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Τροπολογία 1
Monika Beňová, Evin Incir, Bettina Vollath, Petar Vitanov, Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το θεματολόγιο 
2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη,

Or. en

Τροπολογία 2
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 3
Monika Beňová, Evin Incir, Bettina Vollath, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Klára 
Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του 
FRA σχετικά με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα το 2018 και το 2019,

Or. en
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Τροπολογία 4
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Klára 
Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το έγγραφο του 
FRA με τίτλο «Civil society space: views 
of organisations» (Χώρος της κοινωνίας 
των πολιτών: απόψεις των οργανισμών), 
καθώς και την έκθεση του FRA με τίτλο 
«Challenges facing civil society 
organisations working on human rights in 
the EU» (Προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται 
με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΕΕ),

Or. en

Τροπολογία 5
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την αρχή 19 του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, σύμφωνα με την οποία 
«παρέχεται πρόσβαση σε καλής 
ποιότητας κοινωνική κατοικία ή 
στεγαστική βοήθεια σε όσους την έχουν 
ανάγκη»,

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 6
Karlo Ressler
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 31 του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη σχετικά 
με το δικαίωμα στη στέγαση,

– έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη σχετικά με 
το δικαίωμα στη στέγαση,

Or. en

Τροπολογία 7
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία (ΣΔΑΑ),

Or. en

Τροπολογία 8
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το Διεθνές 
Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά 
δικαιώματα (ICCPR),

Or. en

Τροπολογία 9
Samira Rafaela



PE648.414v02-00 6/203 AM\1200339EL.docx

EL

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το Διεθνές 
Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά 
και μορφωτικά δικαιώματα (ICESCR),

Or. en

Τροπολογία 10
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 
ΟΗΕ για την κατάργηση πάσης μορφής 
φυλετικών διακρίσεων (ICERD),

Or. en

Τροπολογία 11
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του παιδιού (CRC),

Or. en
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Τροπολογία 12
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις απόψεις που 
ενέκρινε η Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτιστικά δικαιώματα στο πλαίσιο του 
προαιρετικού πρωτοκόλλου του Διεθνούς 
Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά 
και πολιτιστικά δικαιώματα στις 11 
Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την 
ανακοίνωση αριθ. 37/2018 
(E/C.12/66/D/37/2018) (López Albán κατά 
Ισπανίας),

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 13
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις απόψεις που 
ενέκρινε η Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτιστικά δικαιώματα στο πλαίσιο του 
προαιρετικού πρωτοκόλλου του Διεθνούς 
Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά 
και πολιτιστικά δικαιώματα στις 11 
Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την 
ανακοίνωση αριθ. 37/2018 
(E/C.12/66/D/37/2018) (López Albán κατά 
Ισπανίας),

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 14
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Ατζέντα των 
Ηνωμένων Εθνών με ορίζοντα το 2030 
και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 
(ΣΔΑ),

Or. en

Τροπολογία 15
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 16
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 34 
παράγραφος 3 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»), που 
κατοχυρώνει το δικαίωμα στην 
κοινωνική και τη στεγαστική βοήθεια για 

διαγράφεται
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την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας,

Or. en

Τροπολογία 17
Jorge Buxadé Villalba, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 
παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όπου ορίζεται ότι κάθε πρόσωπο έχει 
δικαίωμα στη ζωή,

Or. es

Τροπολογία 18
Jorge Buxadé Villalba, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 20 του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ορίζεται ότι 
όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι έναντι του 
νόμου,

Or. es

Τροπολογία 19
Jorge Buxadé Villalba, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 21 του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 
απαγόρευση των διακρίσεων,

Or. es

Τροπολογία 20
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το θεματολόγιο 
2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη,

Or. en

Τροπολογία 21
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το θεματολόγιο 
2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη,

Or. en

Τροπολογία 22
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 23
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την γνώμη του 
Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 29ης 
Ιουνίου 2018, με τίτλο «Greece: 
immediate action needed to protect 
human rights of migrants» (Ελλάδα: 
απαιτείται άμεση δράση για την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
μεταναστών),

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 24
Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό του 
ψήφισμα, της 17ης Ιανουαρίου 2019, για 
την προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη1α,
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__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0349.

Or. en

Τροπολογία 25
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του 
αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Χάρτη,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 26
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του 
αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Χάρτη,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του 
αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Χάρτη σχετικά με το δικαίωμα στις 
πρόσφορες συνθήκες εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 27
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 31 του 
Χάρτη,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 28
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 31 του 
Χάρτη,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 31 του 
Χάρτη σχετικά με τις δίκαιες και 
πρόσφορες συνθήκες εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 29
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του 
Συμβουλίου, της 9ης Απριλίου 2019, 
σχετικά με την οικονομική πολιτική της 
ζώνης του ευρώ2,

διαγράφεται

__________________
2 ΕΕ C 136 της 12.4.2019, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 30
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Petar Vitanov, Sylwia Spurek
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 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 31
Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 25ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τον 
μηχανισμό της ΕΕ για τη δημοκρατία, το 
κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα1α,
__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2016)0409.

Or. en

Τροπολογία 32
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Klára 
Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
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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 33
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Petar Vitanov, Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 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

Τροπολογία 34
Diana Riba i Giner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την 8η γενική 
έκθεση δραστηριοτήτων του GRETA1α 
και τις εκθέσεις του GRETA σχετικά με 
την εφαρμογή της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
από όλα τα κράτη μέλη1β, 
__________________
1α https://rm.coe.int/8th-/168094b073
1β https://www.coe.int/en/web/anti-
human-trafficking/country-monitoring-
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work

Or. en

Τροπολογία 35
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 
2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 
2019, σχετικά με την προστασία των 
προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις 
του δικαίου της Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 36
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 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 37
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο 
«Δεύτερη έκθεση σχετικά με την πρόοδο 
που σημειώνεται στις ενέργειες για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
(2018) όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 
20 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της» 
(COM(2018) 777 final),

Or. en

Τροπολογία 38
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 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 39
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση-
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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

Τροπολογία 40
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 25ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με 
την αύξηση της νεοφασιστικής βίας στην 
Ευρώπη1α,
__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0428.

Or. en

Τροπολογία 41
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση 
κατά της εμπορίας ανθρώπων, της 7ης 
Ιουλίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή 
εκ μέρους της Ιρλανδίας της Σύμβασης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη 
δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων 
(GRETA(2017)28),

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 42
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και 
για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

Or. en

Τροπολογία 43
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 
σχετικά με τη μετανάστευση,

Or. es

Τροπολογία 44
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την αρχή 16 του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, η οποία τονίζει ότι κάθε 
άνθρωπος έχει δικαίωμα έγκαιρης 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή, καλής 
ποιότητας προληπτική και θεραπευτική 
υγειονομική περίθαλψη,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 45
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον δείκτη του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων (EIGE) για το 2018 και το 
2019, καθώς και την έκθεσή του με τίτλο 
«Πεκίνο +25 – Η 5η επισκόπηση της 
εφαρμογής της πλατφόρμας δράσης του 
Πεκίνου στα κράτη μέλη της ΕΕ»,

Or. en

Τροπολογία 46
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με την 
κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου 
και την ανάγκη για μια ολιστική 
προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη 

διαγράφεται
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μετανάστευση6,
__________________
6 ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 9.

Or. en

Τροπολογία 47
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 5ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τα 
σωφρονιστικά συστήματα και τις 
συνθήκες κράτησης στις φυλακές7,

διαγράφεται

__________________
7 ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 94.

Or. en

Τροπολογία 48
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Petar Vitanov, Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με 
την ανάγκη, στην περίοδο μετά το 2020, 
για ένα ισχυρότερο στρατηγικό πλαίσιο 
της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές 
ένταξης των Ρομά και για την ενίσχυση 
του αγώνα κατά της αθιγγανοφοβίας1α,
__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0075.
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Or. en

Τροπολογία 49
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23 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 Πόλεμο1α,
__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2015)0095.

Or. en

Τροπολογία 50
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 13ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τα 
ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες 
στην ΕΕ1α,
__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0447.

Or. en
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Τροπολογία 51
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 7ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με 
την προστασία των μειονοτήτων και την 
απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος 
τους στα κράτη μέλη της ΕΕ1α,
__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0032.

Or. en

Τροπολογία 52
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Petar Vitanov, Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 1ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την 
καταπολέμηση του αντισημιτισμού1α,
__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2017)0243.

Or. en

Τροπολογία 53
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Petar Vitanov, Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή 
στα όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας των διατάξεων της 
Σύμβασης του Århus σχετικά με την 
πρόσβαση στις πληροφορίες, τη 
συμμετοχή του κοινού στη λήψη 
αποφάσεων και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα,

Or. en

Τροπολογία 54
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με 
την ανάγκη, στην περίοδο μετά το 2020, 
για ένα ισχυρότερο στρατηγικό πλαίσιο 
της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές 
ένταξης των Ρομά και για την ενίσχυση 
του αγώνα κατά της αθιγγανοφοβίας1α,
__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0075.

Or. en

Τροπολογία 55
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με 
την ανάγκη, στην περίοδο μετά το 2020, 
για ένα ισχυρότερο στρατηγικό πλαίσιο 
της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές 
ένταξης των Ρομά και για την ενίσχυση 
του αγώνα κατά της αθιγγανοφοβίας1α,
__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0075.

Or. en

Τροπολογία 56
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
FRA με τίτλο «Roma women in nine EU 
countries» (Γυναίκες Ρομά σε εννέα 
χώρες της ΕΕ),

Or. en

Τροπολογία 57
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 1ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την 
καταπολέμηση του αντισημιτισμού1α,
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__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2017)0243.

Or. en

Τροπολογία 58
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή 
στα όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας των διατάξεων της 
Σύμβασης του Århus σχετικά με την 
πρόσβαση στις πληροφορίες, τη 
συμμετοχή του κοινού στη λήψη 
αποφάσεων και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα,

Or. en

Τροπολογία 59
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 10ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με 
την ξένη παρέμβαση σε εκλογικές 
διαδικασίες και την παραπληροφόρηση 
σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές 
διαδικασίες1α,
__________________
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1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2019)0031.

Or. en

Τροπολογία 60
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Abir Al-Sahlani, Karen Melchior, Josianne Cutajar, 
Fabienne Keller, Laurence Farreng

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 3ης Μαΐου 2018, σχετικά με την 
προστασία των παιδιών-μεταναστών1α,
__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0201.

Or. en

Τροπολογία 61
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη σύσταση που 
εξέδωσε η Επίτροπος για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, τον Ιούνιο του 2019, με τίτλο 
«Lives saved. Rights protected. Bridging 
the protection gap for refugees and 
migrants in the Mediterranean»1α (Ζωές 
που σώθηκαν. Δικαιώματα που 
προστατεύτηκαν. Η γεφύρωση του 
χάσματος όσον αφορά την προστασία 
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των προσφύγων και των μεταναστών στη 
Μεσόγειο),
__________________
1α https://rm.coe.int/lives-saved-rights-
protected-bridging-the-protection-gap-for-
refugees-/168094eb87

Or. en

Τροπολογία 62
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 2019, 
σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
καθώς και την επικαιροποίηση, του 
Ιουνίου 2019, του σημειώματος του FRA 
με τίτλο «NGO ships involved in search 
and rescue in the Mediterranean and 
criminal investigations»1α (Πλοία ΜΚΟ 
που ασχολούνται με την έρευνα και τη 
διάσωση στη Μεσόγειο, και τις ποινικές 
έρευνες),
__________________
1α 
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/
2019-update-ngo-ships-involved-search-
and-rescue-mediterranean-and-criminal

Or. en

Τροπολογία 63
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 26 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 5ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη 
μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση 
της ανθρωπιστικής βοήθειας1α,
__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0314.

Or. en

Τροπολογία 64
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 30ής Μαΐου 2018, που αφορά την 
εφαρμογή της οδηγίας 2012/29/EΕ για τη 
θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με 
τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την 
προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας1α,
__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0229.

Or. en

Τροπολογία 65
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 27 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 13ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με 
την εναντίωση στα δικαιώματα των 
γυναικών και στην ισότητα των φύλων 
στην ΕΕ1α,
__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0111.

Or. en

Τροπολογία 66
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 13ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τα 
ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες 
στην ΕΕ1α,
__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0447.

Or. en

Τροπολογία 67
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 14ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με 

διαγράφεται
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τα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων12,
__________________
12 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0128.

Or. en

Τροπολογία 68
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 13ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τα 
ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες 
στην ΕΕ1α,
__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0447.

Or. en

Τροπολογία 69
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 25ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με 
την αύξηση της νεοφασιστικής βίας στην 
Ευρώπη1α,
__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0428.
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Or. en

Τροπολογία 70
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 14ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την 
ποινικοποίηση της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία15,

διαγράφεται

__________________
15 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2019)0058.

Or. pl

Τροπολογία 71
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 14ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την 
ποινικοποίηση της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία15,

διαγράφεται

__________________
15 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2019)0058.

Or. pl

Τροπολογία 72
Balázs Hidvéghi
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 14ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την 
ποινικοποίηση της σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία15,

διαγράφεται

__________________
15 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2019)0058.

Or. en

Τροπολογία 73
Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 28ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την 
προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για 
την καταπολέμηση της έμφυλης βίας16α,
__________________
16α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2019)0080.

Or. en

Τροπολογία 74
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 32 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
FRA με τίτλο «Combating child poverty: 
an issue of fundamental rights» 
(Καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας: 
ένα ζήτημα θεμελιωδών δικαιωμάτων),

Or. en

Τροπολογία 75
Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 32 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 7ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την 
εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία, ιδίως όσον αφορά τις 
καταληκτικές παρατηρήσεις της 
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία16β,
__________________
16β Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2016)0318.

Or. en

Τροπολογία 76
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τις 
δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική 

διαγράφεται
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μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, 
συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των 
ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ17,
__________________
17 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2019)0101.

Or. pl

Τροπολογία 77
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τις 
δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική 
μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, 
συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των 
ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ17,

διαγράφεται

__________________
17 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2019)0101.

Or. pl

Τροπολογία 78
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 18ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τις 
δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική 
μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, 
συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των 
ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ17,

διαγράφεται
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__________________
17 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2019)0101.

Or. en

Τροπολογία 79
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 16ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τις 
εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με 
την Πολωνία και την Ουγγαρία18,

διαγράφεται

__________________
18 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0014.

Or. pl

Τροπολογία 80
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 16ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τις 
εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με 
την Πολωνία και την Ουγγαρία18,

διαγράφεται

__________________
18 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0014.
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Or. pl

Τροπολογία 81
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 16ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τις 
εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με 
την Πολωνία και την Ουγγαρία18,

διαγράφεται

__________________
18 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0014.

Or. en

Τροπολογία 82
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη σύσταση (ΕΕ) 
2018/951 της Επιτροπής σχετικά με 
πρότυπα για τους φορείς ισότητας,

Or. en

Τροπολογία 83
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 34 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 
της Επιτροπής για το 2018 σχετικά με τον 
κατάλογο δράσεων για την προαγωγή της 
ισότητας των ΛΟΑΔΜ,

Or. en

Τροπολογία 84
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ), της 19ης 
Δεκεμβρίου 2017, στην υπόθεση A.R. και 
L.R. κατά Ελβετίας (22338/15), η οποία 
επιβεβαιώνει ότι η ολοκληρωμένη 
σεξουαλική αγωγή είναι προς το 
συμφέρον του παιδιού και συνάδει με το 
έννομο συμφέρον της προστασίας των 
παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση 
και της προστασίας της δημόσιας υγείας, 
πράγμα που σημαίνει ότι οι γονείς δεν 
έχουν κατ’ ανάγκη το δικαίωμα 
εξαίρεσης των παιδιών τους από τη 
σεξουαλική αγωγή,

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 85
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση του διαγράφεται
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Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ), της 19ης 
Δεκεμβρίου 2017, στην υπόθεση A.R. και 
L.R. κατά Ελβετίας (22338/15), η οποία 
επιβεβαιώνει ότι η ολοκληρωμένη 
σεξουαλική αγωγή είναι προς το 
συμφέρον του παιδιού και συνάδει με το 
έννομο συμφέρον της προστασίας των 
παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση 
και της προστασίας της δημόσιας υγείας, 
πράγμα που σημαίνει ότι οι γονείς δεν 
έχουν κατ’ ανάγκη το δικαίωμα 
εξαίρεσης των παιδιών τους από τη 
σεξουαλική αγωγή,

Or. pl

Τροπολογία 86
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ), της 19ης 
Δεκεμβρίου 2017, στην υπόθεση A.R. και 
L.R. κατά Ελβετίας (22338/15), η οποία 
επιβεβαιώνει ότι η ολοκληρωμένη 
σεξουαλική αγωγή είναι προς το 
συμφέρον του παιδιού και συνάδει με το 
έννομο συμφέρον της προστασίας των 
παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση 
και της προστασίας της δημόσιας υγείας, 
πράγμα που σημαίνει ότι οι γονείς δεν 
έχουν κατ’ ανάγκη το δικαίωμα 
εξαίρεσης των παιδιών τους από τη 
σεξουαλική αγωγή,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ), της 19ης 
Δεκεμβρίου 2017, στην υπόθεση A.R. και 
L.R. κατά Ελβετίας (22338/15), η οποία 
επιβεβαιώνει τον συμπληρωματικό 
χαρακτήρα της σχολικής σεξουαλικής 
αγωγής σε σχέση με την αγωγή σε τέτοια 
θέματα που έχει παρασχεθεί στο πλαίσιο 
της οικογένειας, αναγνωρίζοντας ότι ο 
ρόλος του σχολείου συνίστατο απλώς στη 
«συμπλήρωση» της σεξουαλικής αγωγής 
που παρέχεται από τους γονείς,

Or. en

Τροπολογία 87
Clare Daly
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ), της 19ης 
Δεκεμβρίου 2017, στην υπόθεση A.R. και 
L.R. κατά Ελβετίας (22338/15), η οποία 
επιβεβαιώνει ότι η ολοκληρωμένη 
σεξουαλική αγωγή είναι προς το 
συμφέρον του παιδιού και συνάδει με το 
έννομο συμφέρον της προστασίας των 
παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση 
και της προστασίας της δημόσιας υγείας, 
πράγμα που σημαίνει ότι οι γονείς δεν 
έχουν κατ’ ανάγκη το δικαίωμα 
εξαίρεσης των παιδιών τους από τη 
σεξουαλική αγωγή,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ), της 19ης 
Δεκεμβρίου 2017, στην υπόθεση A.R. και 
L.R. κατά Ελβετίας (22338/15), η οποία 
επιβεβαίωσε ότι η ολοκληρωμένη 
σεξουαλική αγωγή επιδιώκει τους 
θεμιτούς σκοπούς της προστασίας της 
δημόσιας υγείας, της προστασίας των 
παιδιών από τη σεξουαλική βία και της 
προετοιμασίας τους για τις κοινωνικές 
πραγματικότητες, ως εκ τούτου, δεν 
αναγνώρισε υποχρέωση εκ μέρους των 
κρατών μελών να επιτρέπουν στους 
γονείς να αποσύρουν τα παιδιά τους από 
την εν λόγω αγωγή,

Or. en

Τροπολογία 88
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση του 
ΕΔΔΑ, της 13ης Ιουνίου 2019, στην 
υπόθεση Sh.D. και λοιποί κατά Ελλάδας, 
Αυστρίας, Κροατίας, Ουγγαρίας, Βόρειας 
Μακεδονίας, Σερβίας και Σλοβενίας 
(141165/16), η οποία επιβεβαιώνει ότι η 
εξαιρετικά ευάλωτη θέση του παιδιού θα 
πρέπει να υπερισχύει του παράτυπου 
καθεστώτος και να λαμβάνονται τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία του, 
καθώς και ότι οι αρχές παραβίασαν το 
άρθρο 5 όταν εφάρμοσαν αυτόματα το 
καθεστώς προστατευτικής κράτησης 
χωρίς να εξετάσουν τυχόν εναλλακτικές 

– έχοντας υπόψη την απόφαση του 
ΕΔΔΑ, της 13ης Ιουνίου 2019, στην 
υπόθεση Sh.D. και λοιποί κατά Ελλάδας, 
Αυστρίας, Κροατίας, Ουγγαρίας, Βόρειας 
Μακεδονίας, Σερβίας και Σλοβενίας 
(141165/16),
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λύσεις αντί της κράτησης και χωρίς να 
λάβουν υπόψη την απαίτηση του δικαίου 
της ΕΕ να αποφεύγεται η κράτηση 
παιδιών,

Or. en

Τροπολογία 89
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση του 
ΕΔΔΑ της 13ης Φεβρουαρίου 2020 στην 
υπόθεση N.D και N.T κατά Ισπανίας 
(αριθμοί φακέλων 8675/15 και 8697/15), 
στην οποία υποστηρίζονται οι 
επαναπροωθήσεις μεταναστών που 
εισέρχονται παρανόμως και βιαίως στο 
έδαφος της Ισπανίας,

Or. es

Τροπολογία 90
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την Ισότητα και την Απαγόρευση των 
Διακρίσεων, της 12ης Σεπτεμβρίου 2019, 
σχετικά με τη μαιευτική και τη 
γυναικολογική βία, στην οποία 
αναφέρονται λεπτομερώς σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των γυναικών στο πλαίσιο 
της παροχής υγειονομικής περίθαλψης,

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 91
Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την Ισότητα και την Απαγόρευση των 
Διακρίσεων, της 12ης Σεπτεμβρίου 2019, 
σχετικά με τη μαιευτική και τη 
γυναικολογική βία, στην οποία 
αναφέρονται λεπτομερώς σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των γυναικών στο πλαίσιο 
της παροχής υγειονομικής περίθαλψης,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 92
Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, της 3ης 
Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τη μαιευτική 
και τη γυναικολογική βία (RES 2306), στο 
οποίο η Συνέλευση καλεί τα κράτη μέλη 
του Συμβουλίου της Ευρώπης να 
καταπολεμήσουν την γυναικολογική και τη 
μαιευτική βία και παρέχει συστάσεις για 
τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει 
αυτό,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, της 3ης 
Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τη μαιευτική 
και τη γυναικολογική βία (RES 2306), και 
τη συναφή έκθεση της Επιτροπής του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
ισότητα και την απαγόρευση των 
διακρίσεων, της 12ης Σεπτεμβρίου 2019, 
στο οποίο η Συνέλευση καλεί τα κράτη 
μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να 
καταπολεμήσουν την γυναικολογική και τη 
μαιευτική βία και παρέχει συστάσεις για 
τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει 
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αυτό,

Or. en

Τροπολογία 93
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το θεματικό 
έγγραφο για τη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα 
των γυναικών στην Ευρώπη) (2017) από 
τον Επίτροπο του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

Or. en

Τροπολογία 94
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 21ης 
Μαΐου 2019, μετά από την επίσκεψή της 
στην Ουγγαρία από τις 4 έως τις 8 
Φεβρουαρίου 2019 (CommDH(2019)13),

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 95
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, της 28ης 
Ιουνίου 2019, σχετικά με τις πολιτικές και 
την πρακτική επαναπροώθησης στα 
κράτη μέλη του Συμβουλίου της 
Ευρώπης (RES 2299),

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 96
Javier Zarzalejos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 40 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, της 13ης Φεβρουαρίου 
2020, στην υπόθεση N.D και N.T κατά 
Ισπανίας (αριθμοί φακέλων 8675/15 και 
8697/15), με την οποία προσδιορίζεται ότι 
οι μετανάστες που εισέρχονται 
παρανόμως περιπλέκουν εαυτούς σε 
κατάσταση παρανομίας, συνεπώς δεν 
τους καλύπτουν οι νόμιμες εγγυήσεις,

Or. es

Τροπολογία 97
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Abir Al-Sahlani, Karen Melchior, Josianne Cutajar, 
Fabienne Keller, Laurence Farreng

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 40 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, του 
Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τις 
εναλλακτικές στην κράτηση παιδιών υπό 
μετανάστευση (RES 2020),

Or. en

Τροπολογία 98
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 99
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις 
εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ΜΚΟ, 
καθώς και τις εκθέσεις της Επιτρόπου 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα,

Or. en

Τροπολογία 100
Balázs Hidvéghi
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, της 1ης 
Αυγούστου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(«Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»),

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 101
Karlo Ressler, Javier Zarzalejos, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 45 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 12ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τα 
πορίσματα και τις συστάσεις της ειδικής 
επιτροπής για την τρομοκρατία1α,
__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0512.

Or. en

Τροπολογία 102
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 46 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής για την ενίσχυση του 
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κράτους δικαίου εντός της Ένωσης - 
Στρατηγικό σχέδιο δράσης 
(COM(2019)0343),

Or. en

Τροπολογία 103
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 46 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία (UNCRPD),

Or. en

Τροπολογία 104
Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 46 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου,

Or. en

Τροπολογία 105
Evin Incir, Bettina Vollath, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του διαγράφεται
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FRA σχετικά με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα το 2018 και το 2019,

Or. en

Τροπολογία 106
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 47 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την 
ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο 
μηχανισμό της ΕΕ για την προστασία της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων1α,
__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0456.

