθυστέρηση· αναγνωρίζει ότι 
όταν πρόκειται για τον καθορισμό 

διαγράφεται
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ευρωπαϊκών προτύπων για την 
προστασία των γυναικών από τη βία, η 
σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι 
το σημαντικότερο σημείο αναφοράς·
καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει γρήγορα 
τον κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα 
διέπει την εφαρμογή της σύμβασης από 
την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 101
Martina Anderson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την υπογραφή της προσχώρησης της ΕΕ 
στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης στις 
13 Ιουνίου 2017, παρά τον περιορισμό σε 
δύο μόνο εντολές· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα μόνο 19 
κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη σύμβαση 
και καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να το 
πράξουν χωρίς καθυστέρηση· αναγνωρίζει 
ότι όταν πρόκειται για τον καθορισμό 
ευρωπαϊκών προτύπων για την προστασία 
των γυναικών από τη βία, η σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης είναι το 
σημαντικότερο σημείο αναφοράς· καλεί το 
Συμβούλιο να εγκρίνει γρήγορα τον 
κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα διέπει 
την εφαρμογή της σύμβασης από την ΕΕ·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την υπογραφή της προσχώρησης της ΕΕ 
στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης στις 
13 Ιουνίου 2017, παρά τον περιορισμό σε 
δύο μόνο εντολές· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα μόνο 19 
κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη σύμβαση 
και καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να το 
πράξουν χωρίς καθυστέρηση· αναγνωρίζει 
ότι όταν πρόκειται για τον καθορισμό 
ευρωπαϊκών προτύπων για την προστασία 
των γυναικών από τη βία, η σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης είναι το 
σημαντικότερο σημείο αναφοράς· καλεί το 
Συμβούλιο να εγκρίνει γρήγορα τον 
κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα διέπει 
την εφαρμογή της σύμβασης από την ΕΕ·
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την ίση εκπροσώπηση των 
γυναικών κατά τη διατήρηση και 
προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας 
σύμφωνα με την απόφαση 1325 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και 
την ασφάλεια, αναγνωρίζοντας ότι από το 
1990 έως το 2000, μόνο το 11 % των 
ειρηνευτικών συμφωνιών (17 επί συνόλου 
664) περιελάμβαναν τουλάχιστον μία 
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αναφορά στις γυναίκες (ΗΕ Γυναίκες, 
2018), και ότι μόνο το 27 % αυτών που 
υπογράφηκαν από την έγκριση της 
απόφασης 1325 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις 
γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια 
συμπεριελάμβαναν αναφορά στις 
γυναίκες (ΗΕ Γυναίκες, 2018)·

Or. en

Τροπολογία 102
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την υπογραφή της προσχώρησης της ΕΕ 
στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης στις 
13 Ιουνίου 2017, παρά τον περιορισμό σε 
δύο μόνο εντολές· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα μόνο 19 
κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη σύμβαση 
και καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να το 
πράξουν χωρίς καθυστέρηση·
αναγνωρίζει ότι όταν πρόκειται για τον 
καθορισμό ευρωπαϊκών προτύπων για 
την προστασία των γυναικών από τη βία, 
η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι 
το σημαντικότερο σημείο αναφοράς·
καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει γρήγορα 
τον κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα 
διέπει την εφαρμογή της σύμβασης από 
την ΕΕ·

3. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης που υπογράφηκε στις 
13 Ιουνίου 2017, δεν περιλαμβάνει τη βία
λόγω θρησκείας·

Or. en

Τροπολογία 103
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Daniele Viotti
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την υπογραφή της προσχώρησης της ΕΕ 
στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης στις 
13 Ιουνίου 2017, παρά τον περιορισμό σε 
δύο μόνο εντολές· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα μόνο 19 
κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη σύμβαση 
και καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να το 
πράξουν χωρίς καθυστέρηση· αναγνωρίζει 
ότι όταν πρόκειται για τον καθορισμό 
ευρωπαϊκών προτύπων για την προστασία
των γυναικών από τη βία, η σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης είναι το 
σημαντικότερο σημείο αναφοράς· καλεί το 
Συμβούλιο να εγκρίνει γρήγορα τον 
κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα διέπει 
την εφαρμογή της σύμβασης από την ΕΕ·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την υπογραφή της προσχώρησης της ΕΕ 
στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης στις 
13 Ιουνίου 2017, παρά τον περιορισμό σε 
δύο μόνο εντολές· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα μόνο 19 
κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη σύμβαση 
και καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να το 
πράξουν χωρίς καθυστέρηση· αναγνωρίζει 
ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, οι 
συζητήσεις σχετικά με την κύρωση της 
σύμβασης της Κωνσταντινούπολης 
συνοδεύτηκαν από εκστρατείες κατά της 
εκλαμβανόμενης ιδεολογίας του φύλου· 
επισημαίνει ότι οι εκστρατείες κατά της 
εκλαμβανόμενης ιδεολογίας του φύλου 
αντιβαίνουν στις αρχές των οικουμενικών 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και βλάπτουν 
την κοινωνία συνολικά· αναγνωρίζει ότι 
όταν πρόκειται για τον καθορισμό 
ευρωπαϊκών προτύπων για την προστασία 
από τη βία λόγω φύλου, η σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης είναι το 
σημαντικότερο σημείο αναφοράς· καλεί το 
Συμβούλιο να εγκρίνει γρήγορα τον 
κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα διέπει 
την εφαρμογή της σύμβασης από την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 104
Josep-Maria Terricabras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την υπογραφή της προσχώρησης της ΕΕ 
στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης στις 
13 Ιουνίου 2017, παρά τον περιορισμό σε 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την υπογραφή της προσχώρησης της ΕΕ 
στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης στις 
13 Ιουνίου 2017, παρά τον περιορισμό σε 
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δύο μόνο εντολές· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα μόνο 19 
κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη σύμβαση 
και καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να το 
πράξουν χωρίς καθυστέρηση· αναγνωρίζει 
ότι όταν πρόκειται για τον καθορισμό 
ευρωπαϊκών προτύπων για την προστασία 
των γυναικών από τη βία, η σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης είναι το 
σημαντικότερο σημείο αναφοράς· καλεί το 
Συμβούλιο να εγκρίνει γρήγορα τον 
κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα διέπει 
την εφαρμογή της σύμβασης από την ΕΕ·

δύο μόνο εντολές· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα μόνο 19 
κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη σύμβαση 
και καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να το 
πράξουν χωρίς καθυστέρηση· αναγνωρίζει 
ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, οι 
συζητήσεις σχετικά με την κύρωση της 
σύμβασης της Κωνσταντινούπολης 
συνοδεύτηκαν από εκστρατείες κατά της 
εκλαμβανόμενης ιδεολογίας του φύλου· 
επισημαίνει ότι οι εκστρατείες κατά της 
εκλαμβανόμενης ιδεολογίας του φύλου 
αντιβαίνουν στις αρχές των οικουμενικών 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και βλάπτουν 
την κοινωνία συνολικά· αναγνωρίζει ότι 
όταν πρόκειται για τον καθορισμό 
ευρωπαϊκών προτύπων για την προστασία 
από τη βία λόγω φύλου, η σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης είναι το 
σημαντικότερο σημείο αναφοράς· καλεί το 
Συμβούλιο να εγκρίνει γρήγορα τον 
κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα διέπει 
την εφαρμογή της σύμβασης από την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 105
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Cécile Kashetu Kyenge, Ana 
Gomes, Μιλτιάδης Κύρκος, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την υπογραφή της προσχώρησης της ΕΕ 
στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης στις 
13 Ιουνίου 2017, παρά τον περιορισμό σε 
δύο μόνο εντολές· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα μόνο 19
κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη σύμβαση
και καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να το 
πράξουν χωρίς καθυστέρηση· αναγνωρίζει 
ότι όταν πρόκειται για τον καθορισμό 
ευρωπαϊκών προτύπων για την 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την υπογραφή της προσχώρησης της ΕΕ 
στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης στις 
13 Ιουνίου 2017, που είναι πιο 
συγκεκριμένα το πρώτο νομικά 
δεσμευτικό μέσο για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της έμφυλης βίας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ενδοοικογενειακής βίας, σε διεθνές 
επίπεδο· εκφράζει τη λύπη του για το 
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προστασία των γυναικών από τη βία, η 
σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι 
το σημαντικότερο σημείο αναφοράς·
καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει γρήγορα 
τον κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα 
διέπει την εφαρμογή της σύμβασης από 
την ΕΕ·

γεγονός ότι μόνο 20 κράτη μέλη την έχουν 
κυρώσει και καλεί τα υπόλοιπα κράτη 
μέλη να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη και την 
προεδρία του Συμβουλίου να επιταχύνουν 
τη διαδικασία κύρωσης από την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 106
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την υπογραφή της προσχώρησης της ΕΕ 
στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης στις 
13 Ιουνίου 2017, παρά τον περιορισμό σε 
δύο μόνο εντολές· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα μόνο 19 
κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη σύμβαση 
και καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να το 
πράξουν χωρίς καθυστέρηση· αναγνωρίζει 
ότι όταν πρόκειται για τον καθορισμό 
ευρωπαϊκών προτύπων για την προστασία 
των γυναικών από τη βία, η σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης είναι το 
σημαντικότερο σημείο αναφοράς· καλεί το 
Συμβούλιο να εγκρίνει γρήγορα τον 
κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα διέπει 
την εφαρμογή της σύμβασης από την ΕΕ·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για
την υπογραφή της προσχώρησης της ΕΕ 
στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης στις 
13 Ιουνίου 2017, παρά τον περιορισμό σε 
δύο μόνο εντολές· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα μόνο 19 
κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη σύμβαση 
και καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να το 
πράξουν χωρίς καθυστέρηση· αναγνωρίζει 
ότι όταν πρόκειται για τον καθορισμό 
ευρωπαϊκών προτύπων για την προστασία 
των γυναικών από τη βία, η σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης είναι το 
σημαντικότερο σημείο αναφοράς· καλεί το 
Συμβούλιο να ολοκληρώσει γρήγορα την 
προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση και να 
εγκρίνει τον κώδικα δεοντολογίας 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή 
της σύμβασης από την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 107
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν μια αποτελεσματική 
ποινική και δικαστική παρακολούθηση 
της έμφυλης βίας· καλεί τα κράτη μέλη να 
παρέχουν στο αστυνομικό και δικαστικό 
προσωπικό και στους δικαστές την 
απαραίτητη κατάρτιση 
ευαισθητοποίησης και άλλη 
εξειδικευμένη κατάρτιση, ώστε να έχουν 
τα εφόδια να αντιμετωπίζουν κατάλληλα 
το ζήτημα της βίας λόγω φύλου, 
προκειμένου να αποφεύγονται ο 
περαιτέρω τραυματισμός και η εκ νέου 
θυματοποίηση στη διάρκεια των 
ποινικών διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 108
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ότι οι αρχές τους είναι 
καλά εκπαιδευμένες ώστε να 
αναγνωρίζουν και να χειρίζονται 
περιστατικά έμφυλης βίας, 
συμπεριλαμβανομένων νέων μορφών 
βίας· καλεί τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να 
παρέχουν τακτική εκπαίδευση στο 
αστυνομικό και δικαστικό προσωπικό για 
τις νέες μορφές βίας κατά των γυναικών, 
όπως επίμονη παρακολούθηση, 
παρενόχληση μέσω Διαδικτύου ή 
δημοσίευση πορνογραφικού υλικού για 
λόγους εκδίκησης·

Or. en
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Τροπολογία 109
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
παρέχουν στα θύματα βίας λόγω φύλου 
επαρκή αριθμό καταφυγίων και 
στοχευμένες και ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες υποστήριξης, μεταξύ αυτών 
μετατραυματική υποστήριξη και 
συμβουλευτική· παροτρύνει την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να στηρίζουν τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που ασχολούνται με τα θύματα βίας λόγω 
φύλου, με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο, 
περιλαμβανομένης της τακτικής 
οικονομικής ενίσχυσης·

Or. en

Τροπολογία 110
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τον 
μισογυνισμό και τις συνέπειές του στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών σε 
όλους τους τομείς της ζωής· καλεί τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα βασικά 
εμπόδια για την ισότητα των φύλων στην 
οικονομική χειραφέτηση και την πολιτική 
συμμετοχή, όπως είναι η σεξουαλική 
παρενόχληση, που δεν επιτρέπει την 
πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας· τονίζει το γεγονός ότι τα 
στερεότυπα των φύλων πρέπει να 

διαγράφεται
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αντιμετωπίζονται από μικρή ηλικία, ώστε 
να μειωθεί η υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στην εργασία, τη λήψη 
αποφάσεων και την πολιτική· καλεί τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν δεόντως 
το ζήτημα αυτό στα σχολικά 
προγράμματα·

Or. pl

Τροπολογία 111
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Cécile Kashetu Kyenge, Ana 
Gomes, Μιλτιάδης Κύρκος, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-
Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τον 
μισογυνισμό και τις συνέπειές του στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες όσον αφορά τα
θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών σε 
όλους τους τομείς της ζωής· καλεί τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα βασικά 
εμπόδια για την ισότητα των φύλων στην 
οικονομική χειραφέτηση και την πολιτική 
συμμετοχή, όπως είναι η σεξουαλική 
παρενόχληση, που δεν επιτρέπει την πλήρη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας· τονίζει το γεγονός ότι τα 
στερεότυπα των φύλων πρέπει να 
αντιμετωπίζονται από μικρή ηλικία, ώστε 
να μειωθεί η υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στην εργασία, τη λήψη 
αποφάσεων και την πολιτική· καλεί τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν δεόντως το 
ζήτημα αυτό στα σχολικά προγράμματα·