Or. en

Τροπολογία 107
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 48 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την υποχρέωση 
της ΕΕ να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 της 
ΣΕΕ,

Or. en
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Τροπολογία 108
Clare Daly, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 
ισότητας, του κράτους δικαίου και του 
σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν 
σε μειονότητες, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως 
αντανακλώνται στον Χάρτη και 
ενσωματώνονται σε διεθνείς συνθήκες για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο Χάρτης είναι μέρος του 
πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 109
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Cornelia 
Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ότι τα 
κράτη μέλη έχουν την τελική ευθύνη για 
τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων όλων των πολιτών·

Or. en



PE648.414v02-00 50/203 AM\1200339EL.docx

EL

Τροπολογία 110
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν 
είναι απλώς μια νομισματική ένωση, αλλά 
και μια κοινωνική ένωση, όπως 
κατοχυρώνεται στον Χάρτη, στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου, στον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη και στον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 111
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Cornelia 
Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν 
είναι απλώς μια νομισματική ένωση, αλλά 
και μια κοινωνική ένωση, όπως 
κατοχυρώνεται στον Χάρτη, στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου, στον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη και στον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν 
είναι απλώς μια νομισματική ένωση, αλλά 
και μια κοινωνική ένωση, όπως 
κατοχυρώνεται στον Χάρτη, στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου, στον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη και στον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και άλλη 
νομοθεσία που επικεντρώνεται στην 
προστασία των ανθρωπίνων και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 151 
της ΣΛΕΕ γίνεται αναφορά στα 
θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, όπως 
αυτά που ορίζονται στον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η Ένωση ακόμη δεν έχει 
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προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
(ΕΣΑΔ), παρά τη σχετική υποχρέωσή της 
βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 της 
ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 112
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Caterina Chinnici, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut, Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν 
είναι απλώς μια νομισματική ένωση, αλλά 
και μια κοινωνική ένωση, όπως 
κατοχυρώνεται στον Χάρτη, στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου, στον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη και στον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν 
είναι απλώς μια νομισματική ένωση, αλλά 
και μια ένωση που βασίζεται στις αξίες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 2 της ΣΕΕ, η Ένωση βασίζεται 
στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, της 
υπεροχής του δικαίου και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των προσώπων που ανήκουν σε 
μειονότητες, αξίες που είναι κοινές σε όλα 
τα κράτη μέλη και οι οποίες πρέπει να 
προβάλλονται και να προάγονται ενεργά 
και με συνέπεια από την ΕΕ και κάθε 
μεμονωμένο κράτος μέλος σε όλες τους 
τις πολιτικές, τόσο σε εσωτερικό όσο και 
σε εξωτερικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 113
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Λευτέρης Χριστοφόρου, Karen Melchior, Laurence 
Farreng, Fabienne Keller, Josianne Cutajar
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες και τα παιδιά διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν θύματα 
εμπορίας, εκμετάλλευσης και 
σεξουαλικής κακοποίησης, επιγραμμικά 
και απογραμμικά, από τους διακινητές 
και, επομένως, είναι αναγκαίο 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·

Or. en

Τροπολογία 114
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την Eurostat, 21 κράτη μέλη διαθέτουν 
εθνικό κατώτατο μισθό. Ωστόσο, σε 
ορισμένες περιπτώσεις ο κατώτατος 
μισθός είναι τόσο χαμηλός σε σχέση με 
τον μέσο όρο ώστε πολλοί εργαζόμενοι 
αναγκάζονται να ζουν στο όριο της 
φτώχειας, και ενέχει κινδύνους 
κοινωνικού ντάμπινγκ και εκμετάλλευσης 
σε άλλα κράτη μέλη·

Or. it

Τροπολογία 115
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Caterina Chinnici, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut, Klára Dobrev
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει 
του άρθρου 17 της ΣΕΕ, η Επιτροπή 
πρέπει να εγγυάται την εφαρμογή των 
Συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
άρνηση κράτους μέλους να σεβαστεί 
πλήρως το ενωσιακό δίκαιο, τη διάκριση 
των εξουσιών, την ανεξαρτησία της 
δικαιοσύνης και να διασφαλίζει την 
προβλεψιμότητα της δράσης του κράτους 
υπονομεύει την αξιοπιστία της ΕΕ ως 
χώρου δικαιοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 116
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρκής 
ρατσιστική, ξενοφοβική και ομοφοβική 
συμπεριφορά αρχίζει να θεωρείται ως 
φυσιολογική στα κράτη μέλη και 
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 117
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τυχόν 
ύπαρξη κινδύνου παραβίασης από κράτος 
μέλος των αξιών που κατοχυρώνονται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ δεν αφορά 
αποκλειστικά το συγκεκριμένο κράτος 
μέλος όπου συγκεκριμενοποιείται ο 
κίνδυνος, αλλά επηρεάζει τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη και την Ένωση εν γένει·

Or. en

Τροπολογία 118
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τον ολοένα συρρικνούμενο δημόσιο 
χώρο, συμπεριλαμβανομένου του 
ψηφιακού δημόσιου τομέα, για 
ανεξάρτητη σκέψη, γνωμοδότηση και 
συζήτηση· σημειώνει ότι η παγκόσμια 
τάση περιορισμού της ελευθερίας του 
λόγου επηρεάζει και τις δυτικές 
δημοκρατίες·

Or. en

Τροπολογία 119
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
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2 της ΣΕΕ δηλώνει ότι η ΕΕ βασίζεται 
στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, της 
υπεροχής του δικαίου και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των προσώπων που ανήκουν σε 
μειονότητες·

Or. en

Τροπολογία 120
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις 
οποίες η Ένωση σέβεται «πλήρως την 
αρμοδιότητα των κρατών μελών για το 
περιεχόμενο της διδασκαλίας και την 
οργάνωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος»·

Or. pl

Τροπολογία 121
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ειδικό 
Ευρωβαρόμετρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής του Μαρτίου 2019 δείχνει ότι 
η ενημέρωση σχετικά με τον Χάρτη 
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παραμένει χαμηλή·

Or. en

Τροπολογία 122
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
δικαιώματα των γυναικών είναι 
ανθρώπινα δικαιώματα και ως τέτοια 
είναι οικουμενικά και πρέπει να γίνονται 
σεβαστά και να προάγονται σε όλα τα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 123
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε στο 
πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ τον όρο 
«πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητες» 
η οποία αποτελεί την πρώτη τέτοιας 
μορφής ρητή αναφορά στην ιστορία του 
δικαίου της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το άρθρο 2 της ΣΕΕ ορίζει ότι «Η Ένωση 
βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 
ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς 
και του σεβασμού των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
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δικαιωμάτων των προσώπων που 
ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές 
είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός 
κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον 
πλουραλισμό, την απαγόρευση των 
διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, 
την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών»· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι αξίες αυτές είναι κοινές σε 
όλα τα κράτη μέλη και πρέπει να γίνονται 
σεβαστές και να προάγονται ενεργά και 
με συνέπεια από την ΕΕ και κάθε 
επιμέρους κράτος μέλος σε όλες τους τις 
πολιτικές, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε 
εξωτερικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι αυτά τα δικαιώματα αξίζουν την ίδια 
μεταχείριση με τα άλλα δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 124
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών 
και στην ισότητα των φύλων συνδέεται 
συχνά με μια ευρύτερη επιδείνωση της 
κατάστασης της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ως εκ τούτου, τα δικαιώματα των 
γυναικών θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
στο πλαίσιο του μηχανισμού για το 
κράτος δικαίου στο επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι άνδρες και γυναίκες θα πρέπει 
να είναι σύμμαχοι στην αντιμετώπιση 
αυτής της εναντίωσης και να 
υποστηρίζουν την πρόοδο στην ισότητα 
των φύλων και την προώθηση των 
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δικαιωμάτων των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 125
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
φυλετικές, εθνοτικές και θρησκευτικές 
μειονότητες αντιμετωπίζουν διαρθρωτικό 
ρατσισμό, διακρίσεις, εγκλήματα μίσους 
και ρητορική μίσους, έλλειψη πρόσβασης 
στη δικαιοσύνη, και υφίστανται 
κοινωνικοοικονομικές ανισότητες σε 
τομείς όπως η στέγαση, η υγειονομική 
περίθαλψη, η απασχόληση και η 
εκπαίδευση, που πρέπει να 
αναγνωρίζονται ως μείζονα εμπόδια στην 
πλήρη απόλαυση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και βασικό εμπόδιο στην 
ένταξη και την ισότητα·

Or. en

Τροπολογία 126
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. it

Τροπολογία 127
Clare Daly, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τα 
έτη 2018 και 2019, η ΕΕ αντιμετώπισε 
σοβαρές και πολυσχιδείς προκλήσεις 
αναφορικά με την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κράτους 
δικαίου και της δημοκρατίας, που 
συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους·

Or. en

Τροπολογία 128
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Caterina Chinnici, Sylwia Spurek, Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
είναι και κοινωνική ένωση, όπως 
κατοχυρώνεται στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου, στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Χάρτη και στον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 129
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne 
Keller, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ρητορική μίσους και τα εγκλήματα 
μίσους που υποκινούνται από τη 
μισαλλοδοξία ακροδεξιού και 
ακροαριστερού εξτρεμισμού 
παρουσιάζουν αύξηση·

Or. en

Τροπολογία 130
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει 
σημειωθεί αρκετή πρόοδος όσον αφορά 
τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των γυναικών, και ιδίως σε βασικούς 
τομείς θεσμικών και πολιτικών πλαισίων 
για την ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι έχει σημειωθεί οργανωμένη 
και ανησυχητική εναντίωση κατά των 
δικαιωμάτων των γυναικών και των 
ΛΟΑΔΜ+ σε ορισμένα κράτη μέλη κατά 
τα τελευταία έτη, με κινήματα κατά του 
φύλου που προσπαθούν να περιορίσουν τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα, μεταξύ άλλων 
μέσω της άρνησης της πρόσβασης σε 
σύγχρονες μορφές αντισύλληψης και 
μέσω της θέσπισης οπισθοδρομικών 
προϋποθέσεων σχετικά με την άμβλωση, 
με προσπαθειών για πλήρη απαγόρευση 
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των αμβλώσεων, περιορισμού της 
ισότητας για τα άτομα ΛΟΑΔΜ+, 
απαγόρευση της σεξουαλικής αγωγής και 
των σπουδών του φύλου, και προώθησης 
εκστρατειών κατά της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης που αρνούνται την 
ύπαρξη της βίας λόγω φύλου·

Or. en

Τροπολογία 131
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη έχουν επιμερισμένη 
αρμοδιότητα στον τομέα της στέγασης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται 
στρατηγική σε εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στέγαση δεν είναι εμπόρευμα, αλλά 
ανάγκη, και ότι χωρίς αυτήν οι πολίτες 
δεν μπορούν να συμμετέχουν πλήρως 
στην κοινωνία και να έχουν πρόσβαση 
στα θεμελιώδη δικαιώματα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η έλλειψη στέγης είναι μια 
κατάσταση που στερεί από τα άτομα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελεί 
αφεαυτής παραβίαση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παρατηρείται μια απαράδεκτη τάση 
αύξησης των εξώσεων και της έλλειψης 
στέγης σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 132
Cornelia Ernst
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αθιγγανοφοβία παραμένει διαδεδομένη σε 
ολόκληρη την ΕΕ, όπου η διαρθρωτική 
αθιγγανοφοβία και οι συνεχιζόμενες 
κοινωνικοοικονομικές ανισότητες 
επηρεάζουν τους Ρομά σε τομείς όπως η 
στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη, η 
απασχόληση και η εκπαίδευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά γίνονται 
αποδέκτες αυξημένης ρητορικής μίσους 
δημοσίως, στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και από πολιτικούς, 
αστυνομικής βίας, συμπεριλαμβανομένης 
της συλλογικής τιμωρίας, του φυλετικού 
χαρακτηρισμού, του οικιστικού και 
σχολικού διαχωρισμού·

Or. en

Τροπολογία 133
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
φυλετικές, εθνοτικές, γλωσσικές και 
θρησκευτικές μειονότητες 
αντιμετωπίζουν διαρθρωτικό ρατσισμό, 
διακρίσεις, εγκλήματα μίσους και 
ρητορική μίσους, έλλειψη πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη, και υφίστανται 
κοινωνικοοικονομικές ανισότητες σε 
τομείς όπως η στέγαση, η υγειονομική 
περίθαλψη, η απασχόληση και η 
εκπαίδευση, που πρέπει να 
αναγνωρίζονται ως μείζονα εμπόδια στην 
πλήρη απόλαυση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και βασικό εμπόδιο στην 



AM\1200339EL.docx 63/203 PE648.414v02-00

EL

ένταξη και την ισότητα·

Or. en

Τροπολογία 134
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παρατηρείται αυξημένη παραβίαση 
δικαιωμάτων αναφορικά με την ισότητα, 
τις ελευθερίες και τη δικαιοσύνη1α · 
λαμβάνοντας υπόψη ότι «σήμερα δεν 
παρατηρούμε μόνον παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά την 
απόρριψη των συστημάτων προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 
σύνολό τους»1β·
__________________
1α Έκθεση του FRA σχετικά με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα για το 2019
1β Φόρουμ Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 
2018, Δήλωση του Προέδρου, 23/10/2018 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra
_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-
statement_en.pdf

Or. en

Τροπολογία 135
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne 
Keller, Anna Júlia Donáth, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier 
Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η ελευθερία της 
έκφρασης και της ενημέρωσης και η 
πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης 
αποτελούν βασικές συνιστώσες του 
κράτους δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 136
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Cornelia 
Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση 
της επισφαλούς απασχόλησης, όπως η 
ακούσια μερική απασχόληση και η 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, οι 
συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, οι 
μη αμειβόμενες περίοδοι άσκησης και 
πρακτικής, η οικονομία της 
περιστασιακής απασχόλησης, και οι 
συμβάσεις αυτοαπασχόλησης, είναι 
ιδιαίτερα ανησυχητική· και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τέτοιες μορφές απασχόλησης 
ενδέχεται να μην σέβονται αρκούντως τα 
δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο 
άρθρο 31 του Χάρτη, ή το δικαιώματα 
των εργαζομένων να προβαίνουν σε 
συλλογική διαπραγμάτευση, που συνιστά 
σημαντικό εργαλείο των εργαζομένων να 
εξασφαλίζουν τα θεμελιώδη τους 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 137
Samira Rafaela
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εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία 
λόγω φύλου σε όλες τις μορφές της 
(συμπεριλαμβανομένης της 
παρενόχλησης και της βίας στον χώρο 
εργασίας, στο σπίτι και στο διαδίκτυο) 
συνιστά παραβίαση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, η οποία αφορά όλα τα 
κοινωνικά στρώματα, ανεξάρτητα από 
την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, το 
εισόδημα, την κοινωνική θέση και τη 
χώρα καταγωγής ή διαμονής, και 
αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην 
επίτευξη ισότητας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών·

Or. en

Τροπολογία 138
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Caterina 
Chinnici, Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βία κατά 
των γυναικών εξακολουθεί να υφίσταται, 
και περιλαμβάνει σωματική, ψυχολογική 
και σεξουαλική βία· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι πρωτοβουλίες, όπως το #Metoo, είναι 
σημαντικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες υφίστανται ακόμη διακρίσεις 
στην αγορά εργασίας και μια γυναίκα 
εισπράττει περίπου το 84 % του μισθού 
ενός άνδρα·

Or. en
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Τροπολογία 139
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δυσλειτουργικό κράτος δικαίου σε 
ορισμένα κράτη μέλη δεν παρέχει καμία 
προστασία και πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
στα θύματα αστυνομικής βίας, και ότι 
αντ’ αυτού τα θύματα διώκονται από τις 
κρατικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 140
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδίως οι 
γυναίκες με αναπηρίες, οι γυναίκες 
μετανάστες και οι γυναίκες που ανήκουν 
σε εθνοτικές μειονότητες, οι έγχρωμες 
γυναίκες, οι γυναίκες Ρομά, οι 
ηλικιωμένες γυναίκες, οι γυναίκες με 
χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, οι 
γυναίκες με προβλήματα υγείας, καθώς 
και οι γυναίκες ΛΟΑΔΜ+ υφίστανται 
συχνότερα πολλαπλές και διατομεακές 
μορφές διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 141
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΔΔΑ 
έχει διαπιστώσει ότι πολλά είδη 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης 
συνεπάγονται παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στη 
ζωή, στην ιδιωτική και οικογενειακή 
ζωή, η απαγόρευση απάνθρωπης και 
εξευτελιστικής μεταχείρισης, και η 
ειρηνική απόλαυση της οικίας·

Or. en

Τροπολογία 142
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αντισημιτισμός παραμένει διάχυτος στην 
καθημερινή ζωή σε ολόκληρη την ΕΕ, με 
διάφορα κράτη μέλη να αναφέρουν 
αυξήσεις στα εγκλήματα που 
υποκινούνται από τον αντισημιτισμό και 
ότι όσοι βιώνουν αντισημιτική 
παρενόχληση γενικά δεν αναφέρουν τα 
συμβάντα στην αστυνομία·

Or. en

Τροπολογία 143
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, 
Łukasz Kohut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ε (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αε. λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται 
σοβαρή εναντίωση στα δικαιώματα των 
ΛΟΑΔΜ, ακόμη και μέχρι του σημείου 
δημιουργίας ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ·

Or. en

Τροπολογία 144
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 11 κράτη 
μέλη δεν παρέχουν στοιχεία σχετικά με 
τις γυναίκες θύματα ανθρωποκτονίας από 
πρόθεση από σύντροφο ή μέλος 
οικογένειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με τα στοιχεία των υπόλοιπων 
17 κρατών μελών της ΕΕ, 788 γυναίκες 
θανατώθηκαν από σύντροφο ή μέλος 
οικογένειας το 20162α·
__________________
2α 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df

Or. en

Τροπολογία 145
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A στ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη 
δεκαετία που διανύουμε, παρατηρείται 
μια αισθητή και οργανωμένη σε 
παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο 
επίθεση κατά της ισότητας των φύλων 
και των δικαιωμάτων των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών 
και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 146
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
αυξανόμενος κίνδυνος πρόκλησης 
διακρίσεων από τις πολιτικές 
αντιτρομοκρατικής δράσης, 
συμπεριλαμβανομένου του υπερβολικού 
ελέγχου και της εποπτείας των 
μουσουλμανικών κοινοτήτων στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 147
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Cornelia 
Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία έτη κάποια κράτη μέλη έχουν 
επιδιώξει αναδίπλωση ως προς τη 
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σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα, όπως οι 
υφιστάμενες νομικές προστασίες για την 
πρόσβαση των γυναικών στην άμβλωση, 
συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής 
αρνητικών προϋποθέσεων πριν από τη 
διενέργεια αμβλώσεων, όπως η 
υποχρεωτική μονομερής συμβουλευτική ή 
περίοδοι αναμονής, η μη διασφάλιση ότι 
τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν την 
πρόσβαση στην άμβλωση εξαλείφονται 
στην πράξη, καθώς και απόπειρες 
πλήρους απαγόρευσης των αμβλώσεων ή 
η άρση της υφιστάμενης νομικής βάσης 
για την άμβλωση· λαμβάνοντας υπόψη, 
ωστόσο, ότι σε κάποια κράτη μέλη έχουν 
σημειωθεί προοδευτικές μεταρρυθμίσεις 
φιλελευθερoπoίησης·

Or. en

Τροπολογία 148
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνει την 
αρχή της ενσωμάτωσης της ισότητας 
των φύλων, δηλώνοντας ότι σε όλες τις 
δράσεις της, η Ένωση πρέπει να 
επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες 
και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 149
Cornelia Ernst
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αυξημένη προσφυγή των κρατών στη νέα 
τεχνολογία, όπως η προληπτική 
αστυνόμευση και η χρήση αναγνώρισης 
προσώπου, παρουσιάζει κάποιους 
κινδύνους για τις φυλετικές μειονότητες 
στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 150
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αη. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περιβαλλοντικές ανισότητες συνδέονται 
τακτικά με κινδύνους για την υγεία και 
αρνητικές συνέπειες στην ευημερία, και 
ορισμένες κοινότητες και ομάδες, που 
περιλαμβάνουν έγχρωμους και εθνοτικές 
μειονότητες, επηρεάζονται δυσανάλογα 
από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, 
έχουν μικρότερη πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικούς πόρους και υπηρεσίες 
και υφίστανται διακρίσεις ως προς το 
δικαίωμά τους στην ενημέρωση, στη 
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και 
στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά θέματα·

Or. en

Τροπολογία 151
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αη. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί 
θεμελιώδη αξία της ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση και 
χωρίς διακρίσεις μεταχείριση αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται 
στις Συνθήκες και θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στη νομοθεσία, στην πράξη, 
στη νομολογία και στην καθημερινή ζωή·

Or. en

Τροπολογία 152
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αθ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες, οι ΛΟΑΔΜ, τα άτομα με 
αναπηρίες, τα άτομα που ανήκουν σε 
φυλετικές, θρησκευτικές και εθνοτικές 
μειονότητες αντιμετωπίζουν διατομεακές 
διακρίσεις που αυξάνουν τη σοβαρότητα 
της διάκρισης στις ζωές τους και τα 
σεξουαλικά και αναπαραγωγικά 
δικαιώματα των γυναικών τους δεν 
προστατεύονται·

Or. en

Τροπολογία 153
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A θ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αθ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
άρθρο 13 της Συνθήκης του Άμστερνταμ 
παρέχει στην ΕΕ νομική βάση για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

Or. en

Τροπολογία 154
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
ήδη εφαρμόσει ένα γενικό πλαίσιο για την 
ίση μεταχείριση στην απασχόληση και 
την εργασία, που την ενδυναμώνει στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας, 
αναπηρίας και γενετήσιου 
προσανατολισμού στην αγορά εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοια μέτρα 
κατά των διακρίσεων θα πρέπει επίσης 
να εφαρμοστούν επειγόντως εκτός της 
αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 155
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ια (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αια. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες εξακολουθούν να 
υποεκπροσωπούνται και να υφίστανται 
διακρίσεις στην αγορά εργασίας, ιδίως σε 
θέσεις ηγεσίας, ενώ υπερεκπροσωπούνται 
σε χαμηλά αμειβόμενους κλάδους, όπως η 
κοινωνική εργασία, η παροχή φροντίδας 
και η εκπαίδευση, και αφιερώνουν 
περισσότερο χρόνο από τους άνδρες στη 
μη αμειβόμενη οικιακή εργασία και 
φροντίδα, καθώς το 80 % του συνόλου 
της φροντίδας που παρέχεται σε 
ολόκληρη την ΕΕ παρέχεται από μη 
αμειβόμενους ανεπίσημους φροντιστές 
και το 75 % αυτών των φροντιστών είναι 
γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
κοινωνίες μας εξακολουθεί να υπάρχει 
ισχυρός επαγγελματικός διαχωρισμός 
μεταξύ των ρόλων και των θέσεων 
εργασίας των γυναικών και των ανδρών, 
γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στην εισοδηματική ισότητα μεταξύ των 
φύλων και την κοινωνική ανάπτυξη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται 
ειδικά μέτρα για τη στήριξη των 
γυναικών, και ιδίως των γυναικών που 
επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά 
από παρατεταμένη διακοπή της 
σταδιοδρομίας τους, προκειμένου να 
αυξηθεί το δυναμικό τους στην αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 156
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ιβ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά 
μέσο όρο, μια γυναίκα κερδίζει ανά ώρα 
0,84 ευρώ για κάθε ευρώ που κερδίζει 
ένας άνδρας, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο 
φύλων της τάξης του 16 %· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το χάσμα των φύλων στις 
συντάξεις ανέρχεται στο 35 %1α·
__________________
1α 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df

Or. en

Τροπολογία 157
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ιγ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αιγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιοποίηση αποτελεί παράδειγμα ενός 
τομέα με καλύτερες αμοιβές και με 
μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 17 % 
των ειδικών σε θέματα ΤΠΕ είναι 
γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε πολλά 
επίπεδα στην Ευρώπη, όπως στις 
νεοσύστατες επιχειρήσεις, στον τομέα της 
καινοτομίας και ως αποδέκτες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου·

Or. en
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Τροπολογία 158
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A ιδ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αιδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τα πορίσματα του Οργανισμού των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) στην 
έκθεσή του, του 2019, για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, στις έρευνές του και σε 
διάφορες εθνικές μελέτες, εξακολουθούν 
να αποτελούν πραγματικότητες στην 
καθημερινή ζωή σε ολόκληρη την ΕΕ οι 
διακρίσεις και οι ανισότητες για 
διάφορους λόγους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα εν λόγω πορίσματα δείχνουν επίσης 
με συνέπεια ότι τα άτομα που βιώνουν 
διακρίσεις σπάνια τις καταγγέλλουν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικοί φορείς 
ισότητας έχουν να διαδραματίσουν έναν 
καίριο ρόλο στην προώθηση της ίσης 
μεταχείρισης και της παροχής βοήθειας 
στα θύματα διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 159
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
Ρομά πλήττονται ιδιαίτερα όσον αφορά 
τα δικαιώματα των γυναικών και συχνά 
αντιμετωπίζουν έντονες μορφές λεκτικής, 
σωματικής, ψυχολογικής και φυλετικής 
παρενόχλησης σε χώρους υγειονομικής 
περίθαλψης στον τομέα της 
αναπαραγωγικής υγείας, όπως 
διαπιστώθηκε στη Βουλγαρία19· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις 
κοινότητες Ρομά, εξασφαλίζοντας ότι 
λαμβάνεται υπόψη το βέλτιστο συμφέρον 
τους στον τομέα της εκπαίδευσης, της 
εργασίας, της υγειονομικής περίθαλψης 
και να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 
ένταξη·
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λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά στο εν 
λόγω κράτος μέλος έχουν βιώσει επίσης 
εθνοτικό διαχωρισμό σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες και 
τοποθετούνται σε ξεχωριστά δωμάτια με 
ξεχωριστούς χώρους υγιεινής και 
εστίασης20· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Σλοβακική 
Δημοκρατία και η Τσεχική Δημοκρατία, 
οι Ρομά έχουν υποβληθεί σε 
συστηματικές πρακτικές αναγκαστικής 
στείρωσης και δεν έχουν κατορθώσει να 
λάβουν επαρκείς επανορθώσεις, όπως 
αποζημίωση, για τις συνεπαγόμενες 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους21·
__________________
19 Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Women’s Sexual and Reproductive 
Health and Rights in Europe (Σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και συναφή 
δικαιώματα των γυναικών στην 
Ευρώπη), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Στρασβούργο, 2017, σ. 42-44· Απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων, της 5ης Δεκεμβρίου 2018, 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα 
των Ρομά κατά Βουλγαρίας, προσφυγή 
αριθ. 151/2017· Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα 
Δικαιώματα των Ρομά, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case (Δικαιώνεται γυναίκα 
Ρομά που δέχτηκε ρατσιστική 
αντιμετώπιση από νοσοκομειακό 
προσωπικό κατά τον τοκετό), Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Δικαιωμάτων των Ρομά, 18 
Ιανουαρίου 2017, 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case
20 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 5ης 
Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
τα Δικαιώματα των Ρομά κατά 
Βουλγαρίας, προσφυγή αριθ. 151/2017.
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21 Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών 
και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, 
Concluding observations on the third 
periodic report of Slovakia (Καταληκτικές 
παρατηρήσεις σχετικά με την τρίτη 
περιοδική έκθεση της Σλοβακίας), 18 
Οκτωβρίου 2019, E/C.12/SVK/CO/3, 
σκέψεις 44-45· Επιτροπή για την 
Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, 
Concluding observations on the combined 
twelfth and thirteenth periodic reports of 
Czechia (Τελικές παρατηρήσεις σχετικά 
με τη δωδέκατη και δέκατη τρίτη 
περιοδική έκθεση της Τσεχίας), 19 
Σεπτεμβρίου 2019, CERD/C/CZE/CO/12-
13, σκέψεις 19-20· Επιτροπή για την 
Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, 
Concluding observations on the combined 
eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia (Τελικές παρατηρήσεις σχετικά 
με τη ενδέκατη και δωδέκατη περιοδική 
έκθεση της Σλοβακίας), 12 Ιανουαρίου 
2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, σκέψεις 
23-24· Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Concluding observations 
on the fourth report of Slovakia 
(Καταληκτικές παρατηρήσεις σχετικά με 
την τέταρτη έκθεση της Σλοβακίας), 22 
Νοεμβρίου 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, 
σκέψεις 26-27.