4. τονίζει ότι ο σεξισμός και τα 
στερεότυπα των φύλων, που έχουν 
οδηγήσει στην κυριαρχία επί των 
γυναικών και στις διακρίσεις εις βάρος 
τους, έχουν σοβαρό αντίκτυπο στα
θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών σε 
όλους τους τομείς της ζωής· καλεί τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα βασικά 
εμπόδια για την ισότητα των φύλων στην 
οικονομική χειραφέτηση και την πολιτική 
συμμετοχή, όπως είναι η σεξουαλική 
παρενόχληση, που δεν επιτρέπει την πλήρη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας· τονίζει το γεγονός ότι 
απαιτείται εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα 
και για όλες τις ηλικίες σχετικά με την 
ισότητα γυναικών και ανδρών, τους μη 
στερεότυπους ρόλους των δύο φύλων και 
τον σεβασμό της προσωπικής 
ακεραιότητας, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά όλες οι 
μορφές διακρίσεων· καλεί τα κράτη μέλη 
να αντιμετωπίσουν δεόντως το ζήτημα 
αυτό στα σχολικά προγράμματα· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υφίστανται ανισότητες 
στην εργασία, όπως χαμηλότερα ποσοστά 
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απασχόλησης, χάσμα αμοιβών, 
συχνότερη συμμετοχή σε μερική 
απασχόληση, λιγότερα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα, διακρίσεις στη 
σταδιοδρομία και χαμηλότερους ρυθμούς 
επαγγελματικής εξέλιξης· τα δομικά 
εμπόδια στην οικονομική ενδυνάμωση 
των γυναικών είναι απόρροια πολλών και 
διασταυρούμενων μορφών ανισοτήτων, 
στερεοτύπων και διακρίσεων στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα·

Or. en

Τροπολογία 112
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τον 
μισογυνισμό και τις συνέπειές του στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών σε 
όλους τους τομείς της ζωής· καλεί τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα βασικά 
εμπόδια για την ισότητα των φύλων στην 
οικονομική χειραφέτηση και την πολιτική 
συμμετοχή, όπως είναι η σεξουαλική 
παρενόχληση, που δεν επιτρέπει την πλήρη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας· τονίζει το γεγονός ότι τα 
στερεότυπα των φύλων πρέπει να 
αντιμετωπίζονται από μικρή ηλικία, ώστε 
να μειωθεί η υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στην εργασία, τη λήψη 
αποφάσεων και την πολιτική· καλεί τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν δεόντως 
το ζήτημα αυτό στα σχολικά 
προγράμματα·

4. εκφράζει την ανησυχία του για τον 
μισογυνισμό και τις συνέπειές του στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών σε 
όλους τους τομείς της ζωής· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα βασικά 
εμπόδια για την ισότητα των φύλων στην 
οικονομική χειραφέτηση και την πολιτική 
συμμετοχή, όπως είναι η σεξουαλική 
παρενόχληση, που δεν επιτρέπει την πλήρη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 113
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τον 
μισογυνισμό και τις συνέπειές του στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών σε 
όλους τους τομείς της ζωής· καλεί τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα βασικά 
εμπόδια για την ισότητα των φύλων στην 
οικονομική χειραφέτηση και την πολιτική 
συμμετοχή, όπως είναι η σεξουαλική 
παρενόχληση, που δεν επιτρέπει την πλήρη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας· τονίζει το γεγονός ότι τα 
στερεότυπα των φύλων πρέπει να 
αντιμετωπίζονται από μικρή ηλικία, ώστε 
να μειωθεί η υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στην εργασία, τη λήψη 
αποφάσεων και την πολιτική· καλεί τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν δεόντως το 
ζήτημα αυτό στα σχολικά προγράμματα·

4. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες 
υφίστανται συχνά διπλή διάκριση λόγω, 
μεταξύ άλλων, της ιδιότητας μέλους 
εθνοτικής μειονότητας, του γενετήσιου 
προσανατολισμού τους, της αναπηρίας 
τους ή του καθεστώτος μετανάστη·
εκφράζει την ανησυχία του για τον 
μισογυνισμό και τις συνέπειές του στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών σε 
όλους τους τομείς της ζωής· καλεί τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα βασικά 
εμπόδια για την ισότητα των φύλων στην 
οικονομική χειραφέτηση και την πολιτική 
συμμετοχή, όπως είναι η σεξουαλική 
παρενόχληση, που δεν επιτρέπει την πλήρη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας· τονίζει το γεγονός ότι τα 
στερεότυπα των φύλων πρέπει να 
αντιμετωπίζονται από μικρή ηλικία, ώστε 
να μειωθεί η υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στην εργασία, τη λήψη 
αποφάσεων και την πολιτική· καλεί τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν δεόντως το 
ζήτημα αυτό στα σχολικά προγράμματα·

Or. fr

Τροπολογία 114
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τον 
μισογυνισμό και τις συνέπειές του στις 

4. εκφράζει την ανησυχία του για τον 
μισογυνισμό και τις συνέπειές του στις 
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ευρωπαϊκές κοινωνίες όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών σε 
όλους τους τομείς της ζωής· καλεί τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα βασικά 
εμπόδια για την ισότητα των φύλων στην 
οικονομική χειραφέτηση και την πολιτική 
συμμετοχή, όπως είναι η σεξουαλική 
παρενόχληση, που δεν επιτρέπει την πλήρη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας· τονίζει το γεγονός ότι τα 
στερεότυπα των φύλων πρέπει να 
αντιμετωπίζονται από μικρή ηλικία, ώστε 
να μειωθεί η υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στην εργασία, τη λήψη 
αποφάσεων και την πολιτική· καλεί τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν δεόντως το 
ζήτημα αυτό στα σχολικά προγράμματα·

ευρωπαϊκές κοινωνίες όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών σε
όλους τους τομείς της ζωής· καλεί τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα βασικά 
εμπόδια για την ισότητα των φύλων στην 
οικονομική χειραφέτηση και την πολιτική 
συμμετοχή, όπως είναι η σεξουαλική 
παρενόχληση, που δεν επιτρέπει την πλήρη 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας· τονίζει το γεγονός ότι τα 
στερεότυπα των φύλων πρέπει να 
αντιμετωπίζονται από μικρή ηλικία, 
μεταξύ άλλων και μέσω της εστίασης 
στην εκπαίδευση των νεαρών αγοριών,
ώστε να μειωθεί η υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στην εργασία, τη λήψη 
αποφάσεων και την πολιτική· καλεί τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν δεόντως το 
ζήτημα αυτό στα σχολικά προγράμματα·

Or. fr

Τροπολογία 115
Frank Engel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τον 
μισογυνισμό και τις συνέπειές του στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών σε 
όλους τους τομείς της ζωής· καλεί τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα βασικά 
εμπόδια για την ισότητα των φύλων στην 
οικονομική χειραφέτηση και την πολιτική 
συμμετοχή, όπως είναι η σεξουαλική 
παρενόχληση, που δεν επιτρέπει την 
πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας· τονίζει το γεγονός ότι τα 
στερεότυπα των φύλων πρέπει να 
αντιμετωπίζονται από μικρή ηλικία, ώστε 
να μειωθεί η υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στην εργασία, τη λήψη 
αποφάσεων και την πολιτική· καλεί τα 

4. εκφράζει την ανησυχία του για τον 
μισογυνισμό και τις συνέπειές του στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών σε
όλους τους τομείς της ζωής· καλεί τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα βασικά 
εμπόδια για την ισότητα των φύλων στην 
οικονομική χειραφέτηση και την πολιτική 
συμμετοχή, όπως είναι η σεξουαλική 
παρενόχληση· τονίζει το γεγονός ότι τα 
στερεότυπα των φύλων πρέπει να 
αντιμετωπίζονται από μικρή ηλικία, ώστε 
να μειωθεί η υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στην εργασία, τη λήψη 
αποφάσεων και την πολιτική· καλεί τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν δεόντως το 
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κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν δεόντως το 
ζήτημα αυτό στα σχολικά προγράμματα·

ζήτημα αυτό στα σχολικά προγράμματα·

Or. fr

Τροπολογία 116
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Cécile Kashetu Kyenge, Ana 
Gomes, Μιλτιάδης Κύρκος, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-
Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καταδικάζει έντονα όλες τις 
μορφές βίας κατά των γυναικών και, ως 
εκ τούτου, καλεί εκ νέου την Επιτροπή να 
προτείνει μια οδηγία που θα θεσπίζει 
κοινούς ορισμούς και νομικά πρότυπα 
σχετικά με την ποινικοποίηση της βίας 
κατά των γυναικών με αποτρεπτικές 
κυρώσεις για τους δράστες, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
σεξουαλικής παρενόχλησης και της βίας 
σε δημόσιους χώρους, στον χώρο 
εργασίας, στο διαδίκτυο και εκτός 
διαδικτύου· καλεί τα κράτη μέλη να 
προσφέρουν στα θύματα πλήρη στήριξη 
ώστε να καταγγέλλουν περιστατικά βίας 
κατά γυναικών με ασφάλεια και χωρίς να 
φοβούνται τις συνέπειες, και να 
εξασφαλίζουν κατάλληλη κατάρτιση για 
τους επαγγελματίες που ασχολούνται με 
τα θύματα· σημειώνει ότι καταγγέλλονται 
ολοένα και περισσότερα περιστατικά 
μαιευτικής βίας και ότι το ζήτημα αυτό 
θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί από 
τα κράτη μέλη, σε πλήρη συνεργασία με 
κατάλληλους συνεργάτες όπως συλλόγους 
και οργανώσεις ιατρών και 
γυναικολόγων, νοσοκομεία και 
πανεπιστήμια·

Or. en
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Τροπολογία 117
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν αποτελεσματικά τα 
δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων, μεταξύ άλλων 
διεξάγοντας ενημερωτικές εκστρατείες 
ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι γυναίκες 
γνωρίζουν τα δικαιώματά τους· καλεί τα 
κράτη μέλη να συνεργαστούν 
αποτελεσματικά με οργανισμούς της ΕΕ 
σχετικά με ζητήματα ισότητας των 
φύλων· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της 
διατομεακότητας καθώς όλες οι γυναίκες 
και τα κορίτσια δικαιούνται ίδια 
δικαιώματα ανεξάρτητα από την ηλικία, 
τη φυλή, το φύλο, την εθνική καταγωγή, 
τη θρησκεία, την ιθαγένεια ή το 
καθεστώς μετανάστη·

Or. en

Τροπολογία 118
Josep-Maria Terricabras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επικροτεί τις συζητήσεις και τα 
συμπεράσματα του συμποσίου της 
Επιτροπής του 2017 για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, το οποίο εστίασε στα 
δικαιώματα των γυναικών και τις 
ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους για την 
υποστήριξη των εθνικών φορέων στον 
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αγώνα τους για την αποτροπή και 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με το πρόβλημα· επικροτεί την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής να στηρίξει 
τον συνδυασμό επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής για τους εργαζόμενους 
γονείς και τα άτομα που παρέχουν 
φροντίδα, καθώς και το σχέδιο δράσης 
της για την καταπολέμηση του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 119
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ 
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
τήρηση και την προστασία των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, 
οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών δικαιωμάτων τους, του 
δικαιώματος στην υγεία και στη ζωή, την 
προστασία από βασανιστήρια και την 
κακομεταχείριση, του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή, στην ισότητα και στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων·
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την 
υποχρέωση, βάσει του διεθνούς δικαίου 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να 
παρέχουν σε όλες τις γυναίκες 
προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή και 
ποιοτική σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες·
σημειώνει ότι αυτό πρέπει να 
περιλαμβάνει την κατάργηση των νόμων, 
των πολιτικών και των πρακτικών που 
παραβιάζουν τα εν λόγω δικαιώματα, 

διαγράφεται
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καθώς και την πρόληψη της διάβρωσης 
των υφιστάμενων μέτρων προστασίας·

Or. pl

Τροπολογία 120
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ 
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
τήρηση και την προστασία των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, 
οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών δικαιωμάτων τους, του 
δικαιώματος στην υγεία και στη ζωή, την 
προστασία από  βασανιστήρια και την 
κακομεταχείριση, του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή, στην ισότητα και στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων·
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την 
υποχρέωση, βάσει του διεθνούς δικαίου 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να 
παρέχουν σε όλες τις γυναίκες 
προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή και 
ποιοτική σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες·
σημειώνει ότι αυτό πρέπει να 
περιλαμβάνει την κατάργηση των νόμων, 
των πολιτικών και των πρακτικών που 
παραβιάζουν τα εν λόγω δικαιώματα, 
καθώς και την πρόληψη της διάβρωσης 
των υφιστάμενων μέτρων προστασίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 121
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Cécile Kashetu Kyenge, Ana 
Gomes, Μιλτιάδης Κύρκος, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-
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Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ 
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
τήρηση και την προστασία των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, 
οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών δικαιωμάτων τους, του 
δικαιώματος στην υγεία και στη ζωή, την 
προστασία από βασανιστήρια και την 
κακομεταχείριση, του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή, στην ισότητα και στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων·
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την 
υποχρέωση, βάσει του διεθνούς δικαίου 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να 
παρέχουν σε όλες τις γυναίκες 
προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή και 
ποιοτική σεξουαλική και αναπαραγωγική
υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες·
σημειώνει ότι αυτό πρέπει να 
περιλαμβάνει την κατάργηση των νόμων, 
των πολιτικών και των πρακτικών που 
παραβιάζουν τα εν λόγω δικαιώματα, 
καθώς και την πρόληψη της διάβρωσης 
των υφιστάμενων μέτρων προστασίας·