Or. en

Τροπολογία 160
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
Ρομά πλήττονται ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και συχνά 
αντιμετωπίζουν έντονες μορφές λεκτικής, 
σωματικής, ψυχολογικής και φυλετικής 
παρενόχλησης σε χώρους υγειονομικής 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες 
πλήττονται ιδιαίτερα και συχνά 
αντιμετωπίζουν έντονες μορφές λεκτικής, 
σωματικής, ψυχολογικής και φυλετικής 
παρενόχλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
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περίθαλψης στον τομέα της 
αναπαραγωγικής υγείας, όπως 
διαπιστώθηκε στη Βουλγαρία19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά στο εν 
λόγω κράτος μέλος έχουν βιώσει επίσης 
εθνοτικό διαχωρισμό σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες και 
τοποθετούνται σε ξεχωριστά δωμάτια με 
ξεχωριστούς χώρους υγιεινής και 
εστίασης20· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Σλοβακική 
Δημοκρατία και η Τσεχική Δημοκρατία, 
οι Ρομά έχουν υποβληθεί σε 
συστηματικές πρακτικές αναγκαστικής 
στείρωσης και δεν έχουν κατορθώσει να 
λάβουν επαρκείς επανορθώσεις, όπως 
αποζημίωση, για τις συνεπαγόμενες 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους21·

γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν συχνά 
τις πιο ευάλωτες ομάδες εντός αυτών των 
μειονοτήτων και τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους είναι υπό σημαντικά 
μεγαλύτερη απειλή·

__________________ __________________
19 Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα,Women’s Sexual and 
Reproductive Health and Rights in 
Europe (Σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και συναφή δικαιώματα των 
γυναικών στην Ευρώπη), Συμβούλιο της 
Ευρώπης, Στρασβούργο, 2017, σ. 42-44· 
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 5ης 
Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
τα Δικαιώματα των Ρομά κατά 
Βουλγαρίας, προσφυγή αριθ. 151/2017· 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα 
των Ρομά, Romani woman harassed by 
racist hospital staff during childbirth wins 
case (Δικαιώνεται γυναίκα Ρομά που 
δέχτηκε ρατσιστική αντιμετώπιση από 
νοσοκομειακό προσωπικό κατά τον 
τοκετό), Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Δικαιωμάτων των Ρομά, 18 Ιανουαρίου 
2017, http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case
20 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 5ης 
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Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
τα Δικαιώματα των Ρομά κατά 
Βουλγαρίας, προσφυγή αριθ. 151/2017.
21 Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών 
και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, 
Concluding observations on the third 
periodic report of Slovakia (Καταληκτικές 
παρατηρήσεις σχετικά με την τρίτη 
περιοδική έκθεση της Σλοβακίας), 18 
Οκτωβρίου 2019, E/C.12/SVK/CO/3, 
σκέψεις 44-45· Επιτροπή για την 
Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, 
Concluding observations on the combined 
twelfth and thirteenth periodic reports of 
Czechia (Τελικές παρατηρήσεις σχετικά 
με τη δωδέκατη και δέκατη τρίτη 
περιοδική έκθεση της Τσεχίας), 19 
Σεπτεμβρίου 2019, CERD/C/CZE/CO/12-
13, σκέψεις 19-20· Επιτροπή για την 
Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, 
Concluding observations on the combined 
eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia (Τελικές παρατηρήσεις σχετικά 
με τη ενδέκατη και δωδέκατη περιοδική 
έκθεση της Σλοβακίας), 12 Ιανουαρίου 
2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, σκέψεις 
23-24· Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Concluding observations 
on the fourth report of Slovakia 
(Καταληκτικές παρατηρήσεις σχετικά με 
την τέταρτη έκθεση της Σλοβακίας), 22 
Νοεμβρίου 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, 
σκέψεις 26-27.

Or. en

Τροπολογία 161
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 
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Ρομά πλήττονται ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και συχνά 
αντιμετωπίζουν έντονες μορφές λεκτικής, 
σωματικής, ψυχολογικής και φυλετικής 
παρενόχλησης σε χώρους υγειονομικής 
περίθαλψης στον τομέα της 
αναπαραγωγικής υγείας, όπως 
διαπιστώθηκε στη Βουλγαρία19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά στο εν 
λόγω κράτος μέλος έχουν βιώσει επίσης 
εθνοτικό διαχωρισμό σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες και 
τοποθετούνται σε ξεχωριστά δωμάτια με 
ξεχωριστούς χώρους υγιεινής και 
εστίασης20· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Σλοβακική 
Δημοκρατία και η Τσεχική Δημοκρατία, οι 
Ρομά έχουν υποβληθεί σε συστηματικές 
πρακτικές αναγκαστικής στείρωσης και 
δεν έχουν κατορθώσει να λάβουν επαρκείς 
επανορθώσεις, όπως αποζημίωση, για τις 
συνεπαγόμενες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους21·

καταγγελθεί ολοένα και περισσότερες 
περιπτώσεις γυναικολογικής και 
μαιευτικής βίας σε διάφορα κράτη μέλη, 
που συμπεριλαμβάνουν τη Γαλλία, την 
Κροατία, τη Βουλγαρία, την Τσεχική 
Δημοκρατία και τη Σλοβακία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα 
των γυναικών σε όλη την ποικιλομορφία 
τους προστατεύονται στο πλαίσιο της 
Συνθήκης, συμπεριλαμβανομένων των 
γυναικών Ρομά, των μαύρων γυναικών 
και των έγχρωμων γυναικών, των 
γυναικών ΛΟΑΔΜ και των γυναικών με 
αναπηρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες Ρομά πλήττονται ιδιαίτερα όσον 
αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και 
συχνά αντιμετωπίζουν έντονες μορφές 
λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής και 
φυλετικής παρενόχλησης σε χώρους 
υγειονομικής περίθαλψης στον τομέα της 
αναπαραγωγικής υγείας, όπως 
διαπιστώθηκε στη Βουλγαρία19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά στο εν 
λόγω κράτος μέλος έχουν βιώσει επίσης 
εθνοτικό διαχωρισμό σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες και 
τοποθετούνται σε ξεχωριστά δωμάτια με 
ξεχωριστούς χώρους υγιεινής και 
εστίασης20· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Σλοβακική 
Δημοκρατία και η Τσεχική Δημοκρατία, οι 
Ρομά έχουν υποβληθεί σε συστηματικές 
πρακτικές αναγκαστικής στείρωσης και 
δεν έχουν κατορθώσει να λάβουν επαρκείς 
επανορθώσεις, όπως αποζημίωση, για τις 
συνεπαγόμενες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους21·

__________________ __________________
19 Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Women’s 
Sexual and Reproductive Health and 
Rights in Europe (Σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και συναφή 
δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη), 
Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 
2017, σ. 42-44· Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 
5ης Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο 

19 Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Women’s 
Sexual and Reproductive Health and 
Rights in Europe (Σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και συναφή 
δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη), 
Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 
2017, σ. 42-44· Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 
5ης Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο 



PE648.414v02-00 82/203 AM\1200339EL.docx

EL

για τα Δικαιώματα των Ρομά κατά 
Βουλγαρίας, προσφυγή αριθ. 151/2017· 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των 
Ρομά, Romani woman harassed by racist 
hospital staff during childbirth wins case 
(Δικαιώνεται γυναίκα Ρομά που δέχτηκε 
ρατσιστική αντιμετώπιση από νοσοκομειακό 
προσωπικό κατά τον τοκετό), Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Δικαιωμάτων των Ρομά, 18 
Ιανουαρίου 2017, 
http://www.errc.org/press-releases/romani-
woman-harassed-by-racist-hospital-staff-
during-childbirth-wins-case

για τα Δικαιώματα των Ρομά κατά 
Βουλγαρίας, προσφυγή αριθ. 151/2017· 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των 
Ρομά, Romani woman harassed by racist 
hospital staff during childbirth wins case 
(Δικαιώνεται γυναίκα Ρομά που δέχτηκε 
ρατσιστική αντιμετώπιση από νοσοκομειακό 
προσωπικό κατά τον τοκετό), Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Δικαιωμάτων των Ρομά, 18 
Ιανουαρίου 2017, 
http://www.errc.org/press-releases/romani-
woman-harassed-by-racist-hospital-staff-
during-childbirth-wins-case

20 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 5ης 
Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
τα Δικαιώματα των Ρομά κατά Βουλγαρίας, 
προσφυγή αριθ. 151/2017.

20 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 5ης 
Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
τα Δικαιώματα των Ρομά κατά Βουλγαρίας, 
προσφυγή αριθ. 151/2017.

21 Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και 
Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, Concluding 
observations on the third periodic report of 
Slovakia (Καταληκτικές παρατηρήσεις 
σχετικά με την τρίτη περιοδική έκθεση της 
Σλοβακίας), 18 Οκτωβρίου 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, σκέψεις 44-45· 
Επιτροπή για την Εξάλειψη των 
Φυλετικών Διακρίσεων, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia 
(Τελικές παρατηρήσεις σχετικά με τη 
δωδέκατη και δέκατη τρίτη περιοδική 
έκθεση της Τσεχίας), 19 Σεπτεμβρίου 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, σκέψεις 19-20· 
Επιτροπή για την Εξάλειψη των 
Φυλετικών Διακρίσεων, Concluding 
observations on the combined eleventh and 
twelfth periodic reports of Slovakia 
(Τελικές παρατηρήσεις σχετικά με τη 
ενδέκατη και δωδέκατη περιοδική έκθεση 
της Σλοβακίας), 12 Ιανουαρίου 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, σκέψεις 23-24· 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Concluding observations on the fourth 
report of Slovakia (Καταληκτικές 
παρατηρήσεις σχετικά με την τέταρτη 
έκθεση της Σλοβακίας), 22 Νοεμβρίου 
2016, CCPR/C/SVK/CO/4, σκέψεις 26-27.

21 Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και 
Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, Concluding 
observations on the third periodic report of 
Slovakia (Καταληκτικές παρατηρήσεις 
σχετικά με την τρίτη περιοδική έκθεση της 
Σλοβακίας), 18 Οκτωβρίου 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, σκέψεις 44-45· 
Επιτροπή για την Εξάλειψη των 
Φυλετικών Διακρίσεων, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia 
(Τελικές παρατηρήσεις σχετικά με τη 
δωδέκατη και δέκατη τρίτη περιοδική 
έκθεση της Τσεχίας), 19 Σεπτεμβρίου 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, σκέψεις 19-20· 
Επιτροπή για την Εξάλειψη των 
Φυλετικών Διακρίσεων, Concluding 
observations on the combined eleventh and 
twelfth periodic reports of Slovakia 
(Τελικές παρατηρήσεις σχετικά με τη 
ενδέκατη και δωδέκατη περιοδική έκθεση 
της Σλοβακίας), 12 Ιανουαρίου 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, σκέψεις 23-24· 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Concluding observations on the fourth 
report of Slovakia (Καταληκτικές 
παρατηρήσεις σχετικά με την τέταρτη 
έκθεση της Σλοβακίας), 22 Νοεμβρίου 
2016, CCPR/C/SVK/CO/4, σκέψεις 26-27.



AM\1200339EL.docx 83/203 PE648.414v02-00

EL

Or. en

Τροπολογία 162
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
Ρομά πλήττονται ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και συχνά 
αντιμετωπίζουν έντονες μορφές λεκτικής, 
σωματικής, ψυχολογικής και φυλετικής 
παρενόχλησης σε χώρους υγειονομικής 
περίθαλψης στον τομέα της 
αναπαραγωγικής υγείας, όπως 
διαπιστώθηκε στη Βουλγαρία19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά στο εν 
λόγω κράτος μέλος έχουν βιώσει επίσης 
εθνοτικό διαχωρισμό σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες και 
τοποθετούνται σε ξεχωριστά δωμάτια με 
ξεχωριστούς χώρους υγιεινής και 
εστίασης20· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Σλοβακική 
Δημοκρατία και η Τσεχική Δημοκρατία, 
οι Ρομά έχουν υποβληθεί σε συστηματικές 
πρακτικές αναγκαστικής στείρωσης και 
δεν έχουν κατορθώσει να λάβουν επαρκείς 
επανορθώσεις, όπως αποζημίωση, για τις 
συνεπαγόμενες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους21·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
Ρομά πλήττονται ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και συχνά 
αντιμετωπίζουν έντονες μορφές λεκτικής, 
σωματικής, ψυχολογικής και φυλετικής 
παρενόχλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη οι Ρομά έχουν 
υποβληθεί σε συστηματικές πρακτικές 
αναγκαστικής στείρωσης και δεν έχουν 
κατορθώσει να λάβουν επαρκείς 
επανορθώσεις, όπως αποζημίωση, για τις 
συνεπαγόμενες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους·

__________________
19 Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Women’s Sexual and Reproductive 
Health and Rights in Europe (Σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και συναφή 
δικαιώματα των γυναικών στην 
Ευρώπη), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Στρασβούργο, 2017, σ. 42-44· Απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων, της 5ης Δεκεμβρίου 2018, 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα 
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των Ρομά κατά Βουλγαρίας, προσφυγή 
αριθ. 151/2017· Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα 
Δικαιώματα των Ρομά, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case (Δικαιώνεται γυναίκα 
Ρομά που δέχτηκε ρατσιστική 
αντιμετώπιση από νοσοκομειακό 
προσωπικό κατά τον τοκετό), Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Δικαιωμάτων των Ρομά, 18 
Ιανουαρίου 2017, 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case
20 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 5ης 
Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
τα Δικαιώματα των Ρομά κατά 
Βουλγαρίας, προσφυγή αριθ. 151/2017.
21 Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών 
και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, 
Concluding observations on the third 
periodic report of Slovakia (Καταληκτικές 
παρατηρήσεις σχετικά με την τρίτη 
περιοδική έκθεση της Σλοβακίας), 18 
Οκτωβρίου 2019, E/C.12/SVK/CO/3, 
σκέψεις 44-45· Επιτροπή για την 
Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, 
Concluding observations on the combined 
twelfth and thirteenth periodic reports of 
Czechia (Τελικές παρατηρήσεις σχετικά 
με τη δωδέκατη και δέκατη τρίτη 
περιοδική έκθεση της Τσεχίας), 19 
Σεπτεμβρίου 2019, CERD/C/CZE/CO/12-
13, σκέψεις 19-20· Επιτροπή για την 
Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, 
Concluding observations on the combined 
eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia (Τελικές παρατηρήσεις σχετικά 
με τη ενδέκατη και δωδέκατη περιοδική 
έκθεση της Σλοβακίας), 12 Ιανουαρίου 
2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, σκέψεις 
23-24· Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Concluding observations 
on the fourth report of Slovakia 
(Καταληκτικές παρατηρήσεις σχετικά με 
την τέταρτη έκθεση της Σλοβακίας), 22 
Νοεμβρίου 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, 
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σκέψεις 26-27.

Or. bg

Τροπολογία 163
Ondřej Kovařík, Monika Beňová, Tomáš Zdechovský, Radka Maxová, Miroslav Číž, 
Robert Hajšel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
Ρομά πλήττονται ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και συχνά 
αντιμετωπίζουν έντονες μορφές λεκτικής, 
σωματικής, ψυχολογικής και φυλετικής 
παρενόχλησης σε χώρους υγειονομικής 
περίθαλψης στον τομέα της 
αναπαραγωγικής υγείας, όπως 
διαπιστώθηκε στη Βουλγαρία19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά στο εν 
λόγω κράτος μέλος έχουν βιώσει επίσης 
εθνοτικό διαχωρισμό σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες και 
τοποθετούνται σε ξεχωριστά δωμάτια με 
ξεχωριστούς χώρους υγιεινής και 
εστίασης20· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Σλοβακική 
Δημοκρατία και η Τσεχική Δημοκρατία, 
οι Ρομά έχουν υποβληθεί σε 
συστηματικές πρακτικές αναγκαστικής 
στείρωσης και δεν έχουν κατορθώσει να 
λάβουν επαρκείς επανορθώσεις, όπως 
αποζημίωση, για τις συνεπαγόμενες 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους21·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
Ρομά πλήττονται ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και συχνά 
αντιμετωπίζουν έντονες μορφές λεκτικής, 
σωματικής, ψυχολογικής και φυλετικής 
παρενόχλησης σε χώρους υγειονομικής 
περίθαλψης στον τομέα της 
αναπαραγωγικής υγείας, όπως 
διαπιστώθηκε στη Βουλγαρία19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά στο εν 
λόγω κράτος μέλος έχουν βιώσει επίσης 
εθνοτικό διαχωρισμό σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες και 
τοποθετούνται σε ξεχωριστά δωμάτια με 
ξεχωριστούς χώρους υγιεινής και 
εστίασης20·

__________________ __________________
19 Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Women’s 
Sexual and Reproductive Health and 
Rights in Europe (Σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και συναφή 
δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη), 
Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 

19 Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Women’s 
Sexual and Reproductive Health and 
Rights in Europe (Σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και συναφή 
δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη), 
Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 
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2017, σ. 42-44· Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 
5ης Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο 
για τα Δικαιώματα των Ρομά κατά 
Βουλγαρίας, προσφυγή αριθ. 151/2017· 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των 
Ρομά, Romani woman harassed by racist 
hospital staff during childbirth wins case 
(Δικαιώνεται γυναίκα Ρομά που δέχτηκε 
ρατσιστική αντιμετώπιση από νοσοκομειακό 
προσωπικό κατά τον τοκετό), Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Δικαιωμάτων των Ρομά, 18 
Ιανουαρίου 2017, 
http://www.errc.org/press-releases/romani-
woman-harassed-by-racist-hospital-staff-
during-childbirth-wins-case

2017, σ. 42-44· Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 
5ης Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο 
για τα Δικαιώματα των Ρομά κατά 
Βουλγαρίας, προσφυγή αριθ. 151/2017· 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των 
Ρομά, Romani woman harassed by racist 
hospital staff during childbirth wins case 
(Δικαιώνεται γυναίκα Ρομά που δέχτηκε 
ρατσιστική αντιμετώπιση από νοσοκομειακό 
προσωπικό κατά τον τοκετό), Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Δικαιωμάτων των Ρομά, 18 
Ιανουαρίου 2017, 
http://www.errc.org/press-releases/romani-
woman-harassed-by-racist-hospital-staff-
during-childbirth-wins-case

20 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 5ης 
Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
τα Δικαιώματα των Ρομά κατά Βουλγαρίας, 
προσφυγή αριθ. 151/2017.

20 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 5ης 
Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
τα Δικαιώματα των Ρομά κατά Βουλγαρίας, 
προσφυγή αριθ. 151/2017.

21 Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών 
και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, 
Concluding observations on the third 
periodic report of Slovakia (Καταληκτικές 
παρατηρήσεις σχετικά με την τρίτη 
περιοδική έκθεση της Σλοβακίας), 18 
Οκτωβρίου 2019, E/C.12/SVK/CO/3, 
σκέψεις 44-45· Επιτροπή για την 
Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, 
Concluding observations on the combined 
twelfth and thirteenth periodic reports of 
Czechia (Τελικές παρατηρήσεις σχετικά 
με τη δωδέκατη και δέκατη τρίτη 
περιοδική έκθεση της Τσεχίας), 19 
Σεπτεμβρίου 2019, CERD/C/CZE/CO/12-
13, σκέψεις 19-20· Επιτροπή για την 
Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, 
Concluding observations on the combined 
eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia (Τελικές παρατηρήσεις σχετικά 
με τη ενδέκατη και δωδέκατη περιοδική 
έκθεση της Σλοβακίας), 12 Ιανουαρίου 
2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, σκέψεις 
23-24· Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Concluding observations 
on the fourth report of Slovakia 
(Καταληκτικές παρατηρήσεις σχετικά με 
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την τέταρτη έκθεση της Σλοβακίας), 22 
Νοεμβρίου 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, 
σκέψεις 26-27.

Or. en

Τροπολογία 164
Milan Uhrík

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
Ρομά πλήττονται ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και συχνά 
αντιμετωπίζουν έντονες μορφές λεκτικής, 
σωματικής, ψυχολογικής και φυλετικής 
παρενόχλησης σε χώρους υγειονομικής 
περίθαλψης στον τομέα της 
αναπαραγωγικής υγείας, όπως 
διαπιστώθηκε στη Βουλγαρία19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά στο εν 
λόγω κράτος μέλος έχουν βιώσει επίσης 
εθνοτικό διαχωρισμό σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες και 
τοποθετούνται σε ξεχωριστά δωμάτια με 
ξεχωριστούς χώρους υγιεινής και 
εστίασης20· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Σλοβακική 
Δημοκρατία και η Τσεχική Δημοκρατία, 
οι Ρομά έχουν υποβληθεί σε 
συστηματικές πρακτικές αναγκαστικής 
στείρωσης και δεν έχουν κατορθώσει να 
λάβουν επαρκείς επανορθώσεις, όπως 
αποζημίωση, για τις συνεπαγόμενες 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους21·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
Ρομά πλήττονται ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και συχνά 
αντιμετωπίζουν έντονες μορφές λεκτικής, 
σωματικής, ψυχολογικής και φυλετικής 
παρενόχλησης σε χώρους υγειονομικής 
περίθαλψης στον τομέα της 
αναπαραγωγικής υγείας, όπως 
διαπιστώθηκε στη Βουλγαρία19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά στο εν 
λόγω κράτος μέλος έχουν βιώσει επίσης 
εθνοτικό διαχωρισμό σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες και 
τοποθετούνται σε ξεχωριστά δωμάτια με 
ξεχωριστούς χώρους υγιεινής και 
εστίασης20·

__________________ __________________
19 Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Women’s 
Sexual and Reproductive Health and 
Rights in Europe (Σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και συναφή 
δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη), 

19 Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Women’s 
Sexual and Reproductive Health and 
Rights in Europe (Σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και συναφή 
δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη), 
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Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 
2017, σ. 42-44· Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 
5ης Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο 
για τα Δικαιώματα των Ρομά κατά 
Βουλγαρίας, προσφυγή αριθ. 151/2017· 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των 
Ρομά, Romani woman harassed by racist 
hospital staff during childbirth wins case 
(Δικαιώνεται γυναίκα Ρομά που δέχτηκε 
ρατσιστική αντιμετώπιση από νοσοκομειακό 
προσωπικό κατά τον τοκετό), Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Δικαιωμάτων των Ρομά, 18 
Ιανουαρίου 2017, 
http://www.errc.org/press-releases/romani-
woman-harassed-by-racist-hospital-staff-
during-childbirth-wins-case

Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 
2017, σ. 42-44· Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 
5ης Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο 
για τα Δικαιώματα των Ρομά κατά 
Βουλγαρίας, προσφυγή αριθ. 151/2017· 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των 
Ρομά, Romani woman harassed by racist 
hospital staff during childbirth wins case 
(Δικαιώνεται γυναίκα Ρομά που δέχτηκε 
ρατσιστική αντιμετώπιση από νοσοκομειακό 
προσωπικό κατά τον τοκετό), Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Δικαιωμάτων των Ρομά, 18 
Ιανουαρίου 2017, 
http://www.errc.org/press-releases/romani-
woman-harassed-by-racist-hospital-staff-
during-childbirth-wins-case

20 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 5ης 
Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
τα Δικαιώματα των Ρομά κατά Βουλγαρίας, 
προσφυγή αριθ. 151/2017.

20 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 5ης 
Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
τα Δικαιώματα των Ρομά κατά Βουλγαρίας, 
προσφυγή αριθ. 151/2017.

21 Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών 
και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, 
Concluding observations on the third 
periodic report of Slovakia (Καταληκτικές 
παρατηρήσεις σχετικά με την τρίτη 
περιοδική έκθεση της Σλοβακίας), 18 
Οκτωβρίου 2019, E/C.12/SVK/CO/3, 
σκέψεις 44-45· Επιτροπή για την 
Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, 
Concluding observations on the combined 
twelfth and thirteenth periodic reports of 
Czechia (Τελικές παρατηρήσεις σχετικά 
με τη δωδέκατη και δέκατη τρίτη 
περιοδική έκθεση της Τσεχίας), 19 
Σεπτεμβρίου 2019, CERD/C/CZE/CO/12-
13, σκέψεις 19-20· Επιτροπή για την 
Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, 
Concluding observations on the combined 
eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia (Τελικές παρατηρήσεις σχετικά 
με τη ενδέκατη και δωδέκατη περιοδική 
έκθεση της Σλοβακίας), 12 Ιανουαρίου 
2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, σκέψεις 
23-24· Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Concluding observations 
on the fourth report of Slovakia 
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(Καταληκτικές παρατηρήσεις σχετικά με 
την τέταρτη έκθεση της Σλοβακίας), 22 
Νοεμβρίου 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, 
σκέψεις 26-27.