5. υποστηρίζει τις διαδηλώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν σε πολλά κράτη μέλη
το 2017, σε συνέχεια οπισθοδρομήσεων 
που σχετίζονται με τα δικαιώματα της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, 
και την έντονη μεσοποίηση περιστατικών 
σεξουαλικής παρενόχλησης· επιβεβαιώνει 
με έμφαση ότι η άρνηση υπηρεσιών που 
αφορούν τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
ασφαλούς και νόμιμης διακοπής της 
κύησης, συνιστά μορφή βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών·
επαναλαμβάνει ότι οι γυναίκες και τα 
κορίτσια πρέπει να έχουν τον έλεγχο του 
σώματος και της σεξουαλικότητάς τους· 
καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή και 
εύκολη πρόσβαση των γυναικών στον 
οικογενειακό προγραμματισμό και στο 
πλήρες φάσμα των υπηρεσιών 
αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων της σύγχρονης 
αντισύλληψης και της ασφαλούς και 
νόμιμης διακοπής της κύησης· καλεί 
κάθε κράτος μέλος να μην εγκρίνει 
οποιαδήποτε νομοθετική μεταρρύθμιση 
που θα ισοδυναμούσε με οπισθοδρόμηση 
της ήδη περιοριστικής νομοθεσίας 
σχετικά με την πρόσβαση των γυναικών 
σε ασφαλή και νόμιμη διακοπή της 
κύησης· επιβεβαιώνει με έμφαση τη 
στήριξή του προς τις οργανώσεις για τα 
δικαιώματα των γυναικών, που 
αποτέλεσαν πρόσφατα αντικείμενο 
νομικής δίωξης·

Or. en
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Τροπολογία 122
Frank Engel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ 
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
τήρηση και την προστασία των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων των γυναικών,
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, 
οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών δικαιωμάτων τους, του 
δικαιώματος στην υγεία και στη ζωή, την 
προστασία από βασανιστήρια και την 
κακομεταχείριση, του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή, στην ισότητα και στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων·
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την 
υποχρέωση, βάσει του διεθνούς δικαίου 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να 
παρέχουν σε όλες τις γυναίκες 
προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή και 
ποιοτική σεξουαλική και αναπαραγωγική
υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες·
σημειώνει ότι αυτό πρέπει να 
περιλαμβάνει την κατάργηση των νόμων, 
των πολιτικών και των πρακτικών που 
παραβιάζουν τα εν λόγω δικαιώματα, 
καθώς και την πρόληψη της διάβρωσης 
των υφιστάμενων μέτρων προστασίας·

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ 
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
τήρηση και την προστασία των 
δικαιωμάτων των γυναικών· αναγνωρίζει 
ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία των γυναικών, συναρτάται με πολλά 
ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το 
δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στη μη 
υποβολή σε βασανιστήρια, το δικαίωμα 
στην υγεία, το δικαίωμα στην ιδιωτική 
ζωή, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και 
στη μη διακριτική μεταχείριση· τονίζει, 
σε αυτό το πλαίσιο, ότι τα άτομα με 
αναπηρίες δικαιούνται να απολαμβάνουν 
σε ισότιμη βάση όλα τα ανθρώπινα 
δικαιώματά τους· υπενθυμίζει ότι τα 
κράτη μέλη έχουν υποχρέωση, βάσει του 
διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα να παρέχουν πρόσβαση σε 
προληπτική υγειονομική περίθαλψη·
τονίζει τον ρόλο που πρέπει να 
διαδραματίσει η Ένωση στην 
ευαισθητοποίηση για τις βέλτιστες 
πρακτικές σε αυτό το θέμα και την 
προώθησή τους, καθώς και στο πλαίσιο 
της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία, 
σεβόμενη παράλληλα τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών, δεδομένου ότι η υγεία 
αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο 
δικαίωμα που είναι απαραίτητο για την 
άσκηση άλλων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 123
Marijana Petir, Branislav Škripek



PE626.588v01-00 76/127 AM\1164983EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ 
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
τήρηση και την προστασία των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών
δικαιωμάτων των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, 
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
δικαιωμάτων τους, του δικαιώματος στην 
υγεία και στη ζωή, την προστασία από 
βασανιστήρια και την κακομεταχείριση, 
του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, στην
ισότητα και στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη 
έχουν την υποχρέωση, βάσει του διεθνούς 
δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να 
παρέχουν σε όλες τις γυναίκες 
προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή και 
ποιοτική σεξουαλική και αναπαραγωγική
υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες·
σημειώνει ότι αυτό πρέπει να περιλαμβάνει 
την κατάργηση των νόμων, των πολιτικών 
και των πρακτικών που παραβιάζουν τα εν 
λόγω δικαιώματα, καθώς και την πρόληψη 
της διάβρωσης των υφιστάμενων μέτρων 
προστασίας·

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ 
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
τήρηση και την προστασία των 
δικαιωμάτων των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, 
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
δικαιωμάτων τους, του δικαιώματος στην 
υγεία και στη ζωή, την προστασία από 
βασανιστήρια και την κακομεταχείριση, 
του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, στην 
ισότητα και στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη 
έχουν την υποχρέωση, βάσει του διεθνούς 
δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να 
παρέχουν σε όλες τις γυναίκες 
προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή και 
ποιοτική υγειονομική περίθαλψη και 
υπηρεσίες· σημειώνει ότι αυτό πρέπει να 
περιλαμβάνει την κατάργηση των νόμων, 
των πολιτικών και των πρακτικών που 
παραβιάζουν τα εν λόγω δικαιώματα, 
καθώς και την πρόληψη της διάβρωσης 
των υφιστάμενων μέτρων προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 124
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ 
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
τήρηση και την προστασία των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, 

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ 
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
τήρηση και την προστασία των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, 
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οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
δικαιωμάτων τους, του δικαιώματος στην 
υγεία και στη ζωή, την προστασία από 
βασανιστήρια και την κακομεταχείριση, 
του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, στην 
ισότητα και στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη 
έχουν την υποχρέωση, βάσει του διεθνούς 
δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να 
παρέχουν σε όλες τις γυναίκες 
προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή και 
ποιοτική σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες·
σημειώνει ότι αυτό πρέπει να περιλαμβάνει 
την κατάργηση των νόμων, των πολιτικών 
και των πρακτικών που παραβιάζουν τα εν 
λόγω δικαιώματα, καθώς και την πρόληψη 
της διάβρωσης των υφιστάμενων μέτρων 
προστασίας·

οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
δικαιωμάτων τους, του δικαιώματος στην 
υγεία και στη σωματική ακεραιότητα, την 
προστασία από βασανιστήρια και την 
κακομεταχείριση, του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή, στην ισότητα και στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων·
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την 
υποχρέωση, βάσει του διεθνούς δικαίου 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να 
παρέχουν σε όλες τις γυναίκες 
προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή και 
ποιοτική σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες·
σημειώνει ότι αυτό πρέπει να περιλαμβάνει 
την κατάργηση των νόμων, των πολιτικών 
και των πρακτικών που παραβιάζουν τα εν 
λόγω δικαιώματα, καθώς και την πρόληψη 
της διάβρωσης των υφιστάμενων μέτρων 
προστασίας·

Or. fr

Τροπολογία 125
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ 
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
τήρηση και την προστασία των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, 
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
δικαιωμάτων τους, του δικαιώματος στην 
υγεία και στη ζωή, την προστασία από 
βασανιστήρια και την κακομεταχείριση, 
του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, στην 
ισότητα και στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη 
έχουν την υποχρέωση, βάσει του διεθνούς 
δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να 
παρέχουν σε όλες τις γυναίκες 

5. παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ 
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
τήρηση και την προστασία των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών 
δικαιωμάτων των γυναικών, μέσω των 
πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών δικαιωμάτων τους, του 
δικαιώματος στην υγεία και στη ζωή, την 
προστασία από βασανιστήρια και την 
κακομεταχείριση, του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή, στην ισότητα και στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων·
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την 
υποχρέωση, βάσει του διεθνούς δικαίου 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να 
παρέχουν σε όλες τις γυναίκες 
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προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή και 
ποιοτική σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες·
σημειώνει ότι αυτό πρέπει να περιλαμβάνει 
την κατάργηση των νόμων, των πολιτικών 
και των πρακτικών που παραβιάζουν τα εν 
λόγω δικαιώματα, καθώς και την πρόληψη 
της διάβρωσης των υφιστάμενων μέτρων 
προστασίας·

προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή και 
ποιοτική σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες·
σημειώνει ότι αυτό πρέπει να περιλαμβάνει 
την κατάργηση των νόμων, των πολιτικών 
και των πρακτικών που παραβιάζουν τα εν 
λόγω δικαιώματα, καθώς και την πρόληψη 
της διάβρωσης των υφιστάμενων μέτρων 
προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 126
Soraya Post

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. δεδομένου ότι η έμφυλη και η 
διαπροσωπική βία αποτελεί 
πραγματικότητα για σχεδόν όλους μας, 
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο 
ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την 
ασφάλεια, ως προτεραιότητα, τη 
διασφάλιση της προσωπικής ασφάλειας 
και την προστασία όλων των ατόμων από 
τη διαπροσωπική βία·

Or. en

Τροπολογία 127
Frank Engel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί τα κράτη μέλη να 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να 
παρέχουν τακτική εκπαίδευση σε 
αστυνομικούς υπαλλήλους και 
δικαστικούς λειτουργούς για τις νέες 
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μορφές βίας κατά των γυναικών·

Or. fr

Τροπολογία 128
Marijana Petir, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καταδικάζει κάθε μορφή 
σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, της αναγκαστικής 
άμβλωσης, της στείρωσης ή της 
παρένθετης μητρότητας·

Or. en

Τροπολογία 129
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. ζητεί να θεωρηθεί το δικαίωμα 
στην άμβλωση θεμελιώδες δικαίωμα σε 
επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 130
Julie Ward

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. ζητεί τη θέσπιση προγραμμάτων 
που θα προσφέρουν υποστήριξη και 
ευκαιρίες στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού 
ολοκληρωμένου σχεδίου για επενδύσεις 
στην πρώτη παιδική ηλικία και για την 
αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, 
μεταξύ άλλων τη δημιουργία μιας 
Εγγύησης για τα Παιδιά που αποσκοπεί 
στην πλήρη υλοποίηση της σύστασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο 
«Επένδυση στα παιδιά», η οποία θα 
εξασφαλίσει ότι κάθε παιδί στην Ευρώπη 
που αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας, 
συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, 
έχει πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική 
περίθαλψη, δωρεάν παιδεία, δωρεάν 
παιδική μέριμνα, αξιοπρεπή στέγαση και 
κατάλληλη διατροφή·

Or. en

Τροπολογία 131
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Dennis de Jong, Daniele Viotti

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θεμελιώδη δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ

Or. en

Τροπολογία 132
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Dennis de Jong, Daniele Viotti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι ΛΟΑΔΜ εξακολουθούν να 
βιώνουν εκφοβισμό, παρενόχληση και βία 
και υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις σε 
διάφορες πτυχές της ζωής τους·

Or. en

Τροπολογία 133
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Dennis de Jong, Daniele Viotti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. καταδικάζει έντονα την 
προώθηση και την πρακτική θεραπειών 
αλλαγής φύλου των ΛΟΑΔΜ και την 
παθολογικοποίηση των διεμφυλικών και 
μεσοφυλικών ατόμων· παροτρύνει όλα τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν παρόμοια μέτρα 
που σέβονται και στηρίζουν την 
ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου, τη 
σωματική ακεραιότητα και τον 
αυτοπροσδιορισμό·

Or. en

Τροπολογία 134
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Dennis de Jong, Daniele Viotti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι μη συναινετικές θεραπείες 
κανονικοποίησης του φύλου σε 
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μεσοφυλικά άτομα, ιδίως παιδικά, 
απαγορεύονται σήμερα μόνο σε δύο 
χώρες της ΕΕ· καλεί όλα τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν νομοθεσία που απαγορεύει 
τους ακρωτηριασμούς γεννητικών 
οργάνων μεσοφυλικών ατόμων το 
ταχύτερο δυνατό·

Or. en

Τροπολογία 135
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Daniele Viotti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5δ. καλεί την Επιτροπή να αποδώσει 
ευθύνες στα κράτη μέλη για τις εθνικές 
διατάξεις σχετικά με τη νομική 
αναγνώριση του φύλου που θέτουν 
εμπόδια στα δικαιώματα ιθαγένειας της 
ΕΕ και στις ελευθερίες των διεμφυλικών 
ατόμων, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία, η 
ίση πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσία και 
στην αγορά εργασίας, κυρίως η 
πρόσβαση στην νομική αναγνώριση του 
φύλου, για διατάξεις όπως η υποχρέωση 
διαζυγίου, η αναγκαστική στείρωση, η 
διάγνωση ψυχικής ασθένειας και λοιπές 
ταπεινωτικές απαιτήσεις·

Or. en

Τροπολογία 136
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Dennis de Jong, 
Sylvie Guillaume, Daniele Viotti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 ε (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5ε. επαναλαμβάνει ότι είναι 
σημαντικό η προσβάσιμη, ποιοτική 
υγειονομική περίθαλψη να γίνει 
πραγματικότητα για τα διεμφυλικά άτομα 
και καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν τέλος 
στις διακρίσεις που σχετίζονται με την 
ταυτότητα φύλου κατά την πρόσβαση 
στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης 
και στην ασφαλιστική κάλυψη· για τον 
σκοπό αυτόν, καλεί την Επιτροπή να 
μελετήσει πρακτικές που εισάγουν 
διακρίσεις οι οποίες εφαρμόζονται από 
ασφαλιστικούς παρόχους και να 
στηρίξουν τα κράτη μέλη στις 
προσπάθειές τους να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν ποιοτική υγειονομική 
περίθαλψη ειδικά για τα διεμφυλικά 
άτομα η οποία βασίζεται στη συναίνεση 
κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης και 
είναι προσβάσιμη χωρίς διακρίσεις λόγω 
γενετήσιου προσανατολισμού, ηλικίας, 
εθνικής καταγωγής, κατάστασης της 
υγείας ως προς τον HIV ή οικονομικών 
μέσων· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ότι τα μέτρα πρόληψης, 
εκπαίδευσης, διάγνωσης και θεραπείας 
που αφορούν τον HIV αναγνωρίζουν τις 
διεμφυλικές γυναίκες και τους 
διεμφυλικούς άντρες αντίστοιχα ως 
ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες-στόχο·