Or. sk

Τροπολογία 165
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
Ρομά πλήττονται ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και συχνά 
αντιμετωπίζουν έντονες μορφές λεκτικής, 
σωματικής, ψυχολογικής και φυλετικής 
παρενόχλησης σε χώρους υγειονομικής 
περίθαλψης στον τομέα της 
αναπαραγωγικής υγείας, όπως 
διαπιστώθηκε στη Βουλγαρία19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά στο εν 
λόγω κράτος μέλος έχουν βιώσει επίσης 
εθνοτικό διαχωρισμό σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες και 
τοποθετούνται σε ξεχωριστά δωμάτια με 
ξεχωριστούς χώρους υγιεινής και 
εστίασης20· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Σλοβακική 
Δημοκρατία και η Τσεχική Δημοκρατία, 
οι Ρομά έχουν υποβληθεί σε συστηματικές 
πρακτικές αναγκαστικής στείρωσης και 
δεν έχουν κατορθώσει να λάβουν επαρκείς 
επανορθώσεις, όπως αποζημίωση, για τις 
συνεπαγόμενες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους21·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
Ρομά πλήττονται ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και συχνά 
αντιμετωπίζουν έντονες μορφές λεκτικής, 
σωματικής, ψυχολογικής και φυλετικής 
παρενόχλησης σε χώρους υγειονομικής 
περίθαλψης στον τομέα της 
αναπαραγωγικής υγείας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι Ρομά ενίοτε έχουν βιώσει 
επίσης εθνοτικό διαχωρισμό σε 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης 
για μητέρες και τοποθετούνται σε 
ξεχωριστά δωμάτια με ξεχωριστούς 
χώρους υγιεινής και εστίασης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα 
κράτη μέλη οι Ρομά έχουν υποβληθεί σε 
συστηματικές πρακτικές αναγκαστικής 
στείρωσης και δεν έχουν κατορθώσει να 
λάβουν επαρκείς επανορθώσεις, όπως 
αποζημίωση, για τις συνεπαγόμενες 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
τους·

__________________
19 Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Women’s Sexual and Reproductive 
Health and Rights in Europe (Σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και συναφή 
δικαιώματα των γυναικών στην 
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Ευρώπη), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Στρασβούργο, 2017, σ. 42-44· Απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων, της 5ης Δεκεμβρίου 2018, 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα 
των Ρομά κατά Βουλγαρίας, προσφυγή 
αριθ. 151/2017· Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα 
Δικαιώματα των Ρομά, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case (Δικαιώνεται γυναίκα 
Ρομά που δέχτηκε ρατσιστική 
αντιμετώπιση από νοσοκομειακό 
προσωπικό κατά τον τοκετό), Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Δικαιωμάτων των Ρομά, 18 
Ιανουαρίου 2017, 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case
20 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 5ης 
Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
τα Δικαιώματα των Ρομά κατά 
Βουλγαρίας, προσφυγή αριθ. 151/2017.
21 Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών 
και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, 
Concluding observations on the third 
periodic report of Slovakia (Καταληκτικές 
παρατηρήσεις σχετικά με την τρίτη 
περιοδική έκθεση της Σλοβακίας), 18 
Οκτωβρίου 2019, E/C.12/SVK/CO/3, 
σκέψεις 44-45· Επιτροπή για την 
Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, 
Concluding observations on the combined 
twelfth and thirteenth periodic reports of 
Czechia (Τελικές παρατηρήσεις σχετικά 
με τη δωδέκατη και δέκατη τρίτη 
περιοδική έκθεση της Τσεχίας), 19 
Σεπτεμβρίου 2019, CERD/C/CZE/CO/12-
13, σκέψεις 19-20· Επιτροπή για την 
Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, 
Concluding observations on the combined 
eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia (Τελικές παρατηρήσεις σχετικά 
με τη ενδέκατη και δωδέκατη περιοδική 
έκθεση της Σλοβακίας), 12 Ιανουαρίου 
2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, σκέψεις 
23-24· Επιτροπή Ανθρωπίνων 
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Δικαιωμάτων, Concluding observations 
on the fourth report of Slovakia 
(Καταληκτικές παρατηρήσεις σχετικά με 
την τέταρτη έκθεση της Σλοβακίας), 22 
Νοεμβρίου 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, 
σκέψεις 26-27.

Or. fr

Τροπολογία 166
Maite Pagazaurtundúa, Ondřej Kovařík, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Abir Al-
Sahlani, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
Ρομά πλήττονται ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και συχνά 
αντιμετωπίζουν έντονες μορφές λεκτικής, 
σωματικής, ψυχολογικής και φυλετικής 
παρενόχλησης σε χώρους υγειονομικής 
περίθαλψης στον τομέα της 
αναπαραγωγικής υγείας, όπως 
διαπιστώθηκε στη Βουλγαρία19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά στο εν 
λόγω κράτος μέλος έχουν βιώσει επίσης 
εθνοτικό διαχωρισμό σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες και 
τοποθετούνται σε ξεχωριστά δωμάτια με 
ξεχωριστούς χώρους υγιεινής και 
εστίασης20· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Σλοβακική 
Δημοκρατία και η Τσεχική Δημοκρατία, 
οι Ρομά έχουν υποβληθεί σε συστηματικές 
πρακτικές αναγκαστικής στείρωσης και 
δεν έχουν κατορθώσει να λάβουν επαρκείς 
επανορθώσεις, όπως αποζημίωση, για τις 
συνεπαγόμενες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους21·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
Ρομά πλήττονται ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και συχνά 
αντιμετωπίζουν έντονες μορφές λεκτικής, 
σωματικής, ψυχολογικής και φυλετικής 
παρενόχλησης σε χώρους υγειονομικής 
περίθαλψης στον τομέα της 
αναπαραγωγικής υγείας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι Ρομά στο εν λόγω κράτος 
μέλος έχουν βιώσει επίσης εθνοτικό 
διαχωρισμό σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες και 
τοποθετούνται σε ξεχωριστά δωμάτια με 
ξεχωριστούς χώρους υγιεινής και 
εστίασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη οι Ρομά έχουν 
υποβληθεί σε συστηματικές πρακτικές 
αναγκαστικής στείρωσης και δεν έχουν 
κατορθώσει να λάβουν επαρκείς 
επανορθώσεις, όπως αποζημίωση, για τις 
συνεπαγόμενες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους·

__________________
19 Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Women’s Sexual and Reproductive 
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Health and Rights in Europe (Σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και συναφή 
δικαιώματα των γυναικών στην 
Ευρώπη), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Στρασβούργο, 2017, σ. 42-44· Απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων, της 5ης Δεκεμβρίου 2018, 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα 
των Ρομά κατά Βουλγαρίας, προσφυγή 
αριθ. 151/2017· Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα 
Δικαιώματα των Ρομά, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case (Δικαιώνεται γυναίκα 
Ρομά που δέχτηκε ρατσιστική 
αντιμετώπιση από νοσοκομειακό 
προσωπικό κατά τον τοκετό), Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Δικαιωμάτων των Ρομά, 18 
Ιανουαρίου 2017, 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case
20 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 5ης 
Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
τα Δικαιώματα των Ρομά κατά 
Βουλγαρίας, προσφυγή αριθ. 151/2017.
21 Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών 
και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, 
Concluding observations on the third 
periodic report of Slovakia (Καταληκτικές 
παρατηρήσεις σχετικά με την τρίτη 
περιοδική έκθεση της Σλοβακίας), 18 
Οκτωβρίου 2019, E/C.12/SVK/CO/3, 
σκέψεις 44-45· Επιτροπή για την 
Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, 
Concluding observations on the combined 
twelfth and thirteenth periodic reports of 
Czechia (Τελικές παρατηρήσεις σχετικά 
με τη δωδέκατη και δέκατη τρίτη 
περιοδική έκθεση της Τσεχίας), 19 
Σεπτεμβρίου 2019, CERD/C/CZE/CO/12-
13, σκέψεις 19-20· Επιτροπή για την 
Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, 
Concluding observations on the combined 
eleventh and twelfth periodic reports of 
Slovakia (Τελικές παρατηρήσεις σχετικά 
με τη ενδέκατη και δωδέκατη περιοδική 
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έκθεση της Σλοβακίας), 12 Ιανουαρίου 
2018, CERD/C/SVK/CO/11-12, σκέψεις 
23-24· Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Concluding observations 
on the fourth report of Slovakia 
(Καταληκτικές παρατηρήσεις σχετικά με 
την τέταρτη έκθεση της Σλοβακίας), 22 
Νοεμβρίου 2016, CCPR/C/SVK/CO/4, 
σκέψεις 26-27.

Or. en

Τροπολογία 167
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, 
Łukasz Kohut, Miroslav Číž

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
Ρομά πλήττονται ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και συχνά 
αντιμετωπίζουν έντονες μορφές λεκτικής, 
σωματικής, ψυχολογικής και φυλετικής 
παρενόχλησης σε χώρους υγειονομικής 
περίθαλψης στον τομέα της 
αναπαραγωγικής υγείας, όπως 
διαπιστώθηκε στη Βουλγαρία19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά στο εν 
λόγω κράτος μέλος έχουν βιώσει επίσης 
εθνοτικό διαχωρισμό σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες και 
τοποθετούνται σε ξεχωριστά δωμάτια με 
ξεχωριστούς χώρους υγιεινής και 
εστίασης20· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Σλοβακική 
Δημοκρατία και η Τσεχική Δημοκρατία, 
οι Ρομά έχουν υποβληθεί σε συστηματικές 
πρακτικές αναγκαστικής στείρωσης και 
δεν έχουν κατορθώσει να λάβουν επαρκείς 
επανορθώσεις, όπως αποζημίωση, για τις 
συνεπαγόμενες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους21·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
Ρομά πλήττονται ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και συχνά 
αντιμετωπίζουν έντονες μορφές λεκτικής, 
σωματικής, ψυχολογικής και φυλετικής 
παρενόχλησης σε χώρους υγειονομικής 
περίθαλψης στον τομέα της 
αναπαραγωγικής υγείας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι Ρομά στο εν λόγω κράτος 
μέλος έχουν βιώσει επίσης εθνοτικό 
διαχωρισμό σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες και 
τοποθετούνται σε ξεχωριστά δωμάτια με 
ξεχωριστούς χώρους υγιεινής και 
εστίασης20· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη οι Ρομά έχουν 
υποβληθεί σε συστηματικές πρακτικές 
αναγκαστικής στείρωσης και δεν έχουν 
κατορθώσει να λάβουν επαρκείς 
επανορθώσεις, όπως αποζημίωση, για τις 
συνεπαγόμενες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους21·

__________________ __________________
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19 Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Women’s Sexual and Reproductive 
Health and Rights in Europe (Σεξουαλική 
και αναπαραγωγική υγεία και συναφή 
δικαιώματα των γυναικών στην 
Ευρώπη), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Στρασβούργο, 2017, σ. 42-44· Απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων, της 5ης Δεκεμβρίου 2018, 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα 
των Ρομά κατά Βουλγαρίας, προσφυγή 
αριθ. 151/2017· Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα 
Δικαιώματα των Ρομά, Romani woman 
harassed by racist hospital staff during 
childbirth wins case (Δικαιώνεται γυναίκα 
Ρομά που δέχτηκε ρατσιστική 
αντιμετώπιση από νοσοκομειακό 
προσωπικό κατά τον τοκετό), Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Δικαιωμάτων των Ρομά, 18 
Ιανουαρίου 2017, 
http://www.errc.org/press-
releases/romani-woman-harassed-by-
racist-hospital-staff-during-childbirth-
wins-case
20 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 5ης 
Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
τα Δικαιώματα των Ρομά κατά Βουλγαρίας, 
προσφυγή αριθ. 151/2017.

20 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 5ης 
Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
τα Δικαιώματα των Ρομά κατά Βουλγαρίας, 
προσφυγή αριθ. 151/2017.

21 Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και 
Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, Concluding 
observations on the third periodic report of 
Slovakia (Καταληκτικές παρατηρήσεις 
σχετικά με την τρίτη περιοδική έκθεση της 
Σλοβακίας), 18 Οκτωβρίου 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, σκέψεις 44-45· 
Επιτροπή για την Εξάλειψη των 
Φυλετικών Διακρίσεων, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia 
(Τελικές παρατηρήσεις σχετικά με τη 
δωδέκατη και δέκατη τρίτη περιοδική 
έκθεση της Τσεχίας), 19 Σεπτεμβρίου 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, σκέψεις 19-20· 
Επιτροπή για την Εξάλειψη των 
Φυλετικών Διακρίσεων, Concluding 
observations on the combined eleventh and 

21 Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και 
Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, Concluding 
observations on the third periodic report of 
Slovakia (Καταληκτικές παρατηρήσεις 
σχετικά με την τρίτη περιοδική έκθεση της 
Σλοβακίας), 18 Οκτωβρίου 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, σκέψεις 44-45· 
Επιτροπή για την Εξάλειψη των 
Φυλετικών Διακρίσεων, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia 
(Τελικές παρατηρήσεις σχετικά με τη 
δωδέκατη και δέκατη τρίτη περιοδική 
έκθεση της Τσεχίας), 19 Σεπτεμβρίου 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, σκέψεις 19-20· 
Επιτροπή για την Εξάλειψη των 
Φυλετικών Διακρίσεων, Concluding 
observations on the combined eleventh and 
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twelfth periodic reports of Slovakia 
(Τελικές παρατηρήσεις σχετικά με τη 
ενδέκατη και δωδέκατη περιοδική έκθεση 
της Σλοβακίας), 12 Ιανουαρίου 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, σκέψεις 23-24· 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Concluding observations on the fourth 
report of Slovakia (Καταληκτικές 
παρατηρήσεις σχετικά με την τέταρτη 
έκθεση της Σλοβακίας), 22 Νοεμβρίου 
2016, CCPR/C/SVK/CO/4, σκέψεις 26-27.

twelfth periodic reports of Slovakia 
(Τελικές παρατηρήσεις σχετικά με τη 
ενδέκατη και δωδέκατη περιοδική έκθεση 
της Σλοβακίας), 12 Ιανουαρίου 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, σκέψεις 23-24· 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Concluding observations on the fourth 
report of Slovakia (Καταληκτικές 
παρατηρήσεις σχετικά με την τέταρτη 
έκθεση της Σλοβακίας), 22 Νοεμβρίου 
2016, CCPR/C/SVK/CO/4, σκέψεις 26-27.

Or. en
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
Ρομά πλήττονται ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και συχνά 
αντιμετωπίζουν έντονες μορφές λεκτικής, 
σωματικής, ψυχολογικής και φυλετικής 
παρενόχλησης σε χώρους υγειονομικής 
περίθαλψης στον τομέα της 
αναπαραγωγικής υγείας, όπως 
διαπιστώθηκε στη Βουλγαρία19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά στο εν 
λόγω κράτος μέλος έχουν βιώσει επίσης 
εθνοτικό διαχωρισμό σε εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες και 
τοποθετούνται σε ξεχωριστά δωμάτια με 
ξεχωριστούς χώρους υγιεινής και 
εστίασης20· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Σλοβακική 
Δημοκρατία και η Τσεχική Δημοκρατία, οι 
Ρομά έχουν υποβληθεί σε συστηματικές 
πρακτικές αναγκαστικής στείρωσης και 
δεν έχουν κατορθώσει να λάβουν επαρκείς 
επανορθώσεις, όπως αποζημίωση, για τις 
συνεπαγόμενες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους21·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες 
Ρομά πλήττονται ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
δικαιώματα των γυναικών και συχνά 
αντιμετωπίζουν έντονες μορφές λεκτικής, 
σωματικής, ψυχολογικής και φυλετικής 
παρενόχλησης σε χώρους υγειονομικής 
περίθαλψης στον τομέα της 
αναπαραγωγικής υγείας, όπως 
διαπιστώθηκε στη Βουλγαρία19· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες Ρομά 
στο εν λόγω κράτος μέλος έχουν βιώσει 
επίσης εθνοτικό διαχωρισμό σε 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης 
για μητέρες και τοποθετούνται σε 
ξεχωριστά δωμάτια με ξεχωριστούς 
χώρους υγιεινής και εστίασης20· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα 
κράτη μέλη, όπως η Σλοβακική 
Δημοκρατία και η Τσεχική Δημοκρατία, οι 
γυναίκες Ρομά έχουν υποβληθεί σε 
συστηματικές πρακτικές αναγκαστικής 
στείρωσης και δεν έχουν κατορθώσει να 
λάβουν επαρκείς επανορθώσεις, όπως 
αποζημίωση, για τις συνεπαγόμενες 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
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τους21·

__________________ __________________
19 Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Women’s 
Sexual and Reproductive Health and 
Rights in Europe (Σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και συναφή 
δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη), 
Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 
2017, σ. 42-44· Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 
5ης Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο 
για τα Δικαιώματα των Ρομά κατά 
Βουλγαρίας, προσφυγή αριθ. 151/2017· 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των 
Ρομά, Romani woman harassed by racist 
hospital staff during childbirth wins case 
(Δικαιώνεται γυναίκα Ρομά που δέχτηκε 
ρατσιστική αντιμετώπιση από νοσοκομειακό 
προσωπικό κατά τον τοκετό), Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Δικαιωμάτων των Ρομά, 18 
Ιανουαρίου 2017, 
http://www.errc.org/press-releases/romani-
woman-harassed-by-racist-hospital-staff-
during-childbirth-wins-case

19 Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Women’s 
Sexual and Reproductive Health and 
Rights in Europe (Σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και συναφή 
δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη), 
Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 
2017, σ. 42-44· Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 
5ης Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο 
για τα Δικαιώματα των Ρομά κατά 
Βουλγαρίας, προσφυγή αριθ. 151/2017· 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των 
Ρομά, Romani woman harassed by racist 
hospital staff during childbirth wins case 
(Δικαιώνεται γυναίκα Ρομά που δέχτηκε 
ρατσιστική αντιμετώπιση από νοσοκομειακό 
προσωπικό κατά τον τοκετό), Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Δικαιωμάτων των Ρομά, 18 
Ιανουαρίου 2017, 
http://www.errc.org/press-releases/romani-
woman-harassed-by-racist-hospital-staff-
during-childbirth-wins-case

20 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 5ης 
Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
τα Δικαιώματα των Ρομά κατά Βουλγαρίας, 
προσφυγή αριθ. 151/2017.

20 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 5ης 
Δεκεμβρίου 2018, Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
τα Δικαιώματα των Ρομά κατά Βουλγαρίας, 
προσφυγή αριθ. 151/2017.

21 Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και 
Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, Concluding 
observations on the third periodic report of 
Slovakia (Καταληκτικές παρατηρήσεις 
σχετικά με την τρίτη περιοδική έκθεση της 
Σλοβακίας), 18 Οκτωβρίου 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, σκέψεις 44-45· 
Επιτροπή για την Εξάλειψη των 
Φυλετικών Διακρίσεων, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia 
(Τελικές παρατηρήσεις σχετικά με τη 
δωδέκατη και δέκατη τρίτη περιοδική 
έκθεση της Τσεχίας), 19 Σεπτεμβρίου 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, σκέψεις 19-20· 
Επιτροπή για την Εξάλειψη των 
Φυλετικών Διακρίσεων, Concluding 

21 Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και 
Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, Concluding 
observations on the third periodic report of 
Slovakia (Καταληκτικές παρατηρήσεις 
σχετικά με την τρίτη περιοδική έκθεση της 
Σλοβακίας), 18 Οκτωβρίου 2019, 
E/C.12/SVK/CO/3, σκέψεις 44-45· 
Επιτροπή για την Εξάλειψη των 
Φυλετικών Διακρίσεων, Concluding 
observations on the combined twelfth and 
thirteenth periodic reports of Czechia 
(Τελικές παρατηρήσεις σχετικά με τη 
δωδέκατη και δέκατη τρίτη περιοδική 
έκθεση της Τσεχίας), 19 Σεπτεμβρίου 2019, 
CERD/C/CZE/CO/12-13, σκέψεις 19-20· 
Επιτροπή για την Εξάλειψη των 
Φυλετικών Διακρίσεων, Concluding 
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observations on the combined eleventh and 
twelfth periodic reports of Slovakia 
(Τελικές παρατηρήσεις σχετικά με τη 
ενδέκατη και δωδέκατη περιοδική έκθεση 
της Σλοβακίας), 12 Ιανουαρίου 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, σκέψεις 23-24· 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Concluding observations on the fourth 
report of Slovakia (Καταληκτικές 
παρατηρήσεις σχετικά με την τέταρτη 
έκθεση της Σλοβακίας), 22 Νοεμβρίου 
2016, CCPR/C/SVK/CO/4, σκέψεις 26-27.

observations on the combined eleventh and 
twelfth periodic reports of Slovakia 
(Τελικές παρατηρήσεις σχετικά με τη 
ενδέκατη και δωδέκατη περιοδική έκθεση 
της Σλοβακίας), 12 Ιανουαρίου 2018, 
CERD/C/SVK/CO/11-12, σκέψεις 23-24· 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Concluding observations on the fourth 
report of Slovakia (Καταληκτικές 
παρατηρήσεις σχετικά με την τέταρτη 
έκθεση της Σλοβακίας), 22 Νοεμβρίου 
2016, CCPR/C/SVK/CO/4, σκέψεις 26-27.

Or. en

Τροπολογία 169
Clare Daly, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
σημειωθεί αύξηση του μίσους και των 
διακρίσεων που στοχοποιούν τους 
μουσουλμάνους στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FRA 
υπογράμμισε στην έκθεσή του για το 2019 
ότι θεσμικές πρακτικές, πολιτικές και 
νόμοι που εισάγουν διακρίσεις 
παρατηρήθηκαν σε πολλές χώρες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται 
αυξανόμενος κίνδυνος δυσμενών 
συνεπειών της αντιτρομοκρατικής 
πολιτικής στις μουσουλμανικές 
κοινότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
FRA δημιούργησε τον Δεκέμβριο 2018 
την πρώτη θεματική βάση δεδομένων 
που αφορά το αντιισλαμικό μίσος·

Or. en

Τροπολογία 170
Diana Riba i Giner
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ρατσιστική μισαλλοδοξία, το ξενοφοβικό, 
ισλαμοφοβικό και αντισημιτικό 
συναίσθημα και η βία ήταν ακόμη 
διάχυτα σε όλη την ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι μουσουλμάνοι, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μουσουλμάνων γυναικών, εξακολουθούν 
να βιώνουν ευρεία εχθρότητα και 
μισαλλοδοξία στις χώρες της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντισημιτισμός 
φάνηκε να παρουσιάζει αύξηση, όπως 
καταδείχθηκε στην έκθεση της 4ης 
Ιουλίου 2019 του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ1α·
__________________
1α Young Jewish Europeans: perceptions 
and experiences of antisemitism (Νέοι 
Εβραίοι Ευρωπαίοι: αντιλήψεις και 
βιώματα αντισιμητισμού), Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 4 Ιουλίου 
2019, 
https://fra.europa.eu/en/news/2019/young
-jews-face-harassment-europe-
nevertheless-express-their-jewish-identity

Or. en

Τροπολογία 171
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες 
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που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ 
διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης με σκοπό την 
προαγωγή της κριτικής σκέψης, την 
παροχή εργαλείων για τον εντοπισμό 
όλων των μορφών διακρίσεων και 
μισαλλοδοξίας και την προαγωγή του 
ψηφιακού γραμματισμού είναι κρίσιμης 
σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 172
Vladimír Bilčík, Peter Pollák

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά 
Ρομά εμποδίζονται ακόμη από την 
άσκηση των βασικών τους δικαιωμάτων, 
όπως το δικαίωμα στην ποιοτική 
εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 173
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ρατσισμός και οι διακρίσεις που βιώνουν 
τα άτομα αφρικανικής καταγωγής είναι 
διαρθρωτικός, και συχνά συνδέεται με 
άλλες μορφές διάκρισης και καταπίεσης 
για λόγους φύλου, φυλής, χρώματος, 
εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, 
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γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης 
γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής 
μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι εθνικές αρχές δεν έχουν αναπτύξει 
πολιτικές και μέτρα για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των 
ατόμων αφρικανικής καταγωγής·

Or. en

Τροπολογία 174
Vladimír Bilčík, Peter Pollák

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ 
έχει σημειωθεί εξάπλωση του ρατσισμού, 
της μισαλλοδοξίας, του εξτρεμισμού, της 
ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού και της 
αθιγγανοφοβίας, που τροφοδοτείται από 
δεξιούς αλλά και παραδοσιακούς 
πολιτικούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάσταση αντανακλά την επιδείνωση 
της κοινωνικής κατάστασης, της 
ανεργίας των νέων, της αποτυχίας των 
σχολικών συστημάτων, καθώς και το 
δυσλειτουργικό δικαστικό σώμα και τη 
διαφθορά στις υψηλότερες πολιτικές 
θέσεις σε κάποια κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 175
Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οποιοσδήποτε ορισμός του 
αντισημιτισμού οφείλει να κάνει σαφή 
διάκριση μεταξύ άμεσης ή έμμεσης 
υποκίνησης ή δικαιολόγησης βίας, μίσους 
ή μισαλλοδοξίας εις βάρος του εβραϊκού 
λαού και της εύλογης κριτικής στις 
ενέργειες του Κράτους του Ισραήλ·

Or. en

Τροπολογία 176
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαρθρωτική αθιγγανοφοβία και οι 
συνεχιζόμενες κοινωνικοοικονομικές 
ανισότητες επηρεάζουν τους Ρομά σε 
τομείς όπως η στέγαση, η υγειονομική 
περίθαλψη, η απασχόληση και η 
εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
Ρομά εξακολουθούν να μην έχουν ή να 
έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε 
ασφαλές πόσιμο νερό και υπηρεσίες 
αποχέτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
Ρομά έρχονται αντιμέτωποι με αυξημένη 
ρητορική μίσους δημοσίως, στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και από τους 
πολιτικούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 
Ιανουάριο 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ECSR) 
επανέλαβε τις ανησυχίες της σχετικά με 
το κλίμα ρατσισμού στην Ιταλία «ιδίως 
αναφορικά με τη ρατσιστική 
παραπλανητική προπαγάνδα κατά των 
Ρομά και των Σίντι που επιτρέπεται 
έμμεσα ή προέρχεται απευθείας από τις 
αρχές»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
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του Συμβουλίου της Ευρώπης επισήμανε 
επίσης την ανησυχία της για την 
κατάσταση στη Βουλγαρία22α·
__________________
22α https://go.coe.int/7Cwol 

Or. en

Τροπολογία 177
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αθιγγανοφοβία παραμένει διαδεδομένη σε 
ολόκληρη την ΕΕ, όπου η διαρθρωτική 
αθιγγανοφοβία και οι συνεχιζόμενες 
κοινωνικοοικονομικές ανισότητες 
επηρεάζουν τους Ρομά σε τομείς, όπως η 
στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη, η 
απασχόληση και η εκπαίδευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά γίνονται 
αποδέκτες αυξημένης ρητορικής μίσους 
δημοσίως, στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και από πολιτικούς, 
αστυνομικής βίας, συμπεριλαμβανομένης 
της συλλογικής τιμωρίας, του φυλετικού 
χαρακτηρισμού, του οικιστικού και 
σχολικού διαχωρισμού·

Or. en

Τροπολογία 178
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
επανειλημμένη επιμονή της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
βάλουν τέλος στον σχολικό διαχωρισμό 
των μαθητών Ρομά· αποφάσεις εθνικών 
δικαστηρίων και αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων που δημιουργούν νομικό 
προηγούμενο· και συνεχιζόμενες 
διαδικασίες επί παραβάσει κατά της 
Ουγγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας 
και της Σλοβακίας, τα παιδιά Ρομά δεν 
έχουν ακόμη πρόσβαση σε ποιοτική 
ολοκληρωμένη εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 179
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση 
του FRA, του 2018, με τίτλο «Being 
Black in the EU»1α (Να είσαι έγχρωμος 
στην ΕΕ) επισήμανε ότι σημαντικό 
ποσοστό ατόμων αφρικανικής καταγωγής 
είχε βιώσει κατά τα προηγούμενα 5 έτη 
παρενόχληση και βία με ρατσιστικά 
κίνητρα, φυλετικό χαρακτηρισμό από την 
αστυνομία και διακρίσεις σε όλους τους 
τομείς της ζωής·
__________________
1α 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra
_uploads/fra-2018-being-black-in-the-
eu_en.pdf

Or. en
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Τροπολογία 180
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υφίστανται ακόμη συστημικά εμπόδια, τα 
οποία παρεμποδίζουν σημαντικά την 
αποτελεσματική προστασία των 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 
εκφράστηκαν συγκεκριμένες ανησυχίες 
από την Επίτροπο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης σχετικά με την κατάσταση σε 
ορισμένα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 181
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία 
και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 11 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 10 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ελευθερία, η πολυφωνία και 
η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης 
είναι ζωτικής σημασίας για τη 
δημοκρατική λειτουργία της ΕΕ και των 
κρατών μελών της·
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Or. en

Τροπολογία 182
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Javier Moreno Sánchez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η 
Οκτωβρίου 2019, η Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε 
έρευνα σχετικά με τον αυξανόμενο αριθμό 
πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο που διώκονται για 
δηλώσεις στις οποίες προέβησαν κατά 
την άσκηση της εντολής τους στην 
Ισπανία22·

διαγράφεται

__________________
22 Εισαγωγικό σημείωμα της Επιτροπής 
Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, Should politicians be 
prosecuted for statements made in the 
exercise of their mandate? (Πρέπει οι 
πολιτικοί να διώκονται για δηλώσεις στις 
οποίες προβαίνουν κατά την άσκηση της 
εντολής τους;), 1 Οκτωβρίου 2019, 
AS/Jur (2019) 35.

Or. es

Τροπολογία 183
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η 
Οκτωβρίου 2019, η Επιτροπή Νομικών 

διαγράφεται
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Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε 
έρευνα σχετικά με τον αυξανόμενο αριθμό 
πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο που διώκονται για 
δηλώσεις στις οποίες προέβησαν κατά 
την άσκηση της εντολής τους στην 
Ισπανία22·
__________________
22 Εισαγωγικό σημείωμα της Επιτροπής 
Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, Should politicians be 
prosecuted for statements made in the 
exercise of their mandate? (Πρέπει οι 
πολιτικοί να διώκονται για δηλώσεις στις 
οποίες προβαίνουν κατά την άσκηση της 
εντολής τους;), 1 Οκτωβρίου 2019, 
AS/Jur (2019) 35.

Or. es

Τροπολογία 184
Karlo Ressler, Javier Zarzalejos, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η 
Οκτωβρίου 2019, η Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε 
έρευνα σχετικά με τον αυξανόμενο αριθμό 
πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο που διώκονται για 
δηλώσεις στις οποίες προέβησαν κατά 
την άσκηση της εντολής τους στην 
Ισπανία22·

διαγράφεται

__________________
22 Εισαγωγικό σημείωμα της Επιτροπής 
Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, Should politicians be 
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prosecuted for statements made in the 
exercise of their mandate? (Πρέπει οι 
πολιτικοί να διώκονται για δηλώσεις στις 
οποίες προβαίνουν κατά την άσκηση της 
εντολής τους;), 1 Οκτωβρίου 2019, 
AS/Jur (2019) 35.

Or. en

Τροπολογία 185
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne Keller, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η 
Οκτωβρίου 2019, η Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε 
έρευνα σχετικά με τον αυξανόμενο αριθμό 
πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο που διώκονται για 
δηλώσεις στις οποίες προέβησαν κατά 
την άσκηση της εντολής τους στην 
Ισπανία22·

διαγράφεται

__________________
22 Εισαγωγικό σημείωμα της Επιτροπής 
Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, Should politicians be 
prosecuted for statements made in the 
exercise of their mandate? (Πρέπει οι 
πολιτικοί να διώκονται για δηλώσεις στις 
οποίες προβαίνουν κατά την άσκηση της 
εντολής τους;), 1 Οκτωβρίου 2019, 
AS/Jur (2019) 35.

Or. en

Τροπολογία 186
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, 
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Łukasz Kohut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η 
Οκτωβρίου 2019, η Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε 
έρευνα σχετικά με τον αυξανόμενο αριθμό 
πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο που διώκονται για 
δηλώσεις στις οποίες προέβησαν κατά 
την άσκηση της εντολής τους στην 
Ισπανία22·

διαγράφεται

__________________
22 Εισαγωγικό σημείωμα της Επιτροπής 
Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, Should politicians be 
prosecuted for statements made in the 
exercise of their mandate? (Πρέπει οι 
πολιτικοί να διώκονται για δηλώσεις στις 
οποίες προβαίνουν κατά την άσκηση της 
εντολής τους;), 1 Οκτωβρίου 2019, 
AS/Jur (2019) 35.

Or. en

Τροπολογία 187
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η 
Οκτωβρίου 2019, η Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε 
έρευνα σχετικά με τον αυξανόμενο αριθμό 
πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί απότομη 
αύξηση στο μίσος και τη ρητορική μίσους 
εις βάρος των μειονοτήτων και των 
ευάλωτων ομάδων σε ολόκληρη την ΕΕ, 
και από πολιτικούς· λαμβάνοντας υπόψη 
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τοπικό επίπεδο που διώκονται για 
δηλώσεις στις οποίες προέβησαν κατά την 
άσκηση της εντολής τους στην Ισπανία22·

ότι, την 1η Οκτωβρίου 2019, η Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης ενέκρινε έρευνα σχετικά με τον 
αυξανόμενο αριθμό πολιτικών σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που 
διώκονται για δηλώσεις στις οποίες 
προέβησαν κατά την άσκηση της εντολής 
τους στην Ισπανία1α·

__________________ __________________
1α Εισαγωγικό σημείωμα της Επιτροπής 
Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, Should politicians be 
prosecuted for statements made in the 
exercise of their mandate? (Πρέπει οι 
πολιτικοί να διώκονται για δηλώσεις στις 
οποίες προβαίνουν κατά την άσκηση της 
εντολής τους;), 1 Οκτωβρίου 2019, 
AS/Jur (2019) 35.

22 Εισαγωγικό σημείωμα της Επιτροπής 
Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, Should politicians be 
prosecuted for statements made in the 
exercise of their mandate? (Πρέπει οι 
πολιτικοί να διώκονται για δηλώσεις στις 
οποίες προβαίνουν κατά την άσκηση της 
εντολής τους;), 1 Οκτωβρίου 2019, 
AS/Jur (2019) 35.

Or. en

Τροπολογία 188
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταγγελία αποτελεί θεμελιώδη πτυχή 
της ελευθερίας έκφρασης και 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον 
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εντοπισμό και την αναφορά 
παραπτωμάτων, καθώς και στην 
ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας 
και της διαφάνειας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η καταγγελία αποτελεί σημαντική 
πηγή πληροφοριών για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος και τη διερεύνηση, τον 
εντοπισμό και τη δημοσιοποίηση 
κρουσμάτων διαφθοράς στον δημόσιο και 
στον ιδιωτικό τομέα· 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 η κράτηση και η 
ποινική δίωξη του κ. Julian Assange 
δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για 
τους δημοσιογράφους, όπως 
επισημάνθηκε από την Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης21α· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάλληλη προστασία των καταγγελτών 
σε ενωσιακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, 
όπως και η αναγνώριση του σημαντικού 
ρόλου των καταγγελτών στην κοινωνία, 
είναι προϋποθέσεις για την 
αποτελεσματικότητα αυτού του ρόλου·
__________________
21α Ψήφισμα 2317 (2020) της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις 
απειλές για την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης και την ασφάλεια των 
δημοσιογράφων στην Ευρώπη

Or. en

Τροπολογία 189
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τον δείκτη ισότητας των φύλων για το 
2019, η πολιτική εκπροσώπηση των 
γυναικών σε υπουργικό επίπεδο στην ΕΕ 
εξακολουθεί να υστερεί έναντι των 
ανδρών, όντας περίπου στο ένα τρίτο·

Or. en

Τροπολογία 190
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
11 της ΕΣΔΑ και το άρθρο 12 του Χάρτη 
ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα 
στην ελευθερία του ειρηνικού 
συνέρχεσθαι και στην ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι, συμπεριλαμβανομένου 
του δικαιώματος κάθε ατόμου να ιδρύει 
με άλλους συνδικαλιστικές ενώσεις και να 
προσχωρεί σε αυτές για την υπεράσπιση 
των συμφερόντων του· 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·

Or. en

Τροπολογία 191
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ



PE648.414v02-00 112/203 AM\1200339EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθούν να καταγγέλλονται 
πολυάριθμα περιστατικά δυσανάλογης 
χρήσης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών 
σε ολόκληρη την ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του ξυλοδαρμού 
διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αρχές επιβολής του νόμου σε ορισμένα 
κράτη μέλη, όπως η Ρουμανία23, η 
Ισπανία και η Γαλλία24, χρησιμοποιούν 
όλο και συχνότερα λιγότερο φονικά όπλα, 
όπως κλομπ, δακρυγόνα αέρια, 
χειροβομβίδες κρότου λάμψης, όπλα που 
προκαλούν ηλεκτροσόκ, κανόνια νερού 
και σφαίρες από καουτσούκ για τον 
έλεγχο ή τη διάλυση μεγάλων ομάδων 
διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αριθμός των ατόμων που 
τραυματίστηκαν σοβαρά σε διαδηλώσεις 
τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της 
χρήσης σφαιρών από καουτσούκ είναι 
ιδιαίτερα αξιοσημείωτος·

διαγράφεται

__________________
23 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2018, 
σχετικά με το κράτος δικαίου στη 
Ρουμανία, P8_TA(2018)0446)
24 Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Shrinking space for freedom of peaceful 
assembly (Συρρίκνωση του χώρου για την 
ελευθερία του ειρηνικού συνέρχεσθαι), 
Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 
2019· Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Memorandum on maintaining public 
order and freedom of assembly in the 
context of the ‘yellow vest’ movement in 
France (Μνημόνιο για τη διατήρηση της 
δημόσιας τάξης και της ελευθερίας του 
συνέρχεσθαι στο πλαίσιο του κινήματος 
των «κίτρινων γιλέκων» στη Γαλλία), 
Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 
2019· Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
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Protection of the rights to freedom of 
expression and peaceful assembly during 
last week’s demonstrations in Catalonia 
(Προστασία των δικαιωμάτων στην 
ελευθερία της έκφρασης και το ειρηνικό 
συνέρχεσθαι κατά τη διάρκεια των 
διαδηλώσεων της περασμένης εβδομάδας 
στην Καταλονία), Συμβούλιο της 
Ευρώπης, Στρασβούργο, 2019

Or. es

Τροπολογία 192
Karlo Ressler, Javier Zarzalejos, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθούν να καταγγέλλονται 
πολυάριθμα περιστατικά δυσανάλογης 
χρήσης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών 
σε ολόκληρη την ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του ξυλοδαρμού 
διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αρχές επιβολής του νόμου σε ορισμένα 
κράτη μέλη, όπως η Ρουμανία23, η 
Ισπανία και η Γαλλία24, χρησιμοποιούν 
όλο και συχνότερα λιγότερο φονικά όπλα, 
όπως κλομπ, δακρυγόνα αέρια, 
χειροβομβίδες κρότου λάμψης, όπλα που 
προκαλούν ηλεκτροσόκ, κανόνια νερού 
και σφαίρες από καουτσούκ για τον 
έλεγχο ή τη διάλυση μεγάλων ομάδων 
διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αριθμός των ατόμων που 
τραυματίστηκαν σοβαρά σε διαδηλώσεις 
τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της 
χρήσης σφαιρών από καουτσούκ είναι 
ιδιαίτερα αξιοσημείωτος·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθούν να καταγγέλλονται 
πολυάριθμα περιστατικά δυσανάλογης 
χρήσης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών 
σε ολόκληρη την ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του ξυλοδαρμού 
διαδηλωτών·

__________________ __________________
23 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2018, 
σχετικά με το κράτος δικαίου στη 
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Ρουμανία, P8_TA(2018)0446)
24 Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Shrinking space for freedom of peaceful 
assembly (Συρρίκνωση του χώρου για την 
ελευθερία του ειρηνικού συνέρχεσθαι), 
Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 
2019· Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Memorandum on maintaining public 
order and freedom of assembly in the 
context of the ‘yellow vest’ movement in 
France (Μνημόνιο για τη διατήρηση της 
δημόσιας τάξης και της ελευθερίας του 
συνέρχεσθαι στο πλαίσιο του κινήματος 
των «κίτρινων γιλέκων» στη Γαλλία), 
Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 
2019· Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Protection of the rights to freedom of 
expression and peaceful assembly during 
last week’s demonstrations in Catalonia 
(Προστασία των δικαιωμάτων στην 
ελευθερία της έκφρασης και το ειρηνικό 
συνέρχεσθαι κατά τη διάρκεια των 
διαδηλώσεων της περασμένης εβδομάδας 
στην Καταλονία), Συμβούλιο της 
Ευρώπης, Στρασβούργο, 2019

Or. en

Τροπολογία 193
Maite Pagazaurtundúa, Ondřej Kovařík, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Abir Al-
Sahlani, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθούν να καταγγέλλονται 
πολυάριθμα περιστατικά δυσανάλογης 
χρήσης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών 
σε ολόκληρη την ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του ξυλοδαρμού 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθούν να καταγγέλλονται 
πολυάριθμα περιστατικά δυσανάλογης 
χρήσης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών 
σε ολόκληρη την ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του ξυλοδαρμού 



AM\1200339EL.docx 115/203 PE648.414v02-00

EL

διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αρχές επιβολής του νόμου σε ορισμένα 
κράτη μέλη, όπως η Ρουμανία23, η 
Ισπανία και η Γαλλία24, χρησιμοποιούν 
όλο και συχνότερα λιγότερο φονικά όπλα, 
όπως κλομπ, δακρυγόνα αέρια, 
χειροβομβίδες κρότου λάμψης, όπλα που 
προκαλούν ηλεκτροσόκ, κανόνια νερού 
και σφαίρες από καουτσούκ για τον 
έλεγχο ή τη διάλυση μεγάλων ομάδων 
διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αριθμός των ατόμων που 
τραυματίστηκαν σοβαρά σε διαδηλώσεις 
τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της 
χρήσης σφαιρών από καουτσούκ είναι 
ιδιαίτερα αξιοσημείωτος·

διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αρχές επιβολής του νόμου σε ορισμένα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν όλο και 
συχνότερα λιγότερο φονικά όπλα·

__________________
23 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2018, 
σχετικά με το κράτος δικαίου στη 
Ρουμανία, P8_TA(2018)0446)
24 Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Shrinking space for freedom of peaceful 
assembly (Συρρίκνωση του χώρου για την 
ελευθερία του ειρηνικού συνέρχεσθαι), 
Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 
2019· Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Memorandum on maintaining public 
order and freedom of assembly in the 
context of the ‘yellow vest’ movement in 
France (Μνημόνιο για τη διατήρηση της 
δημόσιας τάξης και της ελευθερίας του 
συνέρχεσθαι στο πλαίσιο του κινήματος 
των «κίτρινων γιλέκων» στη Γαλλία), 
Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 
2019· Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Protection of the rights to freedom of 
expression and peaceful assembly during 
last week’s demonstrations in Catalonia 
(Προστασία των δικαιωμάτων στην 
ελευθερία της έκφρασης και το ειρηνικό 
συνέρχεσθαι κατά τη διάρκεια των 
διαδηλώσεων της περασμένης εβδομάδας 
στην Καταλονία), Συμβούλιο της 
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Ευρώπης, Στρασβούργο, 2019

Or. en

Τροπολογία 194
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, 
Łukasz Kohut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθούν να καταγγέλλονται 
πολυάριθμα περιστατικά δυσανάλογης 
χρήσης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών 
σε ολόκληρη την ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του ξυλοδαρμού 
διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αρχές επιβολής του νόμου σε ορισμένα 
κράτη μέλη, όπως η Ρουμανία23, η 
Ισπανία και η Γαλλία24, χρησιμοποιούν 
όλο και συχνότερα λιγότερο φονικά όπλα, 
όπως κλομπ, δακρυγόνα αέρια, 
χειροβομβίδες κρότου λάμψης, όπλα που 
προκαλούν ηλεκτροσόκ, κανόνια νερού και 
σφαίρες από καουτσούκ για τον έλεγχο ή 
τη διάλυση μεγάλων ομάδων διαδηλωτών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 
ατόμων που τραυματίστηκαν σοβαρά σε 
διαδηλώσεις τα τελευταία χρόνια ως 
αποτέλεσμα της χρήσης σφαιρών από 
καουτσούκ είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτος·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθούν να καταγγέλλονται 
πολυάριθμα περιστατικά δυσανάλογης 
χρήσης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών 
σε ολόκληρη την ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του ξυλοδαρμού 
διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αρχές επιβολής του νόμου σε ορισμένα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν όλο και 
συχνότερα φονικά όπλα, όπως κλομπ, 
δακρυγόνα αέρια, χειροβομβίδες κρότου 
λάμψης, όπλα που προκαλούν ηλεκτροσόκ, 
κανόνια νερού και σφαίρες από καουτσούκ 
για τον έλεγχο ή τη διάλυση μεγάλων 
ομάδων διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο αριθμός των ατόμων που 
τραυματίστηκαν σοβαρά σε διαδηλώσεις 
τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της 
χρήσης σφαιρών από καουτσούκ είναι 
ιδιαίτερα αξιοσημείωτος·

__________________ __________________
23 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2018, 
σχετικά με το κράτος δικαίου στη 
Ρουμανία, P8_TA(2018)0446)
24 Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Shrinking space for freedom of peaceful 
assembly (Συρρίκνωση του χώρου για την 
ελευθερία του ειρηνικού συνέρχεσθαι), 
Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 
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2019· Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Memorandum on maintaining public 
order and freedom of assembly in the 
context of the ‘yellow vest’ movement in 
France (Μνημόνιο για τη διατήρηση της 
δημόσιας τάξης και της ελευθερίας του 
συνέρχεσθαι στο πλαίσιο του κινήματος 
των «κίτρινων γιλέκων» στη Γαλλία, 
Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 
2019· Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Protection of the rights to freedom of 
expression and peaceful assembly during 
last week’s demonstrations in Catalonia 
(Προστασία των δικαιωμάτων στην 
ελευθερία της έκφρασης και το ειρηνικό 
συνέρχεσθαι κατά τη διάρκεια των 
διαδηλώσεων της περασμένης εβδομάδας 
στην Καταλονία), Συμβούλιο της 
Ευρώπης, Στρασβούργο, 2019

Or. en

Τροπολογία 195
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθούν να καταγγέλλονται 
πολυάριθμα περιστατικά δυσανάλογης 
χρήσης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών 
σε ολόκληρη την ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του ξυλοδαρμού 
διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αρχές επιβολής του νόμου σε ορισμένα 
κράτη μέλη, όπως η Ρουμανία23, η 
Ισπανία και η Γαλλία24, χρησιμοποιούν 
όλο και συχνότερα λιγότερο φονικά όπλα, 
όπως κλομπ, δακρυγόνα αέρια, 
χειροβομβίδες κρότου λάμψης, όπλα που 
προκαλούν ηλεκτροσόκ, κανόνια νερού και 
σφαίρες από καουτσούκ για τον έλεγχο ή 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθούν να καταγγέλλονται 
πολυάριθμα περιστατικά δυσανάλογης 
χρήσης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών 
σε ολόκληρη την ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του ξυλοδαρμού 
διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αρχές επιβολής του νόμου σε ορισμένα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν όλο και 
συχνότερα λιγότερο φονικά όπλα, όπως 
κλομπ, δακρυγόνα αέρια, χειροβομβίδες 
κρότου λάμψης, όπλα που προκαλούν 
ηλεκτροσόκ, κανόνια νερού και σφαίρες 
από καουτσούκ για τον έλεγχο ή τη 
διάλυση μεγάλων ομάδων διαδηλωτών· 
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τη διάλυση μεγάλων ομάδων διαδηλωτών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 
ατόμων που τραυματίστηκαν σοβαρά σε 
διαδηλώσεις τα τελευταία χρόνια ως 
αποτέλεσμα της χρήσης σφαιρών από 
καουτσούκ είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτος·

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 
ατόμων που τραυματίστηκαν σοβαρά σε 
διαδηλώσεις τα τελευταία χρόνια ως 
αποτέλεσμα της χρήσης σφαιρών από 
καουτσούκ είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτος·

__________________ __________________
23 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2018, 
σχετικά με το κράτος δικαίου στη 
Ρουμανία, P8_TA(2018)0446)
24 Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Shrinking space for freedom of peaceful 
assembly (Συρρίκνωση του χώρου για την 
ελευθερία του ειρηνικού συνέρχεσθαι), 
Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 
2019· Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Memorandum on maintaining public 
order and freedom of assembly in the 
context of the ‘yellow vest’ movement in 
France (Μνημόνιο για τη διατήρηση της 
δημόσιας τάξης και της ελευθερίας του 
συνέρχεσθαι στο πλαίσιο του κινήματος 
των «κίτρινων γιλέκων» στη Γαλλία), 
Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 
2019· Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Protection of the rights to freedom of 
expression and peaceful assembly during 
last week’s demonstrations in Catalonia 
(Προστασία των δικαιωμάτων στην 
ελευθερία της έκφρασης και το ειρηνικό 
συνέρχεσθαι κατά τη διάρκεια των 
διαδηλώσεων της περασμένης εβδομάδας 
στην Καταλονία), Συμβούλιο της 
Ευρώπης, Στρασβούργο, 2019

Or. es

Τροπολογία 196
Nadine Morano



AM\1200339EL.docx 119/203 PE648.414v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθούν να καταγγέλλονται 
πολυάριθμα περιστατικά δυσανάλογης 
χρήσης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών 
σε ολόκληρη την ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του ξυλοδαρμού 
διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αρχές επιβολής του νόμου σε ορισμένα 
κράτη μέλη, όπως η Ρουμανία23, η 
Ισπανία και η Γαλλία24, χρησιμοποιούν 
όλο και συχνότερα λιγότερο φονικά όπλα, 
όπως κλομπ, δακρυγόνα αέρια, 
χειροβομβίδες κρότου λάμψης, όπλα που 
προκαλούν ηλεκτροσόκ, κανόνια νερού και 
σφαίρες από καουτσούκ για τον έλεγχο ή 
τη διάλυση μεγάλων ομάδων διαδηλωτών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 
ατόμων που τραυματίστηκαν σοβαρά σε 
διαδηλώσεις τα τελευταία χρόνια ως 
αποτέλεσμα της χρήσης σφαιρών από 
καουτσούκ είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτος·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθούν να καταγγέλλονται 
πολυάριθμα περιστατικά δυσανάλογης 
χρήσης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών 
σε ολόκληρη την ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του ξυλοδαρμού 
διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αρχές επιβολής του νόμου σε ορισμένα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν όλο και 
συχνότερα λιγότερο φονικά όπλα, όπως 
κλομπ, δακρυγόνα αέρια, χειροβομβίδες 
κρότου λάμψης, όπλα που προκαλούν 
ηλεκτροσόκ, κανόνια νερού και σφαίρες 
από καουτσούκ για τον έλεγχο ή τη 
διάλυση μεγάλων ομάδων διαδηλωτών με 
βίαιη συμπεριφορά· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ο αριθμός των ατόμων που 
τραυματίστηκαν σοβαρά σε βίαιες 
διαδηλώσεις τα τελευταία χρόνια ως 
αποτέλεσμα της χρήσης σφαιρών από 
καουτσούκ είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτος·