Or. en

Τροπολογία 137
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Dennis de Jong, 
Sylvie Guillaume, Daniele Viotti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5στ. εκφράζει την ανησυχία του για τις 



PE626.588v01-00 84/127 AM\1164983EL.docx

EL

συνεχείς εμπειρίες στίγματος, βίας και 
διακρίσεων λόγω φύλου που βιώνουν οι 
ΛΟΑΔΜ και για την έλλειψη γνώσεων και 
παρεμβάσεων από τις αρχές επιβολής του 
νόμου ιδίως απέναντι στα διεμφυλικά 
άτομα και τους περιθωριοποιημένους 
ΛΟΑΔΜ· υπενθυμίζει ότι η 
καταπολέμηση της βίας που σχετίζεται με 
την ταυτότητα φύλου, την έκφραση 
φύλου, τα χαρακτηριστικά φύλου ή τον 
γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου 
εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της ΕΕ 
στον τομέα της έμφυλης βίας· καλεί την 
Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση 
της ταυτότητας φύλου σε αυτό το πεδίο 
αρμοδιότητας· καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν την ατιμωρησία σε 
εγκλήματα κατά διεμφυλικών ατόμων ως 
απειλή για το κράτος δικαίου, και να 
αναπτύξουν μαζί με την κοινωνία των 
πολιτών αποτελεσματικά μέτρα για την 
αποτελεσματική προστασία των 
διεμφυλικών ατόμων από το στίγμα, τις 
διακρίσεις και τη βία·

Or. en

Τροπολογία 138
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Dennis de Jong, Daniele Viotti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5ζ. επικροτεί την υλοποίηση 
ορισμένων δράσεων που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο δράσεων της Επιτροπής 
για την προαγωγή της ισότητας των 
ΛΟΑΔΜ (2014-2019)· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανανεώσει έναν 
φιλόδοξο πολυετή κατάλογο για την 
περίοδο 2019-2024 σε στενή συνεργασία 
με οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που δραστηριοποιούνται σε 
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αυτόν τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 139
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Hilde Vautmans, Barbara 
Matera, Julie Ward, Theresa Griffin, Tokia Saïfi, Brando Benifei, Jana Žitňanská, 
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1 β (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δικαιώματα των παιδιών

Or. en

Τροπολογία 140
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Hilde Vautmans, Barbara 
Matera, Julie Ward, Theresa Griffin, Tokia Saïfi, Brando Benifei, Jana Žitňanská, 
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1 β (νέος) –παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί τα κράτη μέλη να 
επεξεργαστούν ένα εθνικό πλαίσιο για την 
καταπολέμηση οποιασδήποτε μορφής 
βίας κατά των παιδιών, όπως η 
σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση, οι 
καταναγκαστικοί γάμοι, η παιδική 
εργασία, η σεξουαλική εκμετάλλευση, τα 
εγκλήματα τιμής, ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων και η 
στρατολόγηση παιδικών στρατιωτών· 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
συμπεριληφθούν επίσημες διατάξεις για 
την απαγόρευση καθώς και κυρώσεις για 
την άσκηση σωματικών τιμωριών στα 
παιδιά·
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Or. en

Τροπολογία 141
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Hilde Vautmans, Barbara 
Matera, Julie Ward, Theresa Griffin, Tokia Saïfi, Brando Benifei, Jana Žitňanská, 
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1 β (νέος) – παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
στην Επιτροπή να ανανεώσει τη 
δέσμευσή της για τον καθορισμό ενός 
νέου θεματολογίου της ΕΕ για τα 
δικαιώματα του παιδιού, καθώς και μιας 
νέας στρατηγικής για τα δικαιώματα του 
παιδιού·

Or. en

Τροπολογία 142
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Hilde Vautmans, Barbara 
Matera, Julie Ward, Theresa Griffin, Tokia Saïfi, Jana Žitňanská, Brando Benifei, 
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1 β (νέος) – παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να εξετάσουν λεπτομερώς τα 
δικαιώματα των παιδιών κατά τον 
προγραμματισμό και την εφαρμογή των 
περιφερειακών πολιτικών και των 
πολιτικών συνοχής·

Or. en
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Τροπολογία 143
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Hilde Vautmans, Julie Ward, 
Barbara Matera, Brando Benifei, Tokia Saïfi, Theresa Griffin, Jana Žitňanská, Antonio 
López-Istúriz White, Helga Stevens

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1 β (νέος) – παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τον συντονισμό στο 
εσωτερικό των διαφόρων υπηρεσιών της 
με στόχο την αποτελεσματική 
ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των 
παιδιών σε όλες τις νομοθετικές 
προτάσεις, όλες τις πολιτικές και όλες τις 
οικονομικές αποφάσεις της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 144
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera, Hilde 
Vautmans, Theresa Griffin, Tokia Saïfi, Brando Benifei, Jana Žitňanská, Antonio 
López-Istúriz White, Helga Stevens, Julie Ward

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1 β (νέος) – παράγραφος 5 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5δ. επαναλαμβάνει ότι ο 
κυβερνοεκφοβισμός και η εκδικητική 
πορνογραφία αποτελούν νέες μορφές 
εγκλήματος στο διαδίκτυο και μπορούν 
να έχουν εξαιρετικά σοβαρό αντίκτυπο 
ιδίως μεταξύ των νέων και των παιδιών· 
ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν μελλοντοστραφή νομοθεσία 
για την αντιμετώπιση αυτού του 
ανησυχητικού φαινομένου, 
συμπεριλαμβάνοντας διατάξεις για την 
αφαίρεση από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης περιεχομένου που θίγει την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια εντός σαφώς 
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καθορισμένων προθεσμιών σύμφωνα με 
το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2017 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 
2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας·

Or. en

Τροπολογία 145
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1 γ (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ελευθερία συνείδησης και θρησκείας

Or. pl

Τροπολογία 146
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1γ (νέος) – Παράγραφος 5 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5ε. υπογραμμίζει ότι η θρησκευτική 
ελευθερία και η ελευθερία της συνείδησης 
αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· επισημαίνει με 
ανησυχία τις προσπάθειες υπονόμευσης 
αυτών των ελευθεριών, οι οποίες έχουν 
στόχο μεταξύ άλλων στη λογοκρισία των 
περιεχομένων θρησκευτικού χαρακτήρα ή 
των μεταδόσεων θρησκευτικών 
εκδηλώσεων στα δημόσια μέσα 
ενημέρωσης και στην τιμωρία της 
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άρνησης παροχής υπηρεσιών αντίθετων 
με τη συνείδηση·

Or. pl

Τροπολογία 147
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 19 της 
Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το άρθρο 19 
του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά 
και Πολιτικά Δικαιώματα και το άρθρο 
13 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, κατοχυρώνουν το δικαίωμα κάθε 
ατόμου να διατυπώνει γνώμες χωρίς 
παρεμβάσεις, το δικαίωμα στην ελευθερία 
της έκφρασης και το δικαίωμα να 
αναζητεί, να λαμβάνει και να μεταδίδει 
πληροφορίες και ιδέες με οποιοδήποτε 
μέσο, ανεξαρτήτως συνόρων·

6. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 11 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
κατοχυρώνει το δικαίωμα κάθε ατόμου να 
διατυπώνει γνώμες χωρίς παρεμβάσεις, το 
δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης 
και το δικαίωμα να αναζητεί, να λαμβάνει 
και να μεταδίδει πληροφορίες και ιδέες με 
οποιοδήποτε μέσο, ανεξαρτήτως συνόρων·

Or. en

Τροπολογία 148
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
λάβουν κατάλληλα μέτρα για την 
προστασία και την προώθηση ενός 
πολυφωνικού, ανεξάρτητου και ελεύθερου 
τοπίου μέσων ενημέρωσης προς όφελος 
της δημοκρατικής κοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας 
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και της βιωσιμότητας των μέσων 
ενημέρωσης, που αποτελούν καθοριστικά 
στοιχεία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για 
την ελευθερία της έκφρασης·

Or. en

Τροπολογία 149
Josep-Maria Terricabras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι οι δημόσιες συζητήσεις 
και ανταλλαγές απόψεων είναι η κινητήρια 
δύναμη για μια υγιή και εύρυθμη 
δημοκρατία και, στο πλαίσιο αυτό, 
ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
λάβουν περαιτέρω μέτρα για την 
εξασφάλιση και την προστασία της 
ελευθερίας του λόγου και του 
συνέρχεσθαι, ως βασικές αρχές των 
δημοκρατικών διαδικασιών· καταδικάζει 
απερίφραστα εν προκειμένω τους 
αυξανόμενους περιορισμούς της 
ελευθερίας του συνέρχεσθαι, τους οποίους 
οι αρχές έχουν επιβάλει σε ορισμένες 
περιπτώσεις με τη βία εις βάρος 
διαδηλωτών· επιβεβαιώνει εκ νέου τον 
καίριο ρόλο αυτών των θεμελιωδών 
ελευθεριών για τη λειτουργία των 
δημοκρατικών κοινωνιών και καλεί την 
Επιτροπή να αναλάβει ενεργό ρόλο για την 
προώθηση των δικαιωμάτων αυτών, 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

7. τονίζει ότι οι δημόσιες συζητήσεις 
και ανταλλαγές απόψεων είναι η κινητήρια 
δύναμη για μια υγιή και εύρυθμη 
δημοκρατία και, στο πλαίσιο αυτό, 
ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
λάβουν περαιτέρω μέτρα για την 
εξασφάλιση και την προστασία της 
ελευθερίας του λόγου και του 
συνέρχεσθαι, ως βασικές αρχές των 
δημοκρατικών διαδικασιών· καταδικάζει 
απερίφραστα εν προκειμένω τους 
αυξανόμενους περιορισμούς της 
ελευθερίας του συνέρχεσθαι, τους οποίους 
οι αρχές έχουν επιβάλει σε ορισμένες 
περιπτώσεις με τη βία εις βάρος 
διαδηλωτών· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με 
την έκθεση του γενικού γραμματέα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την 
κατάσταση της δημοκρατίας, των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 
κράτους δικαίου του 2017, οι ευκαιρίες 
για ειρηνική διαμαρτυρία είναι 
περιορισμένες όταν οι δημόσιες 
συνελεύσεις υπόκεινται σε 
αδικαιολόγητους περιορισμούς, μεταξύ 
άλλων σε χώρες με μακροχρόνιες 
δημοκρατικές παραδόσεις· επιβεβαιώνει 
εκ νέου τον καίριο ρόλο αυτών των 
θεμελιωδών ελευθεριών για τη λειτουργία 
των δημοκρατικών κοινωνιών και καλεί 
την Επιτροπή να αναλάβει ενεργό ρόλο για 
την προώθηση των δικαιωμάτων αυτών, 
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σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 150
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι οι δημόσιες συζητήσεις 
και ανταλλαγές απόψεων είναι η κινητήρια 
δύναμη για μια υγιή και εύρυθμη 
δημοκρατία και, στο πλαίσιο αυτό, 
ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
λάβουν περαιτέρω μέτρα για την 
εξασφάλιση και την προστασία της 
ελευθερίας του λόγου και του 
συνέρχεσθαι, ως βασικές αρχές των 
δημοκρατικών διαδικασιών· καταδικάζει 
απερίφραστα εν προκειμένω τους 
αυξανόμενους περιορισμούς της 
ελευθερίας του συνέρχεσθαι, τους οποίους 
οι αρχές έχουν επιβάλει σε ορισμένες 
περιπτώσεις με τη βία εις βάρος 
διαδηλωτών· επιβεβαιώνει εκ νέου τον 
καίριο ρόλο αυτών των θεμελιωδών 
ελευθεριών για τη λειτουργία των 
δημοκρατικών κοινωνιών και καλεί την 
Επιτροπή να αναλάβει ενεργό ρόλο για 
την προώθηση των δικαιωμάτων αυτών, 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

7. τονίζει ότι οι δημόσιες συζητήσεις 
και ανταλλαγές απόψεων είναι η κινητήρια 
δύναμη για μια υγιή και εύρυθμη 
δημοκρατία και, στο πλαίσιο αυτό, 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα για την εξασφάλιση και 
την προστασία της ελευθερίας του 
συνέρχεσθαι και της ελευθερίας του 
λόγου, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος δημοσίευσης όλων των 
γνωμών σε (διαδικτυακά) μέσα 
ενημέρωσης, ως βασικές αρχές των 
δημοκρατικών διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 151
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Μιλτιάδης Κύρκος, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-
Yvonne Kaufmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει ότι οι δημόσιες συζητήσεις 
και ανταλλαγές απόψεων είναι η 
κινητήρια δύναμη για μια υγιή και 
εύρυθμη δημοκρατία και, στο πλαίσιο 
αυτό, ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την 
εξασφάλιση και την προστασία της 
ελευθερίας του λόγου και του 
συνέρχεσθαι, ως βασικές αρχές των 
δημοκρατικών διαδικασιών· καταδικάζει 
απερίφραστα εν προκειμένω τους 
αυξανόμενους περιορισμούς της 
ελευθερίας του συνέρχεσθαι, τους οποίους 
οι αρχές έχουν επιβάλει σε ορισμένες 
περιπτώσεις με τη βία εις βάρος 
διαδηλωτών· επιβεβαιώνει εκ νέου τον 
καίριο ρόλο αυτών των θεμελιωδών 
ελευθεριών για τη λειτουργία των
δημοκρατικών κοινωνιών και καλεί την 
Επιτροπή να αναλάβει ενεργό ρόλο για την 
προώθηση των δικαιωμάτων αυτών, 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