__________________
23 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2018, 
σχετικά με το κράτος δικαίου στη 
Ρουμανία, P8_TA(2018)0446)
24 Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Shrinking space for freedom of peaceful 
assembly (Συρρίκνωση του χώρου για την 
ελευθερία του ειρηνικού συνέρχεσθαι), 
Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 
2019· Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Memorandum on maintaining public 
order and freedom of assembly in the 
context of the ‘yellow vest’ movement in 
France (Μνημόνιο για τη διατήρηση της 
δημόσιας τάξης και της ελευθερίας του 
συνέρχεσθαι στο πλαίσιο του κινήματος 
των «κίτρινων γιλέκων» στη Γαλλία), 
Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 
2019· Επίτροπος του Συμβουλίου της 
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Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Protection of the rights to freedom of 
expression and peaceful assembly during 
last week’s demonstrations in Catalonia 
(Προστασία των δικαιωμάτων στην 
ελευθερία της έκφρασης και το ειρηνικό 
συνέρχεσθαι κατά τη διάρκεια των 
διαδηλώσεων της περασμένης εβδομάδας 
στην Καταλονία), Συμβούλιο της 
Ευρώπης, Στρασβούργο, 2019

Or. fr

Τροπολογία 197
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
100 της οδηγίας 2018/1972, της 11ης 
Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του 
Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών ορίζει ότι τυχόν μέτρα που 
εγκρίνονται από τα κράτη μέλη για τον 
αποκλεισμό της πρόσβασης στο 
διαδίκτυο οφείλουν να σέβονται τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου 
για την πολυφωνία και την ελευθερία των 
μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ υπογράμμισε 
ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 
πρέπει να απόσχουν από την έγκριση 
περιττών ή δυσανάλογων μέτρων που 
περιορίζουν αυθαίρετα την πρόσβαση στο 
διαδίκτυο και την άσκηση των 
θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή 
τα οποία συνεπάγονται την κατάληψη 
ελέγχου των δημόσιων επικοινωνιών 
μέσω της αυθαίρετης επιβολής 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή για 
άλλους λόγους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
σύμφωνα με το βασιλικό διάταγμα 
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14/2019 που εγκρίθηκε την 31η 
Οκτωβρίου 2019, η ισπανική κυβέρνηση 
μπορεί να κλείνει δίκτυα και δικτυακούς 
τόπους για λόγους δημόσιας τάξης χωρίς 
να χρειάζεται δικαστική απόφαση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες 
καταστάσεις ενδέχεται να συνεπάγονται 
κίνδυνο υπεραπόφραξης και 
υποβαθμίζεται το δικαίωμα στην 
ελευθερία της έκφρασης και του 
ειρηνικού συνέρχεσθαι, που 
κατοχυρώνονται στα άρθρα 11 και 12 του 
Χάρτη·

Or. en

Τροπολογία 198
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά 
κράτη μέλη, όπως η Πολωνία21β, έχουν 
εγκρίνει νόμους οι οποίοι θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν σε δυσανάλογους 
περιορισμούς του δικαιώματος στην 
ελευθερία του ειρηνικού συνέρχεσθαι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω νόμοι 
χρησιμοποιούν κάποιες φορές αόριστη 
και ασαφή διατύπωση, παρέχοντας έτσι 
ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας 
στις αρχές επιβολής του νόμου όσον 
αφορά την εφαρμογή και αυξάνοντας 
τους κινδύνους αυθαίρετων περιορισμών 
στο δικαίωμα στην ελευθερία του 
ειρηνικού συνέρχεσθαι·
__________________
21β Επίτροπος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
Shrinking space for freedom of peaceful 
assembly (Συρρίκνωση του χώρου για την 
ελευθερία του ειρηνικού συνέρχεσθαι), 
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Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο, 
2019·

Or. en

Τροπολογία 199
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρος για 
την κοινωνία των πολιτών συρρικνώνεται 
σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως η 
Ουγγαρία, η Πολωνία, η Βουλγαρία και η 
Ρουμανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κράτη μέλη είναι υπεύθυνα να 
διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων δεν περιορίζονται και ότι 
υφίσταται ευνοϊκό νομοθετικό και 
κανονιστικό περιβάλλον, όπως 
ενισχύθηκε στα Συμπεράσματα του 
Συμβουλίου για τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μετά από 10 
έτη: Τρέχουσα κατάσταση και 
μελλοντικές εργασίες, που εγκρίθηκαν 
πρόσφατα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κράτη μέλη οφείλουν επίσης να 
υποστηρίζουν το έργο των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών μέσω 
επαρκούς χρηματοδότησης και να 
διασφαλίζουν ότι υφίστανται μηχανισμοί 
γόνιμης συνεργασίας μαζί τους·

Or. en

Τροπολογία 200
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 
και το 2019 καταδείχτηκε ότι μεγάλες 
εταιρείες μέσων κοινωνικών δικτύωσης, 
κατά παράβαση της υφιστάμενης 
νομοθεσίας για την προστασία των 
δεδομένων, χορήγησαν σε εφαρμογές 
τρίτων πρόσβαση στα προσωπικά 
δεδομένα χρηστών, και ότι υπάρχει 
ολοένα και μεγαλύτερη κατάχρηση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
πρόβλεψη συμπεριφοράς και 
χειραγώγηση, και για σκοπούς εκλογικών 
εκστρατειών·

Or. en

Τροπολογία 201
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, 
πουλώντας όπλα σε χώρες που διεξάγουν 
βίαιες πολεμικές εκστρατείες, ενεργώντας 
ως υποστηρικτής αντιμαχόμενων 
πλευρών σε ξένες συγκρούσεις, 
υποστηρίζοντας πραξικοπήματα κατά 
δημοκρατικά εκλεγμένων ηγετών, και 
υποστηρίζοντας εξοντωτικές κυρώσεις, 
έχει εντείνει τη βία σε ήδη ευάλωτες 
χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
την υποχρέωση, βάσει του ενωσιακού και 
του διεθνούς δικαίου, να βοηθά όσους 
έρχονται στην ΕΕ σε αναζήτηση ασύλου· 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι δεν 
πρέπει να προκαλεί χάος ούτε να 
λαμβάνει μέρος σε ενέργειες που 
δημιουργούν χάος σε χώρες εκτός ΕΕ·

διαγράφεται
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Or. es

Τροπολογία 202
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, 
πουλώντας όπλα σε χώρες που διεξάγουν 
βίαιες πολεμικές εκστρατείες, ενεργώντας 
ως υποστηρικτής αντιμαχόμενων 
πλευρών σε ξένες συγκρούσεις, 
υποστηρίζοντας πραξικοπήματα κατά 
δημοκρατικά εκλεγμένων ηγετών, και 
υποστηρίζοντας εξοντωτικές κυρώσεις, 
έχει εντείνει τη βία σε ήδη ευάλωτες 
χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
την υποχρέωση, βάσει του ενωσιακού και 
του διεθνούς δικαίου, να βοηθά όσους 
έρχονται στην ΕΕ σε αναζήτηση ασύλου· 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι δεν 
πρέπει να προκαλεί χάος ούτε να 
λαμβάνει μέρος σε ενέργειες που 
δημιουργούν χάος σε χώρες εκτός ΕΕ·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 203
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, 
πουλώντας όπλα σε χώρες που διεξάγουν 
βίαιες πολεμικές εκστρατείες, ενεργώντας 
ως υποστηρικτής αντιμαχόμενων 
πλευρών σε ξένες συγκρούσεις, 
υποστηρίζοντας πραξικοπήματα κατά 

διαγράφεται
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δημοκρατικά εκλεγμένων ηγετών, και 
υποστηρίζοντας εξοντωτικές κυρώσεις, 
έχει εντείνει τη βία σε ήδη ευάλωτες 
χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
την υποχρέωση, βάσει του ενωσιακού και 
του διεθνούς δικαίου, να βοηθά όσους 
έρχονται στην ΕΕ σε αναζήτηση ασύλου· 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι δεν 
πρέπει να προκαλεί χάος ούτε να 
λαμβάνει μέρος σε ενέργειες που 
δημιουργούν χάος σε χώρες εκτός ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 204
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, 
πουλώντας όπλα σε χώρες που διεξάγουν 
βίαιες πολεμικές εκστρατείες, ενεργώντας 
ως υποστηρικτής αντιμαχόμενων 
πλευρών σε ξένες συγκρούσεις, 
υποστηρίζοντας πραξικοπήματα κατά 
δημοκρατικά εκλεγμένων ηγετών, και 
υποστηρίζοντας εξοντωτικές κυρώσεις, 
έχει εντείνει τη βία σε ήδη ευάλωτες 
χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
την υποχρέωση, βάσει του ενωσιακού και 
του διεθνούς δικαίου, να βοηθά όσους 
έρχονται στην ΕΕ σε αναζήτηση ασύλου· 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι δεν 
πρέπει να προκαλεί χάος ούτε να 
λαμβάνει μέρος σε ενέργειες που 
δημιουργούν χάος σε χώρες εκτός ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 205
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, 
πουλώντας όπλα σε χώρες που διεξάγουν 
βίαιες πολεμικές εκστρατείες, ενεργώντας 
ως υποστηρικτής αντιμαχόμενων 
πλευρών σε ξένες συγκρούσεις, 
υποστηρίζοντας πραξικοπήματα κατά 
δημοκρατικά εκλεγμένων ηγετών, και 
υποστηρίζοντας εξοντωτικές κυρώσεις, 
έχει εντείνει τη βία σε ήδη ευάλωτες 
χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
την υποχρέωση, βάσει του ενωσιακού και 
του διεθνούς δικαίου, να βοηθά όσους 
έρχονται στην ΕΕ σε αναζήτηση ασύλου· 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι δεν 
πρέπει να προκαλεί χάος ούτε να 
λαμβάνει μέρος σε ενέργειες που 
δημιουργούν χάος σε χώρες εκτός ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 206
Evin Incir, Kati Piri, Petar Vitanov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, 
πουλώντας όπλα σε χώρες που διεξάγουν 
βίαιες πολεμικές εκστρατείες, ενεργώντας 
ως υποστηρικτής αντιμαχόμενων 
πλευρών σε ξένες συγκρούσεις, 
υποστηρίζοντας πραξικοπήματα κατά 
δημοκρατικά εκλεγμένων ηγετών, και 
υποστηρίζοντας εξοντωτικές κυρώσεις, 
έχει εντείνει τη βία σε ήδη ευάλωτες 
χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
την υποχρέωση, βάσει του ενωσιακού και 
του διεθνούς δικαίου, να βοηθά όσους 
έρχονται στην ΕΕ σε αναζήτηση ασύλου· 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι δεν 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της έχουν κοινή 
υποχρέωση, βάσει του ενωσιακού και του 
διεθνούς δικαίου, να βοηθούν όσους 
έρχονται στην ΕΕ σε αναζήτηση ασύλου·
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πρέπει να προκαλεί χάος ούτε να 
λαμβάνει μέρος σε ενέργειες που 
δημιουργούν χάος σε χώρες εκτός ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 207
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τον ΔΟΜ1α, το 2019 1.885 άτομα και 
το 2018 2.299 άτομα πιστεύεται ότι έχουν 
χάσει τη ζωή τους ή φέρονται ως 
αγνοούμενα στη Μεσόγειο Θάλασσα, 
προσπαθώντας να περάσουν στην 
Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υποβλήθηκε καταγγελία στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
την 3η Μαΐου 2018 εξ ονόματος των 
επιζώντων και των γονέων δύο παιδιών 
που πνίγηκαν όταν μια βάρκα βυθίστηκε 
στη Μεσόγειο στις 6 Νοεμβρίου 20171β·
__________________
1α 
https://missingmigrants.iom.int/region/me
diterranean
1β 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":
["001-194748"]}

Or. en

Τροπολογία 208
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διάσωση ανθρώπινων ζωών είναι πράξη 
αλληλεγγύης προς εκείνους που 
βρίσκονται σε κίνδυνο, αλλά πρωτίστως 
νομική υποχρέωση που απορρέει τόσο 
από το διεθνές δίκαιο, δεδομένου ότι το 
άρθρο 98 της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας 
(UNCLOS) –η οποία κυρώθηκε από όλα 
τα κράτη μέλη και από την ίδια την 
Ένωση– απαιτεί από τα κράτη να 
παρέχουν βοήθεια σε κάθε άτομο που 
βρίσκεται σε κίνδυνο στη θάλασσα1α, όσο 
και από το δίκαιο της Ένωσης·
__________________
1α Βλ. επίσης τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση του 
1974 για την ασφάλεια της ανθρώπινης 
ζωής στη θάλασσα (SOLAS), τη Διεθνή 
Σύμβαση του 1979 για τη ναυτική έρευνα 
και διάσωση (SAR) και τη Διεθνή 
Σύμβαση του 1989 για την επιθαλάσσια 
αρωγή

Or. en

Τροπολογία 209
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού 
Μετανάστευσης (ΔΟΜ), το 2019 περίπου 
1 283 άτομα πιστεύεται ότι μέχρι στιγμής 
έχουν χάσει τη ζωή τους ή φέρονται ως 
αγνοούμενα στη Μεσόγειο Θάλασσα, 
προσπαθώντας να περάσουν στην 
Ευρώπη1α· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
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αριθμός των θανάτων στη Μεσόγειο έχει 
μειωθεί από το 2015 (3 771 το 2015, 
2 299 το 2018)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με τον UNHCR, παρά τη 
σημαντική μείωση των αφίξεων (141 472 
το 2018 έναντι 1 032 408 το 2015), η 
διαδρομή από τη Λιβύη στην Ευρώπη 
εξακολουθεί να είναι η μεταναστευτική 
οδός με τον υψηλότερο αριθμό θανάτων 
στον κόσμο (646 θάνατοι μέχρι στιγμής 
το 2019), σημειώθηκε δε πενταπλάσιος 
αριθμός θανάτων το 2018 από ό,τι το 
2015, ιδίως λόγω της μείωσης των 
δραστηριοτήτων έρευνας και διάσωσης 
(SAR) στα ανοιχτά της Λιβύης·
__________________
1α https://www.iom.int/news/iom-
mediterranean-arrivals-reach-110699-
2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall

Or. en

Τροπολογία 210
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι άτομα 
αντιμετώπισαν κατηγορίες αναφορικά με 
τη συνδρομή που παρείχαν σε μετανάστες 
και αιτούντες άσυλο σε αρκετές χώρες 
της ΕΕ, μεταξύ άλλων στο Βέλγιο, τη 
Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την 
Ιταλία, καταδεικνύοντας την 
ανησυχητική τάση ποινικοποίησης της 
ανθρωπιστικής βοήθειας προς 
μετανάστες και αιτούντες άσυλο·

Or. en
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Τροπολογία 211
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
ψήφισμά του, της 18ης Απριλίου 2018, 
σχετικά με την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια 
Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την 
ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη 
μετανάστευση και για τους πρόσφυγες, το 
Κοινοβούλιο ζήτησε να ενισχυθούν οι 
δυνατότητες ανεύρεσης και διάσωσης 
ανθρώπων που κινδυνεύουν, να 
αναπτυχθούν αυξημένες δυνατότητες από 
όλα τα κράτη και να αναγνωριστεί η 
στήριξη που παρέχουν ιδιωτικοί φορείς 
και ΜΚΟ στην εκτέλεση θαλάσσιων και 
χερσαίων επιχειρήσεων διάσωσης·

Or. en

Τροπολογία 212
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποινικοποίηση της αλληλεγγύης 
εξακολούθησε να χρησιμοποιείται ως 
εργαλείο διακοπής του έργου των ΜΚΟ 
που προσπαθούν να σώζουν ζωές στη 
Μεσόγειο Θάλασσα· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι άτομα έγιναν αποδέκτες εκστρατειών 
σπίλωσης και δυσφήμισης στο Βέλγιο, 
την Κροατία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη 
Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την 
Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία, τη 
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Σουηδία και την Πολωνία και 
αντιμετώπισαν κατηγορίες, ανάκριση και 
μακροχρόνιες κρατήσεις αναφορικά με τη 
βοήθεια που προσέφεραν σε μετανάστες 
και αιτούντες άσυλο, γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει την ανησυχητική τάση 
ποινικοποίησης της ανθρωπιστικής 
βοήθειας·

Or. en

Τροπολογία 213
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εκστρατείες με κρατική και μη κρατική 
χρηματοδότηση για τη δυσφήμιση των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών αποσκοπούν 
μέσω των στρατηγικών τους στην 
ανατροπή των υφιστάμενων νόμων για τα 
βασικά θεμελιώδη δικαιώματα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι 
εκστρατείες συχνά απηχούνται από τα 
παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και τα 
κοινωνικά δίκτυα, ενώ όσοι 
υπερασπίζονται τους μετανάστες και τους 
αιτούντες άσυλο, την κοινότητα 
ΛΟΑΔΜ+, τους επιζώντες βίας με βάση 
το φύλο και άλλες περιθωριοποιημένες 
ομάδες εξακολουθούν να 
ποινικοποιούνται και να στιγματίζονται·

Or. en

Τροπολογία 214
Nadine Morano
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επαναπροωθήσεις συνιστούν παραβίαση 
του δικαίου της ΕΕ και του διεθνούς 
δικαίου και αποτρέπουν τους μετανάστες 
από το να επωφεληθούν από τις νόμιμες 
εγγυήσεις που προβλέπει το εν λόγω 
δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε 
σοβαρές ανησυχίες για τις συστηματικές 
καταγγελίες βίαιων επαναπροωθήσεων εκ 
μέρους αξιωματούχων επιβολής του 
νόμου στην Κροατία25· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Επίτροπος Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης εξέφρασε επίσης ανησυχίες 
σχετικά με την πρακτική των 
«συνοπτικών διαδικασιών 
επαναπροώθησης» στους θύλακες της 
Θέουτα και της Μελίγια αναφορικά με τις 
υποθέσεις του ΕΔΔΑ N.D. κατά Ισπανίας 
και N.T. κατά Ισπανίας26·

διαγράφεται

__________________
25 Επιστολή της Επιτρόπου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης προς τον Πρωθυπουργό της 
Κροατίας της 20ής Σεπτεμβρίου 2018· 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, Bosnia 
and Herzegovina must immediately close 
the Vučjak camp and take concrete 
measures to improve the treatment of 
migrants in the country (Η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη πρέπει να κλείσει αμέσως τον 
καταυλισμό Vučjak και να λάβει 
συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της 
μεταχείρισης των μεταναστών στη 
χώρα), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Στρασβούργο, 2019
26 Παρέμβαση τρίτου μέρους της 
Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 22ας 
Μαρτίου 2018, N.D. κατά Ισπανίας και 



AM\1200339EL.docx 133/203 PE648.414v02-00

EL

N.T. κατά Ισπανίας, CommDH(2018)11.

Or. fr

Τροπολογία 215
Javier Zarzalejos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επαναπροωθήσεις συνιστούν παραβίαση 
του δικαίου της ΕΕ και του διεθνούς 
δικαίου και αποτρέπουν τους μετανάστες 
από το να επωφεληθούν από τις νόμιμες 
εγγυήσεις που προβλέπει το εν λόγω 
δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε 
σοβαρές ανησυχίες για τις συστηματικές 
καταγγελίες βίαιων επαναπροωθήσεων εκ 
μέρους αξιωματούχων επιβολής του 
νόμου στην Κροατία25· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Επίτροπος Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης εξέφρασε επίσης ανησυχίες 
σχετικά με την πρακτική των 
«συνοπτικών διαδικασιών 
επαναπροώθησης» στους θύλακες της 
Θέουτα και της Μελίγια αναφορικά με τις 
υποθέσεις του ΕΔΔΑ N.D. κατά Ισπανίας 
και N.T. κατά Ισπανίας26·

διαγράφεται

__________________
25 Επιστολή της Επιτρόπου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης προς τον Πρωθυπουργό της 
Κροατίας της 20ής Σεπτεμβρίου 2018· 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, Bosnia 
and Herzegovina must immediately close 
the Vučjak camp and take concrete 
measures to improve the treatment of 
migrants in the country (Η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη πρέπει να κλείσει αμέσως τον 
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καταυλισμό Vučjak και να λάβει 
συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της 
μεταχείρισης των μεταναστών στη 
χώρα), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Στρασβούργο, 2019
26 Παρέμβαση τρίτου μέρους της 
Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 22ας 
Μαρτίου 2018, N.D. κατά Ισπανίας και 
N.T. κατά Ισπανίας, CommDH(2018)11.

Or. es

Τροπολογία 216
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επαναπροωθήσεις συνιστούν παραβίαση 
του δικαίου της ΕΕ και του διεθνούς 
δικαίου και αποτρέπουν τους μετανάστες 
από το να επωφεληθούν από τις νόμιμες 
εγγυήσεις που προβλέπει το εν λόγω 
δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε 
σοβαρές ανησυχίες για τις συστηματικές 
καταγγελίες βίαιων επαναπροωθήσεων εκ 
μέρους αξιωματούχων επιβολής του 
νόμου στην Κροατία25· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Επίτροπος Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης εξέφρασε επίσης ανησυχίες 
σχετικά με την πρακτική των 
«συνοπτικών διαδικασιών 
επαναπροώθησης» στους θύλακες της 
Θέουτα και της Μελίγια αναφορικά με τις 
υποθέσεις του ΕΔΔΑ N.D. κατά Ισπανίας 
και N.T. κατά Ισπανίας26·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί 
κυρίαρχο προνόμιο των χωρών να 
προστατεύουν τα σύνορά τους και να 
αποφασίζουν σε ποιον επιτρέπουν την 
είσοδο στην επικράτειά τους·

__________________
25 Επιστολή της Επιτρόπου Ανθρωπίνων 
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Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης προς τον Πρωθυπουργό της 
Κροατίας της 20ής Σεπτεμβρίου 2018· 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, Bosnia 
and Herzegovina must immediately close 
the Vučjak camp and take concrete 
measures to improve the treatment of 
migrants in the country (Η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη πρέπει να κλείσει αμέσως τον 
καταυλισμό Vučjak και να λάβει 
συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της 
μεταχείρισης των μεταναστών στη 
χώρα), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Στρασβούργο, 2019
26 Παρέμβαση τρίτου μέρους της 
Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 22ας 
Μαρτίου 2018, N.D. κατά Ισπανίας και 
N.T. κατά Ισπανίας, CommDH(2018)11.

Or. en

Τροπολογία 217
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επαναπροωθήσεις συνιστούν παραβίαση 
του δικαίου της ΕΕ και του διεθνούς 
δικαίου και αποτρέπουν τους μετανάστες 
από το να επωφεληθούν από τις νόμιμες 
εγγυήσεις που προβλέπει το εν λόγω 
δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε 
σοβαρές ανησυχίες για τις συστηματικές 
καταγγελίες βίαιων επαναπροωθήσεων εκ 
μέρους αξιωματούχων επιβολής του 
νόμου στην Κροατία25· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Επίτροπος Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επαναπροωθήσεις συνιστούν παραβίαση 
του δικαίου της ΕΕ και του διεθνούς 
δικαίου και αποτρέπουν τους μετανάστες 
από το να επωφεληθούν από τις νόμιμες 
εγγυήσεις που προβλέπει το εν λόγω 
δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε 
σοβαρές ανησυχίες για τις συστηματικές 
καταγγελίες βίαιων επαναπροωθήσεων·
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Ευρώπης εξέφρασε επίσης ανησυχίες 
σχετικά με την πρακτική των 
«συνοπτικών διαδικασιών 
επαναπροώθησης» στους θύλακες της 
Θέουτα και της Μελίγια αναφορικά με τις 
υποθέσεις του ΕΔΔΑ N.D. κατά Ισπανίας 
και N.T. κατά Ισπανίας26·
__________________ __________________
25 Επιστολή της Επιτρόπου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης προς τον Πρωθυπουργό της 
Κροατίας της 20ής Σεπτεμβρίου 2018· 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, Bosnia 
and Herzegovina must immediately close 
the Vučjak camp and take concrete 
measures to improve the treatment of 
migrants in the country (Η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη πρέπει να κλείσει αμέσως τον 
καταυλισμό Vučjak και να λάβει 
συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της 
μεταχείρισης των μεταναστών στη 
χώρα), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Στρασβούργο, 2019

 

26 Παρέμβαση τρίτου μέρους της 
Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 22ας 
Μαρτίου 2018, N.D. κατά Ισπανίας και 
N.T. κατά Ισπανίας, CommDH(2018)11.

 

Or. es

Τροπολογία 218
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επαναπροωθήσεις συνιστούν παραβίαση 
του δικαίου της ΕΕ και του διεθνούς 
δικαίου και αποτρέπουν τους μετανάστες 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
την υποχρέωση, βάσει του δικαίου της ΕΕ 
και του διεθνούς δικαίου, να βοηθά όσους 
έρχονται στην ΕΕ σε αναζήτηση ασύλου· 
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από το να επωφεληθούν από τις νόμιμες 
εγγυήσεις που προβλέπει το εν λόγω 
δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε 
σοβαρές ανησυχίες για τις συστηματικές 
καταγγελίες βίαιων επαναπροωθήσεων εκ 
μέρους αξιωματούχων επιβολής του 
νόμου στην Κροατία25· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Επίτροπος Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης εξέφρασε επίσης ανησυχίες 
σχετικά με την πρακτική των 
«συνοπτικών διαδικασιών 
επαναπροώθησης» στους θύλακες της 
Θέουτα και της Μελίγια αναφορικά με τις 
υποθέσεις του ΕΔΔΑ N.D. κατά Ισπανίας 
και N.T. κατά Ισπανίας26·

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επίτροπος 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε 
σοβαρές ανησυχίες για τις συστηματικές 
καταγγελίες βίαιων επαναπροωθήσεων·

__________________
25 Επιστολή της Επιτρόπου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης προς τον Πρωθυπουργό της 
Κροατίας της 20ής Σεπτεμβρίου 2018· 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, Bosnia 
and Herzegovina must immediately close 
the Vučjak camp and take concrete 
measures to improve the treatment of 
migrants in the country (Η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη πρέπει να κλείσει αμέσως τον 
καταυλισμό Vučjak και να λάβει 
συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της 
μεταχείρισης των μεταναστών στη 
χώρα), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Στρασβούργο, 2019
26 Παρέμβαση τρίτου μέρους της 
Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 22ας 
Μαρτίου 2018, N.D. κατά Ισπανίας και 
N.T. κατά Ισπανίας, CommDH(2018)11.

Or. en

Τροπολογία 219
Evin Incir, Monika Beňová, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia Spurek
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επαναπροωθήσεις συνιστούν παραβίαση 
του δικαίου της ΕΕ και του διεθνούς 
δικαίου και αποτρέπουν τους μετανάστες 
από το να επωφεληθούν από τις νόμιμες 
εγγυήσεις που προβλέπει το εν λόγω 
δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε 
σοβαρές ανησυχίες για τις συστηματικές 
καταγγελίες βίαιων επαναπροωθήσεων εκ 
μέρους αξιωματούχων επιβολής του 
νόμου στην Κροατία25· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Επίτροπος Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης εξέφρασε επίσης ανησυχίες 
σχετικά με την πρακτική των 
«συνοπτικών διαδικασιών 
επαναπροώθησης» στους θύλακες της 
Θέουτα και της Μελίγια αναφορικά με τις 
υποθέσεις του ΕΔΔΑ N.D. κατά Ισπανίας 
και N.T. κατά Ισπανίας26·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επαναπροωθήσεις συνιστούν παραβίαση 
του δικαίου της ΕΕ και του διεθνούς 
δικαίου και αποτρέπουν τους μετανάστες 
από το να επωφεληθούν από τις νόμιμες 
εγγυήσεις που προβλέπει το εν λόγω 
δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε 
σοβαρές ανησυχίες για τις συστηματικές 
καταγγελίες βίαιων επαναπροωθήσεων·

__________________ __________________
25 Επιστολή της Επιτρόπου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης προς τον Πρωθυπουργό της 
Κροατίας της 20ής Σεπτεμβρίου 2018· 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, Bosnia 
and Herzegovina must immediately close 
the Vučjak camp and take concrete 
measures to improve the treatment of 
migrants in the country (Η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη πρέπει να κλείσει αμέσως τον 
καταυλισμό Vučjak και να λάβει 
συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της 
μεταχείρισης των μεταναστών στη 
χώρα), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Στρασβούργο, 2019

 

26 Παρέμβαση τρίτου μέρους της 
Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 22ας 
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Μαρτίου 2018, N.D. κατά Ισπανίας και 
N.T. κατά Ισπανίας, CommDH(2018)11.

Or. en

Τροπολογία 220
Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επαναπροωθήσεις συνιστούν παραβίαση 
του δικαίου της ΕΕ και του διεθνούς 
δικαίου και αποτρέπουν τους μετανάστες 
από το να επωφεληθούν από τις νόμιμες 
εγγυήσεις που προβλέπει το εν λόγω 
δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε 
σοβαρές ανησυχίες για τις συστηματικές 
καταγγελίες βίαιων επαναπροωθήσεων εκ 
μέρους αξιωματούχων επιβολής του 
νόμου στην Κροατία25· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Επίτροπος Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης εξέφρασε επίσης ανησυχίες 
σχετικά με την πρακτική των 
«συνοπτικών διαδικασιών 
επαναπροώθησης» στους θύλακες της 
Θέουτα και της Μελίγια αναφορικά με τις 
υποθέσεις του ΕΔΔΑ N.D. κατά Ισπανίας 
και N.T. κατά Ισπανίας26·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επαναπροωθήσεις προσώπων που 
υπάγονται σε καθεστώς διεθνούς 
προστασίας συνιστούν παραβίαση του 
δικαίου της ΕΕ και του διεθνούς δικαίου 
και αποτρέπουν τους μετανάστες από το να 
επωφεληθούν από τις νόμιμες εγγυήσεις 
που προβλέπει το εν λόγω δίκαιο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνεται 
διαχωρισμός μεταξύ υπηκόων τρίτων 
χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίας 
και οικονομικών μεταναστών που 
καταχρώνται τη διαδικασία ασύλου·

__________________ __________________
25 Επιστολή της Επιτρόπου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης προς τον Πρωθυπουργό της 
Κροατίας της 20ής Σεπτεμβρίου 2018· 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, Bosnia 
and Herzegovina must immediately close 
the Vučjak camp and take concrete 
measures to improve the treatment of 
migrants in the country (Η Βοσνία-
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Ερζεγοβίνη πρέπει να κλείσει αμέσως τον 
καταυλισμό Vučjak και να λάβει 
συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της 
μεταχείρισης των μεταναστών στη 
χώρα), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Στρασβούργο, 2019
26 Παρέμβαση τρίτου μέρους της 
Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 22ας 
Μαρτίου 2018, N.D. κατά Ισπανίας και 
N.T. κατά Ισπανίας, CommDH(2018)11.

 

Or. pl

Τροπολογία 221
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επαναπροωθήσεις συνιστούν παραβίαση 
του δικαίου της ΕΕ και του διεθνούς 
δικαίου και αποτρέπουν τους μετανάστες 
από το να επωφεληθούν από τις νόμιμες 
εγγυήσεις που προβλέπει το εν λόγω 
δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε 
σοβαρές ανησυχίες για τις συστηματικές 
καταγγελίες βίαιων επαναπροωθήσεων εκ 
μέρους αξιωματούχων επιβολής του 
νόμου στην Κροατία25· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Επίτροπος Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης εξέφρασε επίσης ανησυχίες 
σχετικά με την πρακτική των 
«συνοπτικών διαδικασιών 
επαναπροώθησης» στους θύλακες της 
Θέουτα και της Μελίγια αναφορικά με τις 
υποθέσεις του ΕΔΔΑ N.D. κατά Ισπανίας 
και N.T. κατά Ισπανίας26·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετανάστευση είναι μέρος του παρόντος 
και του μέλλοντος της ΕΕ και μια από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις των καιρών μας 
η οποία έχει σαφείς επιπτώσεις στα 
θεμελιώδη δικαιώματα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι αιτούντες άσυλο έχουν το 
δικαίωμα και τη δυνατότητα να 
υποβάλουν τις αιτήσεις ασύλου τους στα 
επίσημα σημεία διάβασης των συνόρων 
κατά την είσοδό τους στην ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν υπάρξει 
ισχυρισμοί παραβίασης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των προσφύγων και των 
αιτούντων άσυλο· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι συνοριοφύλακες οφείλουν να 
παρέχουν επαρκείς υπηρεσίες στους 
πρόσφυγες, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ειδικές περιστάσεις των ευάλωτων 
ατόμων, όπως τα παιδιά, οι τραυματίες 
και οι έγκυες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστροφή των μεταναστών των οποίων 
η αίτηση ασύλου δεν εγκρίθηκε αποτελεί 
σημαντικό μέρος μιας επιτυχημένης 
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πολιτικής για τη μετανάστευση και το 
άσυλο και σε συμφωνία με το διεθνές και 
το ενωσιακό δίκαιο·

__________________ __________________
25 Επιστολή της Επιτρόπου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης προς τον Πρωθυπουργό της 
Κροατίας της 20ής Σεπτεμβρίου 2018· 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, Bosnia 
and Herzegovina must immediately close 
the Vučjak camp and take concrete 
measures to improve the treatment of 
migrants in the country (Η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη πρέπει να κλείσει αμέσως τον 
καταυλισμό Vučjak και να λάβει 
συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της 
μεταχείρισης των μεταναστών στη 
χώρα), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Στρασβούργο, 2019

 

26 Παρέμβαση τρίτου μέρους της 
Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 22ας 
Μαρτίου 2018, N.D. κατά Ισπανίας και 
N.T. κατά Ισπανίας, CommDH(2018)11.

 

Or. en

Τροπολογία 222
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επαναπροωθήσεις συνιστούν παραβίαση 
του δικαίου της ΕΕ και του διεθνούς 
δικαίου και αποτρέπουν τους μετανάστες 
από το να επωφεληθούν από τις νόμιμες 
εγγυήσεις που προβλέπει το εν λόγω 
δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επαναπροωθήσεις μεταναστών που 
περνούν τα σύνορα στη Θέουτα και τη 
Μελίγια παρανόμως, και πολλές φορές 
βιαίως, υποστηρίχθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Αναφορικά με τις 
υποθέσεις του ΕΔΔΑ N.D. κατά Ισπανίας 
και N.T. κατά Ισπανίας, το Δικαστήριο 
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σοβαρές ανησυχίες για τις συστηματικές 
καταγγελίες βίαιων επαναπροωθήσεων εκ 
μέρους αξιωματούχων επιβολής του 
νόμου στην Κροατία25· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Επίτροπος Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης εξέφρασε επίσης ανησυχίες 
σχετικά με την πρακτική των 
«συνοπτικών διαδικασιών 
επαναπροώθησης» στους θύλακες της 
Θέουτα και της Μελίγια αναφορικά με τις 
υποθέσεις του ΕΔΔΑ N.D. κατά Ισπανίας 
και N.T. κατά Ισπανίας26·

θεώρησε ότι δεν υπήρξε παραβίαση της 
Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου ούτε παραβίαση του άρθρου 4 
του Πρωτοκόλλου που απαγορεύει τις 
συλλογικές απελάσεις, διότι τα εν λόγω 
πρόσωπα δεν ζήτησαν άσυλο στην 
Ισπανία μέσω των νόμιμων οδών που 
προσφέρονται·

__________________
25 Επιστολή της Επιτρόπου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης προς τον Πρωθυπουργό της 
Κροατίας της 20ής Σεπτεμβρίου 2018· 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, Bosnia 
and Herzegovina must immediately close 
the Vučjak camp and take concrete 
measures to improve the treatment of 
migrants in the country (Η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη πρέπει να κλείσει αμέσως τον 
καταυλισμό Vučjak και να λάβει 
συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της 
μεταχείρισης των μεταναστών στη 
χώρα), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Στρασβούργο, 2019
26 Παρέμβαση τρίτου μέρους της 
Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 22ας 
Μαρτίου 2018, N.D. κατά Ισπανίας και 
N.T. κατά Ισπανίας, CommDH(2018)11.

Or. es

Τροπολογία 223
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επαναπροωθήσεις συνιστούν παραβίαση 
του δικαίου της ΕΕ και του διεθνούς 
δικαίου και αποτρέπουν τους μετανάστες 
από το να επωφεληθούν από τις νόμιμες 
εγγυήσεις που προβλέπει το εν λόγω 
δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε 
σοβαρές ανησυχίες για τις συστηματικές 
καταγγελίες βίαιων επαναπροωθήσεων εκ 
μέρους αξιωματούχων επιβολής του νόμου 
στην Κροατία25· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε επίσης 
ανησυχίες σχετικά με την πρακτική των 
«συνοπτικών διαδικασιών 
επαναπροώθησης» στους θύλακες της 
Θέουτα και της Μελίγια αναφορικά με τις 
υποθέσεις του ΕΔΔΑ N.D. κατά Ισπανίας 
και N.T. κατά Ισπανίας26·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επαναπροωθήσεις συνιστούν παραβίαση 
του δικαίου της ΕΕ και του διεθνούς 
δικαίου και αποτρέπουν τους μετανάστες 
από το να επωφεληθούν από τις νόμιμες 
εγγυήσεις που προβλέπει το εν λόγω 
δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επαναπροωθήσεις, που σε ορισμένες 
περιπτώσεις συνοδεύονται από 
αδικαιολόγητη βία, τεκμηριώθηκαν σε 
αρκετές χώρες, μεταξύ άλλων στην 
Κροατία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη 
Ρουμανία, την Πολωνία και την Ισπανία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επίτροπος 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε 
σοβαρές ανησυχίες για τις συστηματικές 
καταγγελίες βίαιων επαναπροωθήσεων εκ 
μέρους αξιωματούχων επιβολής του νόμου 
στην Κροατία25· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε επίσης 
ανησυχίες σχετικά με την πρακτική των 
«συνοπτικών διαδικασιών 
επαναπροώθησης» στους θύλακες της 
Θέουτα και της Μελίγια αναφορικά με τις 
υποθέσεις του ΕΔΔΑ N.D. κατά Ισπανίας 
και N.T. κατά Ισπανίας26·

__________________ __________________
25 Επιστολή της Επιτρόπου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης προς τον Πρωθυπουργό της 
Κροατίας της 20ής Σεπτεμβρίου 2018· 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, Bosnia and 
Herzegovina must immediately close the 
Vučjak camp and take concrete measures 
to improve the treatment of migrants in the 
country (Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη πρέπει να 
κλείσει αμέσως τον καταυλισμό Vučjak και 
να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη 
βελτίωση της μεταχείρισης των μεταναστών 
στη χώρα), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Στρασβούργο, 2019

25 Επιστολή της Επιτρόπου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης προς τον Πρωθυπουργό της 
Κροατίας της 20ής Σεπτεμβρίου 2018· 
Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, Bosnia and 
Herzegovina must immediately close the 
Vučjak camp and take concrete measures 
to improve the treatment of migrants in the 
country (Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη πρέπει να 
κλείσει αμέσως τον καταυλισμό Vučjak και 
να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη 
βελτίωση της μεταχείρισης των μεταναστών 
στη χώρα), Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Στρασβούργο, 2019

26 Παρέμβαση τρίτου μέρους της 26 Παρέμβαση τρίτου μέρους της 
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Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, της 22ας 
Μαρτίου 2018, N.D. κατά Ισπανίας και 
N.T. κατά Ισπανίας, CommDH(2018)11.

Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, της 22ας 
Μαρτίου 2018, N.D. κατά Ισπανίας και 
N.T. κατά Ισπανίας, CommDH(2018)11.

Or. en

Τροπολογία 224
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπό το 
φως της συνεχούς ανάπτυξης της 
τεχνολογίας, οι παρεμβολές στα 
θεμελιώδη δικαιώματα δεν είναι εύκολα 
προβλέψιμες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
διάφορα συστήματα πληροφορικής 
μπορούν να έχουν αντίκτυπο στα 
θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η 
προστασία δεδομένων και οι παραβιάσεις 
της ιδιωτικής ζωής· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η διαλειτουργικότητα αυτών των 
συστημάτων μπορεί να οδηγήσει σε 
ανθεκτική και πιο έγκαιρη προστασία 
των πολιτών μας και, ως εκ τούτου, των 
δικαιωμάτων τους, ιδίως σε περιπτώσεις 
αγνοούμενων παιδιών, εμπορίας 
ανθρώπων ή καταπολέμησης της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η συνεργασία και η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ διάφορων 
οργανισμών της ΕΕ που ασχολούνται με 
την ασφάλεια είναι ζωτική για την 
έγκαιρη και αποτελεσματική 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της 
ριζοσπαστικοποίησης, αλλά και για την 
πρόληψη της κυβερνοεγκλήματος·

Or. en
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Τροπολογία 225
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. 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 δημοσίων 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 226
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 
Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που πραγματοποιήθηκε το 
2018 στο Παρίσι κατά την εικοστή 
επέτειο της Διακήρυξης των Ηνωμένων 
Εθνών σχετικά με τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων προέκυψε ένα 
σχέδιο δράσης με προτεραιότητες για τα 
κράτη, τις επιχειρήσεις, τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους 
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δωρητές και τους διακυβερνητικούς 
οργανισμούς προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα ασφαλές και ευνοϊκό 
περιβάλλον για την υπεράσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και 
ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη 
προστασία των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
βρίσκονται σε κίνδυνο, των κοινοτήτων, 
των οργανώσεων και των κινημάτων 
τους·

Or. en

Τροπολογία 227
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
σημαντικά κενά στο ευρωπαϊκό σύστημα 
ασύλου έχουν ως συνέπεια την παραβίαση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
ανθρώπων σε όλα τα στάδια της πορείας 
τους· υπογραμμίζει τις δυσχέρειες που 
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες ως προς 
την πρόσβαση, ειδικότερα στα κέντρα 
υποδοχής και ταυτοποίησης στα 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ· υπενθυμίζει 
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 
τις εντολές διαπραγμάτευσης επί του 
συνόλου των νομοθετικών προτάσεων της 
Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων 
του 2016 για το άσυλο·

Or. fr

Τροπολογία 228
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μισαλλοδοξία, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία 
και οι διακρίσεις έχουν αυξηθεί στην 
κοινωνία εν γένει, αλλά και στην πολιτική 
σκηνή μέσω των αυξανόμενων 
ακροδεξιών κινημάτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η επιτυχημένη ενσωμάτωση 
και κοινωνική ένταξη απαιτούν 
αποτελεσματική προστασία από τις 
διακρίσεις και τα εγκλήματα μίσους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ειδάλλως μπορεί 
να υπάρξει αρνητική συνέπεια στην 
κοινωνική συνοχή της κοινωνίας2a· 
__________________
2α FRA, Δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με τις μειονότητες και 
τις διακρίσεις

Or. en

Τροπολογία 229
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, το 
2018 οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 18% 
όλων των παράτυπων εισόδων από τα 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, ενώ σχεδόν 
ένας στους πέντε μετανάστες που 
καταγράφηκαν ήταν παιδιά, εκ των 
οποίων περίπου 3.750 ήταν ασυνόδευτα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι γυναίκες 
και τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα 
στις παραβιάσεις των θεμελιωδών 
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δικαιωμάτων τους, όπως η εμπορία 
ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 230
Leopoldo López Gil, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργεί ως 
θεματοφύλακας των δικαιωμάτων του 
παιδιού· ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων προάγει και προασπίζεται 
τα δικαιώματα των αγοριών και των 
κοριτσιών· ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, 
όπως στην Ισπανία, αυτό το πλαίσιο 
προστασίας διακυβεύεται εξαιτίας 
συγκεκριμένων συμπεριφορών κατά τη 
διαχείριση των κέντρων υποδοχής 
ανηλίκων·

Or. es

Τροπολογία 231
Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa, Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 
προηγούμενο έτος σημειώθηκαν περίπου 
3 000 μεμονωμένες επιθέσεις στη, Δυτική 
κυρίως, Ευρώπη, σε τόπους χριστιανικής 
λατρείας ή άλλως συνδεδεμένους με τον 
Χριστιανισμό, όπως ναοί, κοιμητήρια, 
μνημεία και αγάλματα·

Or. pl
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Τροπολογία 232
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαφθορά συνιστά σοβαρή παραβίαση 
των αρχών της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, και 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·

Or. en

Τροπολογία 233
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη συνιστά 
θεμελιώδες δικαίωμα και η ατιμωρησία 
αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην 
αποκατάσταση και την προστασία των 
θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 234
Diana Riba i Giner
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τα πορίσματα του FRA στην έκθεσή 
του, του 2019, για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, στις έρευνές του και σε 
διάφορες εθνικές μελέτες, εξακολουθούν 
να αποτελούν πραγματικότητες στην 
καθημερινή ζωή σε ολόκληρη την ΕΕ οι 
διακρίσεις και οι ανισότητες για 
διάφορους λόγους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα εν λόγω πορίσματα δείχνουν επίσης 
με συνέπεια ότι τα άτομα που βιώνουν 
διακρίσεις σπάνια τις καταγγέλλουν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικοί φορείς 
ισότητας έχουν να διαδραματίσουν έναν 
καίριο ρόλο στην προώθηση της ίσης 
μεταχείρισης και της παροχής βοήθειας 
στα θύματα διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 235
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
φυλετικές, εθνοτικές και θρησκευτικές 
μειονότητες αντιμετωπίζουν διαρθρωτικό 
ρατσισμό, διακρίσεις, εγκλήματα μίσους 
και ρητορική μίσους, έλλειψη πρόσβασης 
στη δικαιοσύνη, και υφίστανται 
κοινωνικοοικονομικές ανισότητες σε 
τομείς, όπως η στέγαση, η υγειονομική 
περίθαλψη, η απασχόληση και η 
εκπαίδευση, που πρέπει να 
αναγνωρίζονται ως μείζονα εμπόδια στην 
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πλήρη απόλαυση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και βασικό εμπόδιο στην 
ένταξη και την ισότητα·

Or. en

Τροπολογία 236
Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τρομοκρατικές ενέργειες συνιστούν μια 
από τις πιο σοβαρές παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά 
το 2018 και το 2019, πραγματοποιήθηκαν 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράξεις 
εξύμνησης της τρομοκρατίας και φόροι 
τιμής στους τρομοκράτες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτό το είδος πράξεων 
νομιμοποιούν την τρομοκρατία, απειλούν 
τη δημοκρατία μας και εξευτελίζουν τα 
θύματα·

Or. en

Τροπολογία 237
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
γυναίκες, οι μετανάστες, οι εθνοτικές, 
θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες, 
τα άτομα ΛΟΑΔΜ+, τα άτομα με 
αναπηρίες, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και 
τα άτομα από κοινωνικοοικονομικά 
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μειονεκτικό περιβάλλον, ως ευρισκόμενοι 
στην πιο ευάλωτη κατάσταση, έρχονται 
αντιμέτωποι με σοβαρές καταχρήσεις 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της επιγραμμικής 
και απογραμμικής παρενόχλησης και 
βίας·

Or. en

Τροπολογία 238
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αφροφοβία έχει μόλις αρχίσει να 
αναγνωρίζεται σε επίπεδο ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές αρχές 
δεν έχουν αναπτύξει πολιτικές και μέτρα 
για την καταπολέμηση των διακρίσεων 
κατά των ατόμων αφρικανικής 
καταγωγής, του φυλετικού 
χαρακτηρισμού, της φυλετικά 
υποκινούμενης παρενόχλησης και βίας·

Or. en

Τροπολογία 239
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να 
σέβεται την ελευθερία και την πολυφωνία 
των μέσων ενημέρωσης, καθώς και το 
δικαίωμα στην ενημέρωση και την 
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ελευθερία έκφρασης·

Or. en

Τροπολογία 240
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
δικαιώματα των παιδιών 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και θα 
πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα των 
πολιτικών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού 
θα πρέπει να αποτελούν πρωταρχικό 
μέλημα κάθε δράσης της ΕΕ και η αρχή 
του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού 
θα πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστή από 
τη νομοθεσία, τις δικαστικές και 
κυβερνητικές αποφάσεις σε όλα τα 
επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
άρθρο 26.3 της Οικουμενικής 
Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου δηλώνει ότι οι γονείς έχουν 
προγενέστερο δικαίωμα επιλογής του 
είδους εκπαίδευσης που θα δοθεί στα 
παιδιά τους·

Or. en

Τροπολογία 241
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αθιγγανοφοβία παραμένει διαδεδομένη σε 
ολόκληρη την ΕΕ, όπου η διαρθρωτική 
αθιγγανοφοβία και οι συνεχιζόμενες 
κοινωνικοοικονομικές ανισότητες 
επηρεάζουν τους Ρομά σε τομείς, όπως η 
στέγαση, η υγειονομική περίθαλψη, η 
απασχόληση και η εκπαίδευση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ρομά γίνονται 
αποδέκτες αυξημένης ρητορικής μίσους 
δημοσίως, στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και από πολιτικούς, 
αστυνομικής βίας, συμπεριλαμβανομένης 
της συλλογικής τιμωρίας, του φυλετικού 
χαρακτηρισμού, του οικιστικού και 
σχολικού διαχωρισμού·

Or. en

Τροπολογία 242
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό είναι 
το δικαίωμα ενός λαού να καθορίζει το 
πεπρωμένο του και αναγνωρίζεται στο 
διεθνές δίκαιο ως δικαίωμα που αφορά 
τους λαούς και όχι τα κράτη ή τις 
κυβερνήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
δυνάμει αυτού του δικαιώματος οι 
πολίτες καθορίζουν ελεύθερα το πολιτικό 
τους καθεστώς και επιδιώκουν ελεύθερα 
την οικονομική, κοινωνική και 
πολιτισμική τους ανάπτυξη·

Or. en
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Τροπολογία 243
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός 
απειλών και επιθέσεων κατά 
δημοσιογράφων έχει σημειώσει απότομη 
αύξηση σε ολόκληρη την ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συνιστά 
σαφή επιδείνωση όσον αφορά την 
προστασία των δημοσιογράφων και ένα 
κλίμα ατιμωρησίας έχει αρχίσει να 
εδραιώνεται σε ορισμένα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το 
φαινόμενο, το οποίο υπονομεύει 
ξεκάθαρα την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης και την ελευθερία της 
έκφρασης, θέτει τη δημοκρατία σε 
κίνδυνο1α·
__________________
1α https://rm.coe.int/annual-report-2018-
democracy-in-danger-threats-and-attacks-
media-freed/1680926453

Or. en

Τροπολογία 244
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αντισημιτισμός παραμένει διαδεδομένος 
σε ολόκληρη την ΕΕ, με αρκετά κράτη 
μέλη να αναφέρουν αυξήσεις στα 
εγκλήματα που υποκινούνται από τον 
αντισημιτισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
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αυτοί που βιώνουν αντισημιτική 
παρενόχληση γενικά δεν αναφέρουν τα 
περιστατικά στην αστυνομία·

Or. en

Τροπολογία 245
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι η 
απαραβίαστη βάση όλων των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και δεν πρέπει 
να αποτελεί αντικείμενο χειραγώγησης ή 
πολιτικοποίησης, πρέπει να γίνεται 
σεβαστή και να προστατεύεται σε όλες τις 
πρωτοβουλίες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 246
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
καταγγέλτες διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο σε κάθε ανοικτή και διαφανή 
δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
καταγγέλτες συμβάλλουν αποφασιστικά 
στην προαγωγή της διαφάνειας, της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, 
αναφέροντας έκνομη ή ανάρμοστη 
συμπεριφορά που υπονομεύει το δημόσιο 
συμφέρον, όπως ενέργειες διαφθοράς, 
ποινικά αδικήματα ή συγκρούσεις 
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συμφερόντων, που συνιστούν απειλές 
κατά των δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 247
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μουσουλμάνοι, ιδίως οι μουσουλμάνες 
γυναίκες, εξακολουθούν να υφίστανται 
διακρίσεις στην κοινωνία και να 
στοχοποιούνται σε ρατσιστικές επιθέσεις 
ως αποτέλεσμα της διάχυτης 
ισλαμοφοβίας·