7. τονίζει ότι οι δημόσιες συζητήσεις 
και ανταλλαγές απόψεων είναι ζωτικές για 
τη δημοκρατία και, στο πλαίσιο αυτό, 
ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
λάβουν περαιτέρω μέτρα για την 
εξασφάλιση και την προστασία της 
ελευθερίας του λόγου και του 
συνέρχεσθαι· καταδικάζει απερίφραστα εν 
προκειμένω οποιουσδήποτε περιορισμούς 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, τους 
οποίους οι αρχές έχουν επιβάλει σε 
ορισμένες περιπτώσεις με τη βία εις βάρος 
διαδηλωτών· επιβεβαιώνει εκ νέου τον 
καίριο ρόλο αυτών των θεμελιωδών 
ελευθεριών για τη λειτουργία των 
δημοκρατικών κοινωνιών και καλεί την 
Επιτροπή να αναλάβει ενεργό ρόλο για την 
προώθηση των δικαιωμάτων αυτών, 
σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 152
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. εκφράζει τον προβληματισμό του 
για τις αυξανόμενες περιπτώσεις 
κακομεταχείρισης από τις αστυνομικές 
δυνάμεις, κυρίως όσον αφορά τη χρήση 
δυσανάλογης βίας κατά ειρηνικών 
διαδηλωτών, για τις παραβιάσεις της 
ελευθερίας του τύπου καθώς και για τις 
αριθμητικά περιορισμένες έρευνες για το 
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εν λόγω θέμα· εκφράζει την έντονη 
ανησυχία του για την αύξηση της χρήσης 
μη θανατηφόρων όπλων στο πλαίσιο της 
επιτήρησης των διαδηλώσεων·
υπενθυμίζει ότι η διαδήλωση αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα και ότι οι 
αστυνομικές δυνάμεις οφείλουν κατ’ 
αρχάς να μεριμνούν για την ασφάλεια και 
την προστασία των ατόμων· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να μη θεσπίζουν μέτρα που 
αμφισβητούν, ή ακόμα και ποινικοποιούν 
την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών 
και δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία της 
έκφρασης, της διαδήλωσης, του 
συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι, καθώς 
και του δικαιώματος στην απεργία· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να σταματήσουν 
άμεσα τους ελέγχους της αστυνομίας που 
βασίζονται στον χαρακτηρισμό ατόμων 
βάσει φυλετικών χαρακτηριστικών·

Or. fr

Τροπολογία 153
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν 
την ελευθερία και την πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης· καταδικάζει έντονα 
τις κινήσεις σε ορισμένα κράτη μέλη για 
τη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης 
στα χέρια φιλοκυβερνητικών 
επιχειρηματιών και την κατάχρηση των 
δημόσιων μέσων ενημέρωσης ως φορέα 
διάδοσης μόνο των μηνυμάτων της 
κυβέρνησης· σημειώνει ότι ο ρόλος των 
μέσων ενημέρωσης είναι να ενθαρρύνουν 
την υγιή συζήτηση και αποτελεί, ως εκ 
τούτου, πυλώνα της δημοκρατίας·

Or. en
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Τροπολογία 154
Josep-Maria Terricabras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπενθυμίζει ότι, κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα 
όργανα επιβολής του νόμου πρέπει να 
σέβονται και να προστατεύουν την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να διατηρούν 
και να στηρίζουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα όλων των ατόμων· τονίζει ότι 
οποιαδήποτε υπερβολική και 
αδικαιολόγητη χρήση βίας από τα όργανα 
επιβολής του νόμου πρέπει να υπόκειται 
σε αμερόληπτες και διεξοδικές έρευνες 
από τις σχετικές αρχές κάθε κράτους 
μέλους·

Or. en

Τροπολογία 155
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπενθυμίζει στα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ ότι πρέπει να διασφαλίζεται το 
δικαίωμα στην ελευθερία λόγου σε όλους 
τους πολίτες· καλεί τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ να σεβαστούν αυτό το δικαίωμα 
των πολιτών της ΕΕ στην ελευθερία 
λόγου σε όλες τις αποφάσεις, δράσεις και 
πολιτικές τους, ως μέσο για την πλήρη 
διατήρηση της πολυφωνίας και της 
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης·

Or. en
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Τροπολογία 156
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Frank Engel, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Carlos Coelho, Monica Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
επαρκή μέτρα για την προστασία και την 
προώθηση πλουραλιστικών, ανεξάρτητων 
και ελεύθερων μέσων ενημέρωσης· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
υλοποιήσουν νομοθετικά πλαίσια 
προκειμένου να αποφευχθεί η 
συγκέντρωση της ιδιοκτησίας στον τομέα 
των μέσων ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 157
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. σημειώνει την πρόταση της 
Επιτροπής για έναν κανονισμό για την 
αποτροπή της διάδοσης τρομοκρατικού 
υλικού μέσω διαδικτύου· καλεί το 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να 
εργαστούν πάνω σε αυτό το κείμενο, ώστε 
να υποχρεώσουν τις επιχειρήσεις να 
προβαίνουν σε οριστική διαγραφή του 
υλικού τρομοκρατικού χαρακτήρα, όπως 
και κάθε υλικού στο διαδίκτυο, μόνο 
κατόπιν δικαστικής απόφασης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί το 
δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, 
μεταξύ άλλων και της καλλιτεχνικής 
έκφρασης·
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Or. fr

Τροπολογία 158
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. τονίζει ότι το διαδίκτυο, τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και τα άλλα μέσα 
ενημέρωσης αποτελούν εξαιρετικά 
εργαλεία, ιδίως ως πηγές πληροφόρησης 
του κοινού, και ζητεί από τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν αποτελεσματικά το 
δικαίωμα λήψης και διάδοσης 
πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 11 
του Χάρτη, μέσω μιας ισορροπημένης 
προσέγγισης στο πλαίσιο του κανονισμού 
για το διαδικτυακό περιεχόμενο· θεωρεί 
ότι τα μέσα αυτά αποτελούν επίσης 
τεχνολογικά εργαλεία που καθιστούν 
δυνατό τον έλεγχο της κοινωνίας των 
πολιτών, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο 
τους τους ευάλωτους πληθυσμούς και 
ιδίως τα παιδιά, και επίσης επιτρέπουν 
τον εξευτελισμό των γυναικών, ιδίως στις 
περιπτώσεις παρακολούθησης, 
παρενόχλησης, δημοσιοποίησης γυμνών 
φωτογραφιών και φωτογραφιών 
σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς 
συγκατάθεση, που αποτελούν μορφές βίας 
που υπάγονται στον ορισμό του άρθρου 
3α και της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης·

Or. fr

Τροπολογία 159
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7δ. θεωρεί ότι η ταχεία εξέλιξη του 
ψηφιακού κόσμου (συμπεριλαμβανομένης 
της αυξημένης χρήσης του διαδικτύου, 
των εφαρμογών και των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης) απαιτεί αυξημένη 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας 
προκειμένου να διασφαλίζεται το 
απόρρητο και η προστασία τους·

Or. fr

Τροπολογία 160
Josep-Maria Terricabras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι σε εθνικό επίπεδο στα κράτη 
μέλη της ΕΕ μπορούν να προσδιοριστούν 
ελάχιστες ειδικές νομικές διατάξεις για τη 
διασφάλιση της προστασίας των φορέων
των μέσων ενημέρωσης από τη βία, τις 
απειλές και τις πιέσεις· ανησυχεί για τις 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας των
δημοσιογράφων και για την ψυχολογική 
βία που υφίστανται, γεγονός που 
διακυβεύει την ικανότητά τους να 
λειτουργούν με τον κατάλληλο τρόπο και, 
ως εκ τούτου, παρεμποδίζει την ελευθερία 
των μέσων ενημέρωσης·

8. εκφράζει ανησυχίες για το γεγονός 
ότι σε εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη της 
ΕΕ μπορούν να προσδιοριστούν ελάχιστα 
ειδικά νομικά πλαίσια ή πλαίσια 
πολιτικής για τη διασφάλιση της 
προστασίας των εργαζομένων των μέσων 
ενημέρωσης από τη βία, τις απειλές και
τον εκφοβισμό· ανησυχεί για τις 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας πολλών
δημοσιογράφων και εργαζομένων στα 
μέσα ενημέρωσης και για τη σωματική 
και ψυχολογική βία στην οποία 
υπόκεινται, γεγονός που μπορεί να 
παρεμποδίσει την ικανότητά τους να 
φέρουν εις πέρας την εργασία τους, 
πράγμα το οποίο έχει αντίκτυπο στην
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την 
πολυφωνία· τονίζει τη σημασία 
πανευρωπαϊκών έργων, όπως το 
παρατηρητήριο για την πολυφωνία στα 
μέσα ενημέρωσης (Media Pluralism 
Monitor) και η χαρτογράφηση της 
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης 
(Mapping Media Freedom) που 
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παρακολουθούν τους κινδύνους που 
αντιμετωπίζει η πολυφωνία των μέσων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, χαρτογραφούν τις 
παραβιάσεις της ελευθερίας των μέσων 
ενημέρωσης, διεξάγουν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και παρέχουν στήριξη 
σε δημοσιογράφους που δέχονται απειλές 
και στη διασυνοριακή ερευνητική 
δημοσιογραφία· υπογραμμίζει ότι η 
χρηματοδότηση τέτοιων και παρόμοιων 
ζητημάτων θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
στο νέο ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 161
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Frank Engel, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Carlos Coelho, Monica Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι σε εθνικό επίπεδο στα κράτη 
μέλη της ΕΕ μπορούν να προσδιοριστούν 
ελάχιστες ειδικές νομικές διατάξεις για τη 
διασφάλιση της προστασίας των φορέων 
των μέσων ενημέρωσης από τη βία, τις 
απειλές και τις πιέσεις· ανησυχεί για τις 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας των 
δημοσιογράφων και για την ψυχολογική 
βία που υφίστανται, γεγονός που 
διακυβεύει την ικανότητά τους να 
λειτουργούν με τον κατάλληλο τρόπο και, 
ως εκ τούτου, παρεμποδίζει την ελευθερία 
των μέσων ενημέρωσης·

8. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι σε εθνικό επίπεδο στα κράτη 
μέλη της ΕΕ μπορούν να προσδιοριστούν 
ελάχιστες ειδικές νομικές διατάξεις για τη 
διασφάλιση της προστασίας των φορέων 
των μέσων ενημέρωσης από τη βία, τις 
απειλές και τις πιέσεις· ανησυχεί για τις 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας των 
δημοσιογράφων και για την ψυχολογική 
βία που υφίστανται, γεγονός που 
διακυβεύει την ικανότητά τους να 
λειτουργούν με τον κατάλληλο τρόπο και, 
ως εκ τούτου, παρεμποδίζει την ελευθερία 
των μέσων ενημέρωσης· εκφράζει τη 
βαθιά ανησυχία του για τις θανάσιμες 
επιθέσεις που εξακολουθούν να 
πραγματοποιούνται κατά δημοσιογράφων 
στα κράτη μέλη· παροτρύνει τις εθνικές 
αρχές επιβολής του νόμου να λάβουν όλα 
τα μέτρα για την αποτροπή μιας τέτοιας 
βίας και να συνεργαστούν περαιτέρω με 
την Ευρωπόλ για την επιτάχυνση των 
ερευνών σχετικά με τους θανάτους 
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δημοσιογράφων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 162
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι σε εθνικό επίπεδο στα κράτη 
μέλη της ΕΕ μπορούν να προσδιοριστούν 
ελάχιστες ειδικές νομικές διατάξεις για τη 
διασφάλιση της προστασίας των φορέων 
των μέσων ενημέρωσης από τη βία, τις 
απειλές και τις πιέσεις· ανησυχεί για τις 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας των 
δημοσιογράφων και για την ψυχολογική 
βία που υφίστανται, γεγονός που 
διακυβεύει την ικανότητά τους να 
λειτουργούν με τον κατάλληλο τρόπο και, 
ως εκ τούτου, παρεμποδίζει την 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης·

8. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι σε εθνικό επίπεδο σε ορισμένα
κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να 
προσδιοριστούν ελάχιστες ειδικές νομικές 
διατάξεις για τη διασφάλιση της 
προστασίας των φορέων των μέσων 
ενημέρωσης από τη βία, τις απειλές και τις 
πιέσεις.