Or. en

Τροπολογία 248
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 
Ιανουαρίου 2018, το Συμβούλιο της 
Ευρώπης δημοσίευσε την έκθεσή του με 
τίτλο «Πρόληψη της διαφθοράς όσον 
αφορά τα μέλη του κοινοβουλίου, τους 
δικαστές και τους εισαγγελείς»· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τους εμπειρογνώμονες για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, η 
συμμόρφωση της Ισπανίας με τα διεθνή 
πρότυπα «εξακολουθεί να μην είναι 
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συνολικά ικανοποιητική» και οι αρχές 
σημείωσαν «περιορισμένη πρόοδο στα 
μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς 
όσον αφορά τα μέλη του κοινοβουλίου, 
τους δικαστές και τους εισαγγελείς»1α·
__________________
1α GRECO, ΣτΕ. Τέταρτος κύκλος 
αξιολόγησης, Πρόληψη της διαφθοράς 
όσον αφορά τα μέλη του κοινοβουλίου, 
τους δικαστές και τους εισαγγελείς, 
Ενδιάμεση έκθεση συμμόρφωσης 
Ισπανία. https://rm.coe.int/fourth-
evaluation-round-corruption-prevention-
in-respect-of-members-of/1680779c4d

Or. en

Τροπολογία 249
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν 
αυξηθεί η εξωτερική παρέμβαση στις 
ευρωπαϊκές εκλογές μέσω άμεσων και 
έμμεσων μέτρων από χώρες, όπως η 
Ρωσία, αλλά και οι απειλές κατά 
οργανισμών και οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στα κράτη μέλη τους, που 
αποσκοπούν στον περιορισμό της 
ελευθερίας του λόγου, από χώρες, όπως η 
Κίνα4α· 

__________________
4α Παράδειγμα: Η περίπτωση της 
Σουηδικής PEN

Or. en
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Τροπολογία 250
Katarina Barley, Evin Incir, Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1α. υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός του 
κράτους δικαίου αποτελεί προϋπόθεση 
για την προστασία όλων των θεμελιωδών 
ευρωπαϊκών αξιών που απαριθμούνται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· καταδικάζει 
έντονα τις προσπάθειες των κυβερνήσεων 
κάποιων κρατών μελών να 
αποδυναμώσουν τη διάκριση των 
εξουσιών και την ανεξαρτησία του 
δικαστικού συστήματος· εκφράζει τη 
βαθιά του ανησυχία ιδίως για τους 
νόμους που έχουν ήδη εγκριθεί, οι οποίοι 
θέτουν υπό αμφισβήτηση την υπεροχή 
του ευρωπαϊκού δικαίου και καλεί την 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα 
διαθέσιμα μέσα για να αναλάβει δράση 
κατά αυτής της επίθεσης στις 
θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες·

Or. en

Τροπολογία 251
Katarina Barley, Evin Incir, Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1β. εκφράζει τη λύπη του διότι η 
έναυση των διαδικασιών δυνάμει του 
άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ δεν έχει 
μέχρι στιγμής καταφέρει να παραγάγει 
αποτελέσματα και διότι οι εκθέσεις και οι 
δηλώσεις της Επιτροπής, των Ηνωμένων 
Εθνών, του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου 
της Ευρώπης καταδεικνύουν ότι η 
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κατάσταση στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη 
έχει επιδεινωθεί· υπογραμμίζει ότι η 
αποτυχία του Συμβουλίου να εφαρμόσει 
αποτελεσματικά το άρθρο 7 της ΣΕΕ 
υπονομεύει την ακεραιότητα των κοινών 
ευρωπαϊκών αξιών, την αμοιβαία 
εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία της 
Ένωσης στο σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 252
Katarina Barley, Evin Incir, Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1γ. επικροτεί το γεγονός ότι η 
Επιτροπή θα παρουσιάσει το 2020 μια 
ετήσια αναθεώρηση για πρώτη φορά, 
όπου θα αξιολογούνται όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ ισότιμα όσον αφορά τη 
συμμόρφωση με τις αξίες που ορίζονται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· τονίζει ότι το 
αποτέλεσμα της αναθεώρησης θα πρέπει 
να παράσχει μια πλήρη συνολική εικόνα 
της κατάστασης της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων σε κάθε κράτος μέλος βάσει 
σαφών, αντικειμενικών και 
αδιαμφισβήτητων κριτηρίων·

Or. en

Τροπολογία 253
Katarina Barley, Evin Incir, Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1δ. υπογραμμίζει τη σημασία της 
θέσπισης ενός μέσου για την προστασία 
του προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη, δεδομένου ότι η σωστή χρήση των 
ενωσιακών κεφαλαίων πρέπει να 
υπόκειται ανά πάσα στιγμή σε 
ανεξάρτητο δικαστικό έλεγχο· 
επαναλαμβάνει τη θέση του ότι το μέσο 
θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο 
ώστε μια απόφαση της Επιτροπής να 
θεωρείται ότι έχει εγκριθεί, εκτός εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενεργώντας με 
την πλειοψηφία των ψηφισάντων, ή το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία, την τροποποιήσει ή την 
απορρίψει·

Or. en

Τροπολογία 254
Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
στα κράτη μέλη και καλεί την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να λαμβάνουν 
μακροοικονομικές αποφάσεις με βάση τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη·

1. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
στα κράτη μέλη και καλεί την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να λαμβάνουν 
μακροοικονομικές αποφάσεις με βάση τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη και να 
εξασφαλίζουν ότι διενεργούνται 
αξιολογήσεις αντικτύπου στα ανθρώπινα 
δικαιώματα πριν, κατά τη διάρκεια και 
μετά την έγκρισή τους, προκειμένου να 
αξιολογούνται πιθανές δυσμενείς 
επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα·
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Or. en

Τροπολογία 255
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
πρόληψη της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού στα κράτη μέλη και καλεί 
την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
λαμβάνουν μακροοικονομικές αποφάσεις 
με βάση τα θεμελιώδη δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη·

1. σημειώνει ότι ενώ η ΕΕ 
διαδραματίζει κάποιον ρόλο στην πρόληψη 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μπορούν να λαμβάνουν ανεξάρτητες 
μακροοικονομικές αποφάσεις·

Or. en

Τροπολογία 256
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
στα κράτη μέλη και καλεί την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να λαμβάνουν 
μακροοικονομικές αποφάσεις με βάση τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη·

1. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
στα κράτη μέλη και καλεί την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο σεβασμού 
της εθνικής κυριαρχίας και της αρχής 
της επικουρικότητας, να λαμβάνουν 
αποφάσεις με βάση τα θεμελιώδη 
δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη·

Or. es
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Τροπολογία 257
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
στα κράτη μέλη και καλεί την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να λαμβάνουν 
μακροοικονομικές αποφάσεις με βάση τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη·

1. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
στα κράτη μέλη και καλεί την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να τηρούν ευλαβικά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη κατά την 
παρουσίαση προτάσεων και τη λήψη 
αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 258
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. πιστεύει ότι ο κατώτατος μισθός 
πρέπει να αποτελεί μέσο για την 
καταπολέμηση της κοινωνικής 
υποβάθμισης και την αποκατάσταση της 
αξιοπρέπειας των ατόμων. Καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδεχθεί το 
αίτημα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας 
Συνδικάτων σχετικά με τον κατώτατο 
μισθό, σύμφωνα με το οποίο ο κατώτατος 
μισθός δεν μπορεί να είναι μικρότερος 
από το 60 % του μέσου εθνικού μισθού. 
Με τον τρόπο αυτό θα εξαλειφθούν οι 
συνθήκες επισφάλειας και ημιφτώχειας 
τις οποίες βιώνουν άτομα που ασκούν 
επαγγελματική δραστηριότητα πλήρους 
απασχόλησης και θα αποφευχθεί ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός στο εσωτερικό 



PE648.414v02-00 164/203 AM\1200339EL.docx

EL

της ενιαίας αγοράς·

Or. it

Τροπολογία 259
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. ζητεί από το Συμβούλιο να 
προχωρήσει επειγόντως στην απεμπλοκή 
των διαπραγματεύσεων σχετικά με την 
οδηγία για τις γυναίκες σε διοικητικές 
θέσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
σημαντική ανισορροπία μεταξύ γυναικών 
και ανδρών στη διαδικασία λήψης 
οικονομικών αποφάσεων στο υψηλότερο 
επίπεδο, και να δημιουργηθούν με τον 
τρόπο αυτό οι συνθήκες για να μπορούν 
οι γυναίκες να απολαμβάνουν πλήρως τα 
κοινωνικά και οικονομικά τους 
δικαιώματα· χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Προέδρου της Επιτροπής, στο πλαίσιο 
των πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών 
της, να συγκεντρώσει πλειοψηφία για την 
απεμπλοκή της εν λόγω οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 260
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Abir Al-Sahlani, Λευτέρης Χριστοφόρου, Karen 
Melchior, Εύα Καϊλή, Laurence Farreng, Fabienne Keller, Josianne Cutajar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει 
για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της η 
εκπόνηση συγκεκριμένων προγραμμάτων 
που αποσκοπούν στην εξάλειψη της 
παιδικής φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 261
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Abir Al-Sahlani, Λευτέρης Χριστοφόρου, Karen 
Melchior, Εύα Καϊλή, Laurence Farreng, Fabienne Keller, Josianne Cutajar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. αναγνωρίζει τη σημασία της 
θέσπισης νόμων από τα κράτη μέλη που 
να διασφαλίζουν και να ενισχύουν τα 
δικαιώματα μητρότητας και πατρότητας, 
προκειμένου να παρέχεται ένα υγιές και 
σταθερό περιβάλλον στα παιδιά, ιδίως 
κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους·

Or. en

Τροπολογία 262
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι οι επιπτώσεις των 
μέτρων λιτότητας έχουν επηρεάσει βαθιά 
τον κοινωνικό ιστό της ΕΕ σε πολλά 
κράτη μέλη και ότι αυτό συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα – οξύνοντας τις ήδη 

διαγράφεται
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επιδεινούμενες ανισότητες και 
καταπατώντας τα θεμελιώδη δικαιώματα 
– και πλήττουν με ιδιαίτερη σφοδρότητα 
τις γυναίκες, τους μετανάστες, τους 
Ρομά, τους νομάδες και άλλες 
μειονεκτούσες ομάδες·

Or. fr

Τροπολογία 263
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι οι επιπτώσεις των 
μέτρων λιτότητας έχουν επηρεάσει βαθιά 
τον κοινωνικό ιστό της ΕΕ σε πολλά κράτη 
μέλη και ότι αυτό συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα – οξύνοντας τις ήδη 
επιδεινούμενες ανισότητες και 
καταπατώντας τα θεμελιώδη δικαιώματα – 
και πλήττουν με ιδιαίτερη σφοδρότητα τις 
γυναίκες, τους μετανάστες, τους Ρομά, 
τους νομάδες και άλλες μειονεκτούσες 
ομάδες·

2. τονίζει ότι οι επιπτώσεις των 
μέτρων λιτότητας έχουν επηρεάσει βαθιά 
τον κοινωνικό ιστό της ΕΕ σε πολλά κράτη 
μέλη και ότι αυτό συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα – οξύνοντας τις ήδη 
επιδεινούμενες ανισότητες και 
καταπατώντας τα θεμελιώδη δικαιώματα – 
και πλήττουν με ιδιαίτερη σφοδρότητα τις 
γυναίκες, τους μετανάστες, τα άτομα 
ΛΟΑΔΜ+, τα άτομα με αναπηρίες, τους 
Ρομά, τους νομάδες και άλλες 
μειονεκτούσες ομάδες· επαναλαμβάνει 
ότι, σύμφωνα με τους στόχους του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και την εισαγωγή 
κοινωνικών προτύπων στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο, οι μακροοικονομικές πολιτικές 
πρέπει να καθοδηγούνται όχι μόνο από 
την οικονομική ανάπτυξη αλλά και από 
κοινωνικά πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 264
Karlo Ressler



AM\1200339EL.docx 167/203 PE648.414v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι οι επιπτώσεις των 
μέτρων λιτότητας έχουν επηρεάσει βαθιά 
τον κοινωνικό ιστό της ΕΕ σε πολλά 
κράτη μέλη και ότι αυτό συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα – οξύνοντας τις ήδη 
επιδεινούμενες ανισότητες και 
καταπατώντας τα θεμελιώδη δικαιώματα 
– και πλήττουν με ιδιαίτερη σφοδρότητα 
τις γυναίκες, τους μετανάστες, τους 
Ρομά, τους νομάδες και άλλες 
μειονεκτούσες ομάδες·

2. τονίζει ότι οι οικονομικές και 
κοινωνικές ανισότητες επηρεάζουν 
δυσανάλογα τις ευάλωτες ομάδες, όπως 
οι γυναίκες τα παιδιά, οι νέοι, οι 
ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρίες· 
υπενθυμίζει ότι η αρχή της αλληλεγγύης 
συνιστά μια από τις θεμελιώδεις αρχές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
κατοχυρώνεται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· προτρέπει τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις 
κατάλληλες πολιτικές που θα 
διασφαλίζουν τον σεβασμό των 
κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών 
δικαιωμάτων, όσον αφορά τις γυναίκες, 
τα άτομα με αναπηρία, τους 
ηλικιωμένους και τα πιο ευπαθή άτομα·

Or. en

Τροπολογία 265
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι οι επιπτώσεις των 
μέτρων λιτότητας έχουν επηρεάσει βαθιά 
τον κοινωνικό ιστό της ΕΕ σε πολλά 
κράτη μέλη και ότι αυτό συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα – οξύνοντας τις ήδη 
επιδεινούμενες ανισότητες και 
καταπατώντας τα θεμελιώδη δικαιώματα 
– και πλήττουν με ιδιαίτερη σφοδρότητα 
τις γυναίκες, τους μετανάστες, τους 
Ρομά, τους νομάδες και άλλες 
μειονεκτούσες ομάδες·

2. τονίζει ότι οι επιπτώσεις των 
μέτρων λιτότητας έχουν σε ορισμένες 
περιπτώσεις επηρεάσει ιδιαίτερα τις 
μειονεκτούσες ομάδες·

Or. en
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Τροπολογία 266
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι οι επιπτώσεις των 
μέτρων λιτότητας έχουν επηρεάσει βαθιά 
τον κοινωνικό ιστό της ΕΕ σε πολλά κράτη 
μέλη και ότι αυτό συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα – οξύνοντας τις ήδη 
επιδεινούμενες ανισότητες και 
καταπατώντας τα θεμελιώδη δικαιώματα – 
και πλήττουν με ιδιαίτερη σφοδρότητα τις 
γυναίκες, τους μετανάστες, τους Ρομά, 
τους νομάδες και άλλες μειονεκτούσες 
ομάδες·

2. τονίζει ότι οι επιπτώσεις των 
μέτρων λιτότητας έχουν επηρεάσει βαθιά 
τον κοινωνικό ιστό της ΕΕ σε πολλά κράτη 
μέλη και ότι αυτό συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα – εμποδίζοντας τα κράτη μέλη να 
αναπτύξουν μια προσέγγιση στις 
κοινωνικές επενδύσεις και οξύνοντας με 
τον τρόπο αυτό τις ήδη επιδεινούμενες 
ανισότητες και καταπατώντας τα 
θεμελιώδη δικαιώματα – και πλήττουν με 
ιδιαίτερη σφοδρότητα τις γυναίκες, τους 
μετανάστες, τους Ρομά, τους νομάδες και 
άλλες μειονεκτούσες ομάδες·

Or. it

Τροπολογία 267
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι οι επιπτώσεις των 
μέτρων λιτότητας έχουν επηρεάσει βαθιά 
τον κοινωνικό ιστό της ΕΕ σε πολλά κράτη 
μέλη και ότι αυτό συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα – οξύνοντας τις ήδη 
επιδεινούμενες ανισότητες και 
καταπατώντας τα θεμελιώδη δικαιώματα – 
και πλήττουν με ιδιαίτερη σφοδρότητα τις 
γυναίκες, τους μετανάστες, τους Ρομά, 
τους νομάδες και άλλες μειονεκτούσες 
ομάδες·

2. τονίζει ότι οι επιπτώσεις των 
μέτρων λιτότητας έχουν επηρεάσει βαθιά 
τον κοινωνικό ιστό της ΕΕ σε πολλά κράτη 
μέλη και ότι αυτό συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα – οξύνοντας τις ήδη 
επιδεινούμενες ανισότητες και 
καταπατώντας τα θεμελιώδη δικαιώματα – 
και πλήττουν με ιδιαίτερη σφοδρότητα 
ιδίως τις γυναίκες, τους μετανάστες, τους 
Ρομά, τους νομάδες και άλλα άτομα που 
ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες·
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Or. en

Τροπολογία 268
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι οι επιπτώσεις των 
μέτρων λιτότητας έχουν επηρεάσει βαθιά 
τον κοινωνικό ιστό της ΕΕ σε πολλά κράτη 
μέλη και ότι αυτό συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα – οξύνοντας τις ήδη 
επιδεινούμενες ανισότητες και 
καταπατώντας τα θεμελιώδη δικαιώματα 
– και πλήττουν με ιδιαίτερη σφοδρότητα 
τις γυναίκες, τους μετανάστες, τους 
Ρομά, τους νομάδες και άλλες 
μειονεκτούσες ομάδες·

2. τονίζει ότι οι επιπτώσεις ορισμένων 
μέτρων που λήφθηκαν εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσης έχουν επηρεάσει 
βαθιά τον κοινωνικό ιστό της ΕΕ σε πολλά 
κράτη μέλη και ότι αυτό συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα, οξύνοντας τις ήδη επιδεινούμενες 
ανισότητες·

Or. es

Τροπολογία 269
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne Keller, Nathalie 
Loiseau, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι οι επιπτώσεις των 
μέτρων λιτότητας έχουν επηρεάσει βαθιά 
τον κοινωνικό ιστό της ΕΕ σε πολλά κράτη 
μέλη και ότι αυτό συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα – οξύνοντας τις ήδη 
επιδεινούμενες ανισότητες και 
καταπατώντας τα θεμελιώδη δικαιώματα 
– και πλήττουν με ιδιαίτερη σφοδρότητα 
τις γυναίκες, τους μετανάστες, τους Ρομά, 
τους νομάδες και άλλες μειονεκτούσες 
ομάδες·

2. τονίζει ότι οι οικονομικές 
πολιτικές έχουν βαθύ αντίκτυπο στον 
κοινωνικό ιστό της ΕΕ και ότι τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη 
μέλη διαθέτουν τα εργαλεία για την 
αποτροπή επιδείνωσης των ανισοτήτων 
και καταπάτησης των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και πλήττουν με ιδιαίτερη 
σφοδρότητα τις γυναίκες, τους μετανάστες, 
τους Ρομά, τους νομάδες και άλλες 
μειονεκτούσες ομάδες·
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Or. en

Τροπολογία 270
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι η φτώχεια 
συνιστά από μόνη της μια μορφή 
διαρθρωτικής βίας και κοινωνικής 
αδικίας, που εδράζεται στις ανισότητες 
μεταξύ των φύλων, στις διακρίσεις και 
στις άνισες ευκαιρίες πρόσβασης σε 
αγαθά και υπηρεσίες· τονίζει ότι οι άνισες 
οικονομικές τάσεις έχουν δημιουργήσει 
υπερβολική ανεργία και θύλακες 
φτώχειας και εκφράζει τη λύπη του για 
την αποτυχία των κρατών μελών να 
υποστηρίζουν τα άτομα προτού φτάσουν 
στο στάδιο της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εγγυηθούν την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη, την ποιοτική 
εκπαίδευση, τη στέγαση και τη 
δικαιοσύνη ισότιμα για όλους· προτρέπει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν ένα επαρκές σύστημα 
εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματος σε 
ολόκληρη την ΕΕ προκειμένου να 
παρέχεται αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο 
για τα άτομα και τις οικογένειες, που 
είναι ιδιαίτερα αναγκαίο για όσους δεν 
διαθέτουν άλλο μέσο χρηματοδοτικής 
στήριξης·

Or. en

Τροπολογία 271
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. σημειώνει ότι η παρακολούθηση 
από την Επιτροπή της εφαρμογής της 
οδηγίας 2006/54/ΕΚ για την αρχή των 
ίσων ευκαιριών και της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 
θέματα εργασίας και απασχόλησης όσον 
αφορά το ζήτημα της γεφύρωσης του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο 
φύλων δεν ήταν αποτελεσματική, και 
ζητεί την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας, 
καθώς και την αναθεώρησή της, και τη 
συμπερίληψη υποχρεωτικής κατάρτισης 
σχεδίων για την ισότητα των φύλων από 
τις εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 272
Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. ζητεί την ταχεία έγκριση της 
πρότασης οδηγίας του 2008 για την ίση 
μεταχείριση, η οποία ακόμα εκκρεμεί 
προς έγκριση από το Συμβούλιο· θεωρεί 
προϋπόθεση τη διασφάλιση ενός 
ενοποιημένου και συνεκτικού πλαισίου 
δικαίου της ΕΕ κατά των διακρίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 
πολλαπλών διακρίσεων, το οποίο θα 
παρέχει επίσης προστασία από τις 
διακρίσεις λόγω θρησκείας και 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και 
γενετήσιου προσανατολισμού σε τομείς 
πέραν της απασχόλησης· 

Or. en
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Τροπολογία 273
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. 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· 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 274
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι οι πολίτες θα 
έχουν ισότιμες ευκαιρίες πρόσβασης σε 
θέσεις εργασίας και ότι η απασχόληση 
είναι, ως γενική αρχή, ο καλύτερος 
τρόπος απαλλαγής των ανθρώπων από τη 
φτώχεια·

Or. en
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Τροπολογία 275
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. τονίζει ότι η ανισότητα των 
αμοιβών λόγω φύλου στα κράτη μέλη έχει 
αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα 
των γυναικών· επαναλαμβάνει ότι η αρχή 
της «ίσης αμοιβής για ίση εργασία» είναι 
σημαντική για όλες τις πολιτικές που 
σχετίζονται με την αγορά εργασίας, οι 
οποίες κατοχυρώνονται στο άρθρο 157 
της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 276
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2γ. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει στο Συμβούλιο για έγκριση ένα 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τους 
φροντιστές, με σκοπό τον εντοπισμό και 
την αναγνώριση των διαφορετικών ειδών 
ανεπίσημης παροχής φροντίδας στην 
Ευρώπη, και τη διασφάλιση της 
οικονομικής υποστήριξης των 
φροντιστών, κάτι που θα ενισχύει τα 
δικαιώματα των γυναικών στην 
απασχόληση·

Or. en
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Τροπολογία 277
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2δ. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
την εφαρμογή της οδηγίας για την 
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 
ιδιωτικής ζωής, δεδομένου ότι ενισχύει 
την αρχή της ισότητας σε πολλούς τομείς, 
όπως η απασχόληση και η εργασία·

Or. en

Τροπολογία 278
Evin Incir, Petar Vitanov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η στέγαση δεν είναι 
εμπόρευμα, αλλά ανάγκη, και ότι χωρίς 
αυτήν οι πολίτες δεν μπορούν να 
συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και 
να έχουν πρόσβαση στα θεμελιώδη 
δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις 
συστάσεις που διατύπωσε η Επίτροπος 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στις 
παρατηρήσεις της, της 23ης Ιανουαρίου 
2020, με τίτλο «The right to affordable 
housing: Europe’s neglected duty» (Το 
δικαίωμα στην οικονομικά προσιτή 
στέγαση: το παραμελημένο καθήκον της 
Ευρώπης), και ιδίως τη σύσταση να 
συμφωνήσουν σύντομα όλα τα κράτη 
μέλη να δεσμευτούν από το άρθρο 31 του 
αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Χάρτη σχετικά με το δικαίωμα στη 
στέγαση, και να ενισχύσουν τις 

διαγράφεται
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επενδύσεις στην κοινωνική και 
οικονομικά προσιτή στέγαση προκειμένου 
να εξαλειφθεί το βάρος του υψηλού 
κόστους της, ιδίως για τις μειονεκτούσες 
και ευπαθείς ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 279
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η στέγαση δεν είναι 
εμπόρευμα, αλλά ανάγκη, και ότι χωρίς 
αυτήν οι πολίτες δεν μπορούν να 
συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να 
έχουν πρόσβαση στα θεμελιώδη 
δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις 
συστάσεις που διατύπωσε η Επίτροπος 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στις 
παρατηρήσεις της, της 23ης Ιανουαρίου 
2020, με τίτλο «The right to affordable 
housing: Europe’s neglected duty» (Το 
δικαίωμα στην οικονομικά προσιτή 
στέγαση: το παραμελημένο καθήκον της 
Ευρώπης), και ιδίως τη σύσταση να 
συμφωνήσουν σύντομα όλα τα κράτη 
μέλη να δεσμευτούν από το άρθρο 31 του 
αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Χάρτη σχετικά με το δικαίωμα στη 
στέγαση, και να ενισχύσουν τις 
επενδύσεις στην κοινωνική και 
οικονομικά προσιτή στέγαση προκειμένου 
να εξαλειφθεί το βάρος του υψηλού 
κόστους της, ιδίως για τις μειονεκτούσες 
και ευπαθείς ομάδες·

3. τονίζει ότι η στέγαση είναι ανάγκη, 
και ότι χωρίς αυτήν οι πολίτες δεν μπορούν 
να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και 
να έχουν πρόσβαση στα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Or. sv
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Τροπολογία 280
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η στέγαση δεν είναι 
εμπόρευμα, αλλά ανάγκη, και ότι χωρίς 
αυτήν οι πολίτες δεν μπορούν να 
συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και 
να έχουν πρόσβαση στα θεμελιώδη 
δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις 
συστάσεις που διατύπωσε η Επίτροπος 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στις 
παρατηρήσεις της, της 23ης Ιανουαρίου 
2020, με τίτλο «The right to affordable 
housing: Europe’s neglected duty» (Το 
δικαίωμα στην οικονομικά προσιτή 
στέγαση: το παραμελημένο καθήκον της 
Ευρώπης), και ιδίως τη σύσταση να 
συμφωνήσουν σύντομα όλα τα κράτη 
μέλη να δεσμευτούν από το άρθρο 31 του 
αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Χάρτη σχετικά