Or. fr

Τροπολογία 163
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι σε εθνικό επίπεδο στα κράτη 
μέλη της ΕΕ μπορούν να προσδιοριστούν 
ελάχιστες ειδικές νομικές διατάξεις για τη 
διασφάλιση της προστασίας των φορέων 
των μέσων ενημέρωσης από τη βία, τις 
απειλές και τις πιέσεις· ανησυχεί για τις 

8. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι σε εθνικό επίπεδο στα κράτη 
μέλη της ΕΕ μπορούν να προσδιοριστούν 
ελάχιστες ειδικές νομικές διατάξεις για τη 
διασφάλιση της προστασίας των φορέων 
των μέσων ενημέρωσης από τη βία, τις 
απειλές και τις πιέσεις· ανησυχεί για τις 
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επισφαλείς συνθήκες εργασίας των 
δημοσιογράφων και για την ψυχολογική 
βία που υφίστανται, γεγονός που 
διακυβεύει την ικανότητά τους να 
λειτουργούν με τον κατάλληλο τρόπο και, 
ως εκ τούτου, παρεμποδίζει την ελευθερία 
των μέσων ενημέρωσης·

επισφαλείς συνθήκες εργασίας των 
δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένων 
άμισθων ανταποκριτών, ιστολόγων ή 
αρθρογράφων και για την ψυχολογική βία 
που υφίστανται, γεγονός που διακυβεύει 
την ικανότητά τους να λειτουργούν με τον 
κατάλληλο τρόπο και, ως εκ τούτου, θα 
μπορούσε να απειλήσει την ελευθερία των 
μέσων ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 164
Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι σε εθνικό επίπεδο στα κράτη 
μέλη της ΕΕ μπορούν να προσδιοριστούν 
ελάχιστες ειδικές νομικές διατάξεις για τη 
διασφάλιση της προστασίας των φορέων 
των μέσων ενημέρωσης από τη βία, τις 
απειλές και τις πιέσεις· ανησυχεί για τις 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας των 
δημοσιογράφων και για την ψυχολογική 
βία που υφίστανται, γεγονός που 
διακυβεύει την ικανότητά τους να 
λειτουργούν με τον κατάλληλο τρόπο και, 
ως εκ τούτου, παρεμποδίζει την 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης·

8. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι σε εθνικό επίπεδο στα κράτη 
μέλη της ΕΕ μπορούν να προσδιοριστούν 
ελάχιστες ειδικές νομικές διατάξεις για τη 
διασφάλιση της προστασίας των φορέων 
των μέσων ενημέρωσης από τη βία, τις 
απειλές και τις πιέσεις· καταγγέλλει την 
υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας των 
δημοσιογράφων που ενδέχεται να 
υπονομεύσει την ποιότητα της 
δημοσιογραφίας και την έκφραση της 
δημοσιογραφικής πολυφωνίας·

Or. fr

Τροπολογία 165
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera, Hilde 
Vautmans, Julie Ward, Tokia Saïfi, Theresa Griffin, Brando Benifei, Jana Žitňanská, 
Antonio López-Istúriz White, Helga Stevens

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν επαρκείς χρηματοδοτικούς 
πόρους για να εντάξουν την παιδεία στα 
στα μέσα ενημέρωσης και τις 
πληροφορίες στα εθνικά εκπαιδευτικά 
συστήματα και εν γένει να ενδυναμώσουν 
τα παιδιά και τους νέους με εργαλεία 
ώστε να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 
υπεύθυνα και να αποφεύγουν πιθανούς 
κινδύνους·

Or. en

Τροπολογία 166
Sylvie Guillaume, Virginie Rozière, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine 
Revault d'Allonnes Bonnefoy, Μιλτιάδης Κύρκος, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, 
Tanja Fajon, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
καταγγελία δυσλειτουργιών αποτελεί 
ουσιαστικό στοιχείο της ερευνητικής 
δημοσιογραφίας και της ελευθερίας του 
Τύπου, και σε αυτό το πλαίσιο υπενθυμίζει 
το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017 
σχετικά με τα θεμιτά μέτρα προστασίας 
των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες που 
ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον κατά 
τη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών 
πληροφοριών εταιρειών και δημόσιων 
φορέων3·

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
καταγγελία δυσλειτουργιών αποτελεί 
ουσιαστικό στοιχείο της ερευνητικής 
δημοσιογραφίας και της ελευθερίας του 
Τύπου· καταγγέλλει τις απειλές, τα 
αντίποινα και τις καταδίκες που 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι 
καταγγέλλοντες δυσλειτουργίες στην ΕΕ·
σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζει το 
ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017 
σχετικά με τα θεμιτά μέτρα προστασίας 
των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες που 
ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον κατά 
τη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών 
πληροφοριών εταιρειών και δημόσιων 
φορέων· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
την ενίσχυση της προστασίας των 
μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης του 
Απριλίου 2018, μόνο δέκα κράτη μέλη 
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έχουν θεσπίσει ολοκληρωμένη νομοθεσία 
για την προστασία των καταγγελλόντων 
δυσλειτουργίες· επικροτεί την πρόταση 
της Επιτροπής για μια οριζόντια οδηγία 
σχετικά με την προστασία των ατόμων 
που καταγγέλλουν παραβάσεις του 
δικαίου της Ένωσης, και καλεί τους 
συννομοθέτες να διεξαγάγουν ταχέως και 
να ολοκληρώσουν τις σχετικές 
διαπραγματεύσεις·

__________________ __________________

3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2017)0402.

Or. en

Τροπολογία 167
Josep-Maria Terricabras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
καταγγελία δυσλειτουργιών αποτελεί 
ουσιαστικό στοιχείο της ερευνητικής 
δημοσιογραφίας και της ελευθερίας του 
Τύπου, και σε αυτό το πλαίσιο υπενθυμίζει 
το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017 
σχετικά με τα θεμιτά μέτρα προστασίας 
των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες που 
ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον κατά 
τη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών 
πληροφοριών εταιρειών και δημόσιων 
φορέων3·

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
καταγγελία δυσλειτουργιών αποτελεί 
ουσιαστικό στοιχείο της ερευνητικής 
δημοσιογραφίας και της ελευθερίας των 
μέσων ενημέρωσης, και σε αυτό το 
πλαίσιο υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 
24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τα 
θεμιτά μέτρα προστασίας των 
καταγγελλόντων δυσλειτουργίες που 
ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον κατά 
τη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών 
πληροφοριών εταιρειών και δημόσιων 
φορέων3· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για ενίσχυση της προστασίας 
των καταγγελλόντων δυσλειτουργιών σε 
ολόκληρη την ΕΕ και υπογραμμίζει τη 
σημασία μιας ταχείας παρακολούθησης 
από τους συννομοθέτες, έτσι ώστε η 
πρόταση να μπορεί να εγκριθεί πριν από 
τη λήξη αυτής της κοινοβουλευτικής 
περιόδου·
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__________________ __________________

3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2017)0402.

3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2017)0402.

Or. en

Τροπολογία 168
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
καταγγελία δυσλειτουργιών αποτελεί 
ουσιαστικό στοιχείο της ερευνητικής 
δημοσιογραφίας και της ελευθερίας του 
Τύπου, και σε αυτό το πλαίσιο 
υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 24ης 
Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τα θεμιτά 
μέτρα προστασίας των καταγγελλόντων
δυσλειτουργίες που ενεργούν προς το 
δημόσιο συμφέρον κατά τη 
δημοσιοποίηση εμπιστευτικών 
πληροφοριών εταιρειών και δημόσιων 
φορέων3·

9. σημειώνει ότι η καταγγελία 
δυσλειτουργιών αποτελεί στοιχείο της 
ερευνητικής δημοσιογραφίας και της 
ελευθερίας του Τύπου, και ενθαρρύνει, ως 
εκ τούτου, τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
προστασία για τους καταγγέλλοντες
δυσλειτουργίες στο εθνικό δίκαιο 
αντίστοιχα·

__________________ __________________

3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2017)0402.

Or. en

Τροπολογία 169
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. δίνει έμφαση στον καίριο ρόλο 
των καταγγελτών όσον αφορά τη 
διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος 
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και την προώθηση μιας νοοτροπίας 
δημόσιας λογοδοσίας και ακεραιότητας 
τόσο στο πλαίσιο των δημόσιων όσο και 
σε εκείνο των ιδιωτικών φορέων·

Or. en

Τροπολογία 170
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Μιλτιάδης Κύρκος, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει την απόφαση της 
Επιτροπής να συστήσει ομάδα 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τις 
ψευδείς ειδήσεις και την 
παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο· 
εκφράζει την ανησυχία του για την πιθανή 
απειλή που ψευδείς ειδήσεις μπορούν να 
αποτελέσουν για την ελευθερία του λόγου 
και της έκφρασης, και για την ανεξαρτησία 
των μέσων ενημέρωσης, και παράλληλα 
υπογραμμίζει τις αρνητικές συνέπειες που 
η διασπορά ψευδών ειδήσεων μπορεί να 
έχει για την ποιότητα του πολιτικού 
διαλόγου και για την καλά ενημερωμένη 
συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική 
κοινωνία·

10. χαιρετίζει την απόφαση της 
Επιτροπής να συστήσει ομάδα 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τις 
ψευδείς ειδήσεις και την 
παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο· 
εκφράζει την ανησυχία του για την πιθανή 
απειλή που ψευδείς ειδήσεις μπορούν να 
αποτελέσουν για την ελευθερία του λόγου 
και της έκφρασης, και για την ανεξαρτησία 
των μέσων ενημέρωσης, και παράλληλα 
υπογραμμίζει τις αρνητικές συνέπειες που 
η διασπορά ψευδών ειδήσεων μπορεί να 
έχει για την ποιότητα του πολιτικού 
διαλόγου και για την καλά ενημερωμένη 
συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική 
κοινωνία· τονίζει ότι η κατάρτιση 
πολιτικού προφίλ, οι ψευδείς ειδήσεις και 
η χειραγώγηση των πληροφοριών δύναται 
να χρησιμοποιούνται από κόμματα και 
ιδιωτικές ή δημόσιες οντότητες εντός και 
εκτός της ΕΕ, και δύναται να 
παρεμποδίζουν τις ενωσιακές και εθνικές 
δημοκρατικές διαδικασίες, όπως το 
σκάνδαλο Facebook-Cambridge 
Analytica· καλεί την Επιτροπή και τους 
συννομοθέτες να επεξεργαστούν 
νομοθεσίες που θα απέτρεπαν την 
κατάρτιση πολιτικού προφίλ και τη 
χειραγώγηση των πληροφοριών και θα 
εγγύωντο προστασία δεδομένων, 
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διαφάνεια και κυβερνοασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 171
Josep-Maria Terricabras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει την απόφαση της 
Επιτροπής να συστήσει ομάδα 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για 
τις ψευδείς ειδήσεις και την 
παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο·
εκφράζει την ανησυχία του για την πιθανή 
απειλή που ψευδείς ειδήσεις μπορούν να 
αποτελέσουν για την ελευθερία του λόγου 
και της έκφρασης, και για την ανεξαρτησία 
των μέσων ενημέρωσης, και παράλληλα 
υπογραμμίζει τις αρνητικές συνέπειες που 
η διασπορά ψευδών ειδήσεων μπορεί να 
έχει για την ποιότητα του πολιτικού 
διαλόγου και για την καλά ενημερωμένη 
συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική 
κοινωνία·

10. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Αντιμετώπιση της 
παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: μια 
Ευρωπαϊκή Προσέγγιση, καθώς και τις 
ενέργειες που περιλαμβάνει, οι οποίες 
στοχεύουν στη δημιουργία ενός πιο 
διαφανούς, αξιόπιστου και υπεύθυνου 
διαδικτυακού οικοσυστήματος, στη 
βελτίωση της ασφάλειας και της 
ανθεκτικότητας των εκλογικών 
διαδικασιών, στην προώθηση της 
εκπαίδευσης και της παιδείας στα μέσα 
ενημέρωσης, στην αύξηση της στήριξης 
για ποιοτική δημοσιογραφία και στην 
ενίσχυση των ικανοτήτων στρατηγικής 
επικοινωνίας της Ένωσης· εκφράζει την 
ανησυχία του για την πιθανή απειλή που 
«ψευδείς ειδήσεις» μπορούν να 
αποτελέσουν για την ελευθερία της 
έκφρασης, και για την ανεξαρτησία των 
μέσων ενημέρωσης, και παράλληλα 
υπογραμμίζει τις αρνητικές συνέπειες που 
η διασπορά παραπληροφόρησης μπορεί να 
έχει για την ποιότητα του πολιτικού 
διαλόγου και για την καλά ενημερωμένη 
συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική 
κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 172
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει την απόφαση της 
Επιτροπής να συστήσει ομάδα 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τις 
ψευδείς ειδήσεις και την 
παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο· 
εκφράζει την ανησυχία του για την πιθανή 
απειλή που ψευδείς ειδήσεις μπορούν να 
αποτελέσουν για την ελευθερία του λόγου 
και της έκφρασης, και για την 
ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης, και 
παράλληλα υπογραμμίζει τις αρνητικές 
συνέπειες που η διασπορά ψευδών 
ειδήσεων μπορεί να έχει για την ποιότητα 
του πολιτικού διαλόγου και για την καλά 
ενημερωμένη συμμετοχή των πολιτών
στη δημοκρατική κοινωνία·

10. αποδοκιμάζει την απόφαση της 
Επιτροπής να συστήσει ομάδα 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τις 
ψευδείς ειδήσεις και την 
παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο, καθώς 
κάτι τέτοιο οδηγεί σε λογοκρισία· 
εκφράζει την ανησυχία του για τη διάδοση 
ψευδών ειδήσεων που προέρχονται από 
τα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα·

Or. en

Τροπολογία 173
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. χαιρετίζει την απόφαση της 
Επιτροπής να συστήσει ομάδα 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για 
τις ψευδείς ειδήσεις και την 
παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο·
εκφράζει την ανησυχία του για την πιθανή 
απειλή που ψευδείς ειδήσεις μπορούν να 
αποτελέσουν για την ελευθερία του λόγου 
και της έκφρασης, και για την ανεξαρτησία 
των μέσων ενημέρωσης, και παράλληλα 
υπογραμμίζει τις αρνητικές συνέπειες που 
η διασπορά ψευδών ειδήσεων μπορεί να 
έχει για την ποιότητα του πολιτικού 
διαλόγου και για την καλά ενημερωμένη 
συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική 

10. εκφράζει την ανησυχία του για την 
πιθανή απειλή που ψευδείς ειδήσεις 
μπορούν να αποτελέσουν για την 
ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, και 
για την ανεξαρτησία των μέσων 
ενημέρωσης, και παράλληλα υπογραμμίζει 
τις αρνητικές συνέπειες που η διασπορά 
ψευδών ειδήσεων μπορεί να έχει για την 
ποιότητα του πολιτικού διαλόγου και για 
την καλά ενημερωμένη συμμετοχή των 
πολιτών στη δημοκρατική κοινωνία·
θεωρεί ότι η διαμόρφωση ιδίας γνώμης 
επιτυγχάνεται πρωτίστως μέσω της 
ανάπτυξης της παιδείας και της 
εκπαίδευσης που βασίζεται σε κριτική 
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κοινωνία· σκέψη, και ότι κάθε λογοκρισία μπορεί να 
αποδειχθεί επικίνδυνη, ακόμα και αν 
φαίνεται ότι είναι δικαιολογημένη και το 
πεδίο εφαρμογής της περιορισμένο·

Or. fr

Τροπολογία 174
Marijana Petir, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει ότι, κατά τον καθορισμό 
πολιτικών για την αντιμετώπιση των 
«ψευδών ειδήσεων», τα βασικά κριτήρια 
θα πρέπει είναι είναι ο σεβασμός για τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, η 
αρχή του κράτους δικαίου και η ιεραρχία 
των κανόνων· επισημαίνει ότι οι σχετικές 
πρωτοβουλίες πολιτικής ή νομοθετικές 
πρωτοβουλίες δεν πρέπει να θέτουν σε 
κίνδυνο τα δικαιώματα της ελευθερίας 
της γνώμης και της έκφρασης, της 
ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης 
και της θρησκείας, ή το δικαίωμα των 
γονέων να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά 
τους σύμφωνα με τις θρησκευτικές 
πεποιθήσεις τους·

Or. en

Τροπολογία 175
Marijana Petir, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. προειδοποιεί για τους κινδύνους 
της ενδυνάμωσης ιδιωτικών φορέων 
προκειμένου να αποφασίσουν τί μπορεί ή 
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δεν μπορεί να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, 
και υπενθυμίζει τον εξέχοντα ρόλο που θα 
πρέπει να διαδραματίζει η δικαστική 
εξουσία ως προς αυτό· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εκπαίδευσης στη χρήση των 
μέσων ενημέρωσης, ιδιαίτερα, αλλά όχι 
αποκλειστικά, για τα παιδιά και τους 
γονείς τους, και γενικότερα της 
εκπαίδευσης για την ευαισθητοποίηση σε 
σχέση με τη διαφορετικότητα, 
προκειμένου να καλλιεργηθεί ένα κριτικό 
πνεύμα σε κάθε άνθρωπο·

Or. en

Τροπολογία 176
Marijana Petir, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. τονίζει ότι, στο πλαίσιο πολιτικών 
για την αντιμετώπιση των «ψευδών 
ειδήσεων», τα κριτήρια για την προβολή 
σε εξέχουσα θέση πληροφοριών που 
εκφράζουν διαφορετικές απόψεις θα 
πρέπει να είναι σαφή και διαφανή, και ότι 
έχει ουσιώδη σημασία η αυθεντικότητα 
του συντάκτη και η αξιοπιστία·

Or. en

Τροπολογία 177
Marijana Petir, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10δ. τονίζει ότι οι αρχές και οι 
μηχανισμοί του κράτους δικαίου θα 
πρέπει να συμμορφώνονται αυστηρά με 
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πολιτικές για την αντιμετώπιση των 
«ψευδών ειδήσεων» και ότι η ανθρώπινη 
παρέμβαση, υπό μορφή πάνελ ισόρροπης 
επανεξέτασης, είναι απαραίτητη σε 
περίπτωση χρήσης ρομπότ/τεχνητής 
νοημοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 178
Marijana Petir, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10ε. ενθαρρύνει τους ειδησεογραφικούς 
οργανισμούς να επιτρέπουν στους 
χρήστες να καθορίζουν σαφώς και να 
προσδιορίζουν την αρχική πηγή των 
ειδήσεων, να προβάλλουν και να 
προωθούν την πολυμορφία της έκφρασης, 
καθώς και να επιτρέπουν τη συζήτηση 
και να ενθαρρύνουν τον διάλογο μεταξύ 
διαφορετικών γνωμών, και να προωθούν 
την κατάρτιση των χρηστών στην 
επαλήθευση των γεγονότων·

Or. en

Τροπολογία 179
Marijana Petir, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10στ. καλεί την ΕΕ να προωθήσει τις 
σκέψεις και την έρευνα σχετικά με τον 
σχεδιασμό «ηθικών αλγορίθμων» για την 
αντιμετώπιση της αυτόματης προώθησης 
μόνο πληροφοριών που εκφράζουν τις 
ίδιες αντιλήψεις και κάνουν αίσθηση·
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Or. en

Τροπολογία 180
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει την ανησυχία του για τα 
εμπόδια που παρουσιάζονται στο έργο των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας· αναγνωρίζει τον ουσιαστικό 
ρόλο των εν λόγω οργανισμών στην 
εφαρμογή στην πράξη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και αξιών για όλους, και 
τονίζει ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εκτελέσουν το έργο τους σε ένα ασφαλές 
και καλά υποστηριζόμενο περιβάλλον· 
προβληματίζεται για τον περιορισμό του 
χώρου της κοινωνίας των πολιτών· καλεί 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της 
συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των 
πολιτών και να υπερασπιστούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών·

11. εκφράζει την ανησυχία του για τα 
εμπόδια που παρουσιάζονται στο έργο των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων 
σοβαρών περιορισμών των ελευθεριών 
του συνεταιρίζεσθαι και του λόγου για τις 
οργανώσεις και τους πολίτες, και 
περιορισμών χρηματοδότησης· 
αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο των εν 
λόγω οργανισμών στην εφαρμογή στην 
πράξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
αξιών για όλους, και τονίζει ότι θα πρέπει 
να είναι σε θέση να εκτελέσουν το έργο 
τους σε ένα ασφαλές και καλά 
υποστηριζόμενο περιβάλλον· 
προβληματίζεται για τον περιορισμό του 
χώρου της κοινωνίας των πολιτών· καλεί 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της 
συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των 
πολιτών και να υπερασπιστούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών· ζητεί 
επαρκή χρηματοδότηση από την ΕΕ για 
την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και τη στήριξη 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και για την 
ακεραιότητα αυτής της χρηματοδότησης· 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 
με την κοινωνία των πολιτών και δείκτες 
για τον χώρο πολιτών στην ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 181
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Frank Engel, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Carlos Coelho, Monica Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει την ανησυχία του για τα 
εμπόδια που παρουσιάζονται στο έργο των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας· αναγνωρίζει τον ουσιαστικό 
ρόλο των εν λόγω οργανισμών στην 
εφαρμογή στην πράξη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και αξιών για όλους, και 
τονίζει ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εκτελέσουν το έργο τους σε ένα ασφαλές 
και καλά υποστηριζόμενο περιβάλλον· 
προβληματίζεται για τον περιορισμό του 
χώρου της κοινωνίας των πολιτών· καλεί 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της 
συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των 
πολιτών και να υπερασπιστούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών·

11. εκφράζει την ανησυχία του για τα 
εμπόδια που παρουσιάζονται στο έργο των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας· αναγνωρίζει τον ουσιαστικό 
ρόλο των εν λόγω οργανισμών στην 
εφαρμογή στην πράξη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και αξιών για όλους, και 
τονίζει ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εκτελέσουν το έργο τους σε ένα ασφαλές 
και καλά υποστηριζόμενο περιβάλλον· 
προβληματίζεται για τον περιορισμό του 
χώρου της κοινωνίας των πολιτών· 
επαναλαμβάνει την ανάγκη για ειδική 
χρηματοδότηση, όπως περιγράφεται στο 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη δημιουργία ενός μέσου για 
τις ευρωπαϊκές αξίες που θα στηρίζει τις 
οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στην προαγωγή των 
θεμελιωδών αξιών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της 
συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των 
πολιτών και να υπερασπιστούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 182
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει την ανησυχία του για τα 
εμπόδια που παρουσιάζονται στο έργο
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας· αναγνωρίζει τον ουσιαστικό 
ρόλο των εν λόγω οργανισμών στην 
εφαρμογή στην πράξη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και αξιών για όλους, και 
τονίζει ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εκτελέσουν το έργο τους σε ένα ασφαλές 
και καλά υποστηριζόμενο περιβάλλον· 
προβληματίζεται για τον περιορισμό του 
χώρου της κοινωνίας των πολιτών· καλεί 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της 
συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας 
των πολιτών και να υπερασπιστούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών·

11. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
για την ανάρμοστη συμπεριφορά των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας, όπως οι οργανώσεις Oxfam 
και Save the children, καθώς η 
σεξουαλική κακοποίηση θεωρείται 
«ενδημική» στον τομέα της διεθνούς 
βοήθειας σύμφωνα με την Επιτροπή 
Διεθνούς Ανάπτυξης της Βουλής των 
Κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 183
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει την ανησυχία του για τα 
εμπόδια που παρουσιάζονται στο έργο των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας· αναγνωρίζει τον ουσιαστικό 

11. εκφράζει την ανησυχία του για τα 
εμπόδια που παρουσιάζονται στο έργο των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας· αναγνωρίζει τον ουσιαστικό 
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ρόλο των εν λόγω οργανισμών στην 
εφαρμογή στην πράξη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και αξιών για όλους, και 
τονίζει ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εκτελέσουν το έργο τους σε ένα ασφαλές 
και καλά υποστηριζόμενο περιβάλλον· 
προβληματίζεται για τον περιορισμό του 
χώρου της κοινωνίας των πολιτών· καλεί 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της 
συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των 
πολιτών και να υπερασπιστούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών·

ρόλο των εν λόγω οργανισμών στην 
εφαρμογή στην πράξη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και αξιών για όλους, και 
τονίζει ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εκτελέσουν το έργο τους σε ένα ασφαλές 
και καλά υποστηριζόμενο περιβάλλον· 
προβληματίζεται για τον περιορισμό του 
χώρου της κοινωνίας των πολιτών·σε 
ορισμένα κράτη μέλη· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα 
βαθύτερα αίτια της συρρίκνωσης του 
χώρου της κοινωνίας των πολιτών και να 
υπερασπιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα 
των πολιτών·

Or. fr

Τροπολογία 184
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επικροτεί πρωτοβουλίες των 
κρατών μελών να δημιουργήσουν και να 
διατηρήσουν, νομικά και πρακτικά, ένα 
ασφαλές και σίγουρο περιβάλλον για τους 
δημοσιογράφους και άλλους παράγοντες 
των μέσων ενημέρωσης, έτσι ώστε να 
μπορούν να εκτελούν την εργασία τους με 
πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς 
αδικαιολόγητες παρεμβάσεις όπως η 
απειλή βίας, η παρενόχληση, οι 
οικονομικές και πολιτικές πιέσεις, η 
πίεση αποκάλυψης εμπιστευτικών πηγών 
και υλικών, η στοχευμένη 
παρακολούθηση και η άποψη του 
δικτυακού τόπου «ΕΕ κατά της 
παραπληροφόρησης»·

Or. en
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Τροπολογία 185
Marijana Petir, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας

Or. en

Τροπολογία 186
Marijana Petir, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ο αγώγιμος χαρακτήρας 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιδίως 
του δικαιώματος στην ελευθερία σκέψης, 
συνείδησης και θρησκείας, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η κοινωνική ένταξη των 
πιστών·

Or. en

Τροπολογία 187
Marijana Petir, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. καλεί την Ένωση και τα κράτη 
μέλη της να προστατεύσουν πλήρως και 
να προωθήσουν το θεμελιώδες δικαίωμα 
στην ελευθερία της σκέψης, της 
συνείδησης και της θρησκείας από κάθε 
σκοπιά (ατομική και συλλογική, ιδιωτική 
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και δημόσια, θεσμική)· καλεί τα κράτη 
μέλη να επιτρέπουν την ελευθερία 
αλλαγής θρησκείας ή πεποιθήσεων χωρίς
κανέναν εξαναγκασμό· υπενθυμίζει ότι 
οποιοσδήποτε περιορισμός στην άσκηση 
της ελευθερίας της θρησκείας θα πρέπει 
να βασίζεται σε νομικά κριτήρια και στην 
πρόσβαση σε δικαστικό έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία 188
Marijana Petir, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11δ. στηρίζει την αποτελεσματική 
προστασία εκ μέρους των κρατών μελών 
του δικαιώματος στην αντίρρηση για 
λόγους συνείδησης, τόσο σε ατομικό όσο 
και σε θεσμικό επίπεδο, ιδίως στον 
υγειονομικό, φαρμακευτικό, εκπαιδευτικό 
και οικονομικό τομέα, καθώς είναι 
θεμελιώδες δικαίωμα που τοποθετείται 
στη βάση της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου· τους ζητεί να θέσουν 
τέλος στις διακρίσεις, μεταξύ άλλων στην 
παρενόχληση των αντιρρησιών 
συνείδησης·

Or. en

Τροπολογία 189
Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11ε. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη δημόσιων αντιδράσεων στον 
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αυξανόμενο αριθμό πράξεων 
επιθετικότητας και βανδαλισμού σε 
βάρος χριστιανών και θρησκευτικών 
χώρων·

Or. pl

Τροπολογία 190
Marijana Petir, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11στ. υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές της 
ΕΕ κατά των διακρίσεων δεν θα πρέπει 
να εστιάζονται μόνο στις διακρίσεις 
μεταξύ των θρησκειών, αλλά και στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα άτομο 
στοχοποιείται επειδή πιστεύει σε 
συγκεκριμένη θρησκεία ή ανήκει σε 
συγκεκριμένη θρησκεία και υφίσταται 
διακρίσεις επειδή είναι πιστός ή 
επιδιώκει να ασκήσει τα θρησκευτικά του 
καθήκοντα, μεταξύ άλλων στον χώρο 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 191
Marijana Petir, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 β (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Απαγόρευση των διακρίσεων

Or. en

Τροπολογία 192
Marijana Petir, Branislav Škripek
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Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 β (νέος) – παράγραφος 11 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11στ. υπενθυμίζει την υποχρέωση των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ να 
θέσουν πλήρως σε εφαρμογή, για όλους 
τους πολίτες, είτε ανήκουν σε 
πλειοψηφικά ή μειονοτικά θρησκευτικά 
δόγματα, το δικαίωμα της ελευθερίας του 
θρησκεύματος και την απαγόρευση των 
διακρίσεων λόγω θρησκείας, ιδίως στον 
τόπο εργασίας, στον δημόσιο βίο και στη 
δημόσια έκφραση·

Or. en

Τροπολογία 193
Marijana Petir, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11ζ. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την 
αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, 
διάκριση δεν σημαίνει μόνο διαφορετική 
μεταχείριση παρόμοιων καταστάσεων, 
αλλά επίσης ίδια μεταχείριση ανόμοιων 
καταστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 194
Marijana Petir, Branislav Škripek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11η. υπογραμμίζει ότι σε καμία 
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περίπτωση δεν μπορεί να θεωρείται ότι η 
εύλογη προσαρμογή λόγω θρησκείας 
υποκαθιστά νομικές πράξεις όπως το 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα της 
θρησκείας ή η απαγόρευση των 
διακρίσεων και ότι οι επιλογές σχετικά με 
την εύλογη προσαρμογή θα πρέπει να 
εξακολουθούν να εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 195
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 i (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11i. υπενθυμίζει ότι η ιστορία της 
ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης βασίζεται 
στην καταπολέμηση της περιχαράκωσης 
της εθνικής ταυτότητας, του λαϊκισμού, 
της ρητορικής μίσους, της υποκίνησης 
της βίας και των διακρίσεων εις βάρος 
των μειονοτήτων· σημειώνει ότι το 
πνεύμα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και 
τα κοινωνικά κεκτημένα που 
δημιούργησε επηρεάζονται ολοένα και 
περισσότερο από χώρους, μεταξύ άλλων 
και τις νεοναζιστικές ομάδες, που 
παραβιάζουν κατάφωρα τις κοινές 
ευρωπαϊκές αξίες·

Or. fr

Τροπολογία 196
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ρατσισμός, ξενοφοβία και ρητορική μίσους Ρατσισμός, ξενοφοβία, διακρίσεις και 
ρητορική και εγκλήματα μίσους

Or. fr

Τροπολογία 197
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ρατσισμός, ξενοφοβία και ρητορική 
μίσους

Διακρίσεις, ρατσισμός, ξενοφοβία και 
ρητορική μίσους

Or. fr

Τροπολογία 198
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ρατσισμός, ξενοφοβία και ρητορική 
μίσους

Ρατσισμός, ξενοφοβία και άλλες μορφές 
μισαλλοδοξίας

Or. en

Τροπολογία 199
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Μιλτιάδης Κύρκος, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, 
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ρατσισμός, ξενοφοβία και ρητορική 
μίσους

Διακρίσεις και ρητορική μίσους

Or. en

Τροπολογία 200
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι τα άρθρα 1, 2 και 
7 της Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα 
άρθρα 1 και 2 της Διεθνούς Σύμβασης για 
την εξάλειψη πάσης μορφής φυλετικών 
διακρίσεων θεσπίζουν το δικαίωμα της 
φυλετικής ισότητας και την απαγόρευση 
των φυλετικών διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 201
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη της 
ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
κατάλληλα τις διακρίσεις ή τις βίαιες 
αντιδράσεις κατά της σχολικής 
εκπαίδευσης των παιδιών των 
μεταναστών και των προσφύγων, τόσο 
μέσω της επιβολής του νόμου όσο και με 
την προώθηση της αμοιβαίας 
κατανόησης και της κοινωνικής συνοχής· 
καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον 

12. επισημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ έχουν θεσπίσει νόμους κατά της 
επιθετικότητας στο εθνικό δίκαιο·
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σεβασμό της διαφορετικότητας, την 
διαπολιτισμική κατανόηση, τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων του παιδιού, στο πλαίσιο 
των τακτικών σχολικών προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 202
Josep-Maria Terricabras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη της 
ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
κατάλληλα τις διακρίσεις ή τις βίαιες 
αντιδράσεις κατά της σχολικής 
εκπαίδευσης των παιδιών των μεταναστών 
και των προσφύγων, τόσο μέσω της 
επιβολής του νόμου όσο και με την 
προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και 
της κοινωνικής συνοχής· καλεί τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν τον σεβασμό της 
διαφορετικότητας, την διαπολιτισμική 
κατανόηση, τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του 
παιδιού, στο πλαίσιο των τακτικών 
σχολικών προγραμμάτων·

12. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη της 
ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά τις διακρίσεις και τα 
βίαια περιστατικά κατά της σχολικής 
εκπαίδευσης των παιδιών των μεταναστών 
και των προσφύγων, τόσο μέσω νομικής 
αντιμετώπισης όσο και με την προώθηση 
της αμοιβαίας κατανόησης και της 
κοινωνικής συνοχής· καλεί τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν ότι τα τακτικά σχολικά 
προγράμματα περιλαμβάνουν 
αποτελεσματικά μέτρα που εγγυώνται τον 
σεβασμό της διαφορετικότητας, την 
διαπολιτισμική κατανόηση, τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 203
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη της 12. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη 
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ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
κατάλληλα τις διακρίσεις ή τις βίαιες 
αντιδράσεις κατά της σχολικής 
εκπαίδευσης των παιδιών των μεταναστών 
και των προσφύγων, τόσο μέσω της 
επιβολής του νόμου όσο και με την 
προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και 
της κοινωνικής συνοχής· καλεί τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν τον σεβασμό της 
διαφορετικότητας, την διαπολιτισμική 
κατανόηση, τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του 
παιδιού, στο πλαίσιο των τακτικών 
σχολικών προγραμμάτων·

μέλη της θα πρέπει να αντιμετωπίζουν και 
να καταπολεμούν αποτελεσματικά τις 
διακρίσεις ή τις βίαιες αντιδράσεις και τη 
βίαια μεταχείριση κατά της σχολικής 
εκπαίδευσης και της συμμετοχής των 
παιδιών που προέρχονται από 
μειονότητες, ιδίως των παιδιών των 
μεταναστών και των προσφύγων, καθώς 
και των παιδιών των Ρομά, τόσο μέσω 
της επιβολής του νόμου όσο και με την 
προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και 
της κοινωνικής συνοχής· καλεί τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν και να προαγάγουν
τον σεβασμό της διαφορετικότητας, την 
διαπολιτισμική κατανόηση, τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων του παιδιού, στο πλαίσιο των 
τακτικών σχολικών προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 204
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη της 
ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
κατάλληλα τις διακρίσεις ή τις βίαιες 
αντιδράσεις κατά της σχολικής 
εκπαίδευσης των παιδιών των μεταναστών 
και των προσφύγων, τόσο μέσω της 
επιβολής του νόμου όσο και με την 
προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και 
της κοινωνικής συνοχής· καλεί τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν τον σεβασμό της 
διαφορετικότητας, την διαπολιτισμική 
κατανόηση, τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του 
παιδιού, στο πλαίσιο των τακτικών 
σχολικών προγραμμάτων·

12. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της θα πρέπει να καταπολεμούν 
αποτελεσματικά τις διακρίσεις ή τις βίαιες 
αντιδράσεις και τη βίαια μεταχείριση
κατά της σχολικής εκπαίδευσης και της 
συμμετοχής των παιδιών που 
προέρχονται από μειονότητες, ιδίως των 
παιδιών των μεταναστών και των 
προσφύγων, καθώς και των παιδιών των 
Ρομά, τόσο μέσω της επιβολής του νόμου 
όσο και με την προώθηση της αμοιβαίας 
κατανόησης και της κοινωνικής συνοχής· 
καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον 
σεβασμό της διαφορετικότητας, την 
διαπολιτισμική κατανόηση, τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων του παιδιού, στο πλαίσιο των 
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τακτικών σχολικών προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 205
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Hilde Vautmans, Julie Ward, 
Barbara Matera, Theresa Griffin, Tokia Saïfi, Brando Benifei, Jana Žitňanská, Antonio 
López-Istúriz White, Helga Stevens

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη της 
ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
κατάλληλα τις διακρίσεις ή τις βίαιες 
αντιδράσεις κατά της σχολικής 
εκπαίδευσης των παιδιών των μεταναστών 
και των προσφύγων, τόσο μέσω της 
επιβολής του νόμου όσο και με την 
προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και 
της κοινωνικής συνοχής· καλεί τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν τον σεβασμό της 
διαφορετικότητας, την διαπολιτισμική 
κατανόηση, τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του 
παιδιού, στο πλαίσιο των τακτικών 
σχολικών προγραμμάτων·

12. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη της 
ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
κατάλληλα τις διακρίσεις ή τις βίαιες 
αντιδράσεις κατά της σχολικής 
εκπαίδευσης των παιδιών των μεταναστών 
και των προσφύγων, τόσο μέσω της 
επιβολής του νόμου όσο και με την 
προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και 
της κοινωνικής συνοχής· καλεί τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν τον σεβασμό της 
διαφορετικότητας, την διαπολιτισμική 
κατανόηση, τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του 
παιδιού, στο πλαίσιο των τακτικών 
σχολικών προγραμμάτων· για τον σκοπό 
αυτόν, καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
προωθήσουν την εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς από μικρή ηλικία στα 
σχολεία·

Or. en

Τροπολογία 206
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη της 
ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
κατάλληλα τις διακρίσεις ή τις βίαιες 
αντιδράσεις κατά της σχολικής 
εκπαίδευσης των παιδιών των μεταναστών 
και των προσφύγων, τόσο μέσω της 
επιβολής του νόμου όσο και με την 
προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και 
της κοινωνικής συνοχής· καλεί τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν τον σεβασμό της 
διαφορετικότητας, την διαπολιτισμική 
κατανόηση, τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του 
παιδιού, στο πλαίσιο των τακτικών 
σχολικών προγραμμάτων·

12. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη της 
ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
κατάλληλα τις διακρίσεις ή τις βίαιες 
αντιδράσεις κατά της σχολικής 
εκπαίδευσης των παιδιών των προσφύγων, 
τόσο μέσω της επιβολής του νόμου όσο 
και με την προώθηση της αμοιβαίας 
κατανόησης και της κοινωνικής συνοχής· 
καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον 
σεβασμό της διαφορετικότητας, την 
διαπολιτισμική κατανόηση, την 
αφομοίωση, τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του 
παιδιού, στο πλαίσιο των τακτικών 
σχολικών προγραμμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 207
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη της 
ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
κατάλληλα τις διακρίσεις ή τις βίαιες 
αντιδράσεις κατά της σχολικής 
εκπαίδευσης των παιδιών των μεταναστών 
και των προσφύγων, τόσο μέσω της 
επιβολής του νόμου όσο και με την 
προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και 
της κοινωνικής συνοχής· καλεί τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν τον σεβασμό της 
διαφορετικότητας, την διαπολιτισμική 
κατανόηση, τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του 
παιδιού, στο πλαίσιο των τακτικών 
σχολικών προγραμμάτων·

12. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη της 
ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
κατάλληλα τις διακρίσεις ή τις βίαιες 
αντιδράσεις κατά της σχολικής 
εκπαίδευσης των παιδιών που προέρχονται 
από μειονότητες ή των παιδιών των 
μεταναστών και των προσφύγων, τόσο 
μέσω της επιβολής του νόμου όσο και με 
την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης 
και της κοινωνικής συνοχής· καλεί τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τον σεβασμό 
της διαφορετικότητας, την διαπολιτισμική 
κατανόηση, τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του 
παιδιού, στο πλαίσιο των τακτικών 
σχολικών προγραμμάτων·

Or. fr
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Τροπολογία 208
Brice Hortefeux

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη της 
ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
κατάλληλα τις διακρίσεις ή τις βίαιες 
αντιδράσεις κατά της σχολικής 
εκπαίδευσης των παιδιών των μεταναστών 
και των προσφύγων, τόσο μέσω της 
επιβολής του νόμου όσο και με την 
προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και 
της κοινωνικής συνοχής· καλεί τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν τον σεβασμό της 
διαφορετικότητας, την διαπολιτισμική 
κατανόηση, τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του 
παιδιού, στο πλαίσιο των τακτικών 
σχολικών προγραμμάτων·

12. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη της 
ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
κατάλληλα τις διακρίσεις ή τις βίαιες 
αντιδράσεις κατά της σχολικής 
εκπαίδευσης των παιδιών των προσφύγων, 
τόσο μέσω της επιβολής του νόμου όσο 
και με την προώθηση της αμοιβαίας 
κατανόησης και της κοινωνικής συνοχής· 
καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον 
σεβασμό της διαφορετικότητας, την 
διαπολιτισμική κατανόηση, τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων του παιδιού, στο πλαίσιο των 
τακτικών σχολικών προγραμμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 209
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καταδικάζει τα περιστατικά 
εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους 
που υποκινούνται από τον ρατσισμό, την 
ξενοφοβία και τη θρησκευτική 
μισαλλοδοξία ή από προκαταλήψεις 
έναντι της αναπηρίας, του γενετήσιου 
προσανατολισμού ή της ταυτότητας 
φύλου ενός ατόμου, τα οποία λαμβάνουν 
χώρα στην ΕΕ σε καθημερινή βάση· ζητεί 
την εφαρμογή μιας προσέγγισης 
μηδενικής ανοχής απέναντι σε 



PE626.588v01-00 126/127 AM\1164983EL.docx

EL

οποιαδήποτε διάκριση λόγω φυλής, 
εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, ιδιότητας 
μέλους εθνικής μειονότητας, αναπηρίας, 
ηλικίας, φύλου, έκφρασης φύλου, 
ταυτότητας φύλου, γενετήσιου 
προσανατολισμού, καθεστώτος διαμονής 
ή υγείας·

Or. en

Τροπολογία 210
Frank Engel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. τονίζει ότι η εσκεμμένη διάδοση 
ψευδών ειδήσεων για οποιαδήποτε 
κατηγορία προσώπων που διαβιούν στην 
ΕΕ, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα αποτελεί τεράστια απειλή για 
τις δημοκρατικές αξίες και για την 
ενότητα της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 211
Péter Niedermüller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί το Συμβούλιο να απεμπλέξει 
αμέσως και να ολοκληρώσει τις 
διαπραγματεύσεις για την οδηγία σχετικά 
με την ίση μεταχείριση·

Or. en
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Τροπολογία 212
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα αυξημένα επίπεδα 
φυλετικής βίας, μίσους και ξενοφοβίας, 
όπως της αφρικανοφοβίας, του 
αντιαθιγγανισμού, του αντισημιτισμού, 
της ισλαμοφοβίας ή άλλων μορφών 
μίσους που βασίζονται στη μισαλλοδοξία, 
είτε εκφράζονται με τη μορφή 
εγκλημάτων μίσους, μηνυμάτων που 
διαδίδονται στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, διαδηλώσεων ή πολιτικής 
προπαγάνδας, θεωρούνται πλέον 
φυσιολογικά στα κράτη μέλη·

Or. en
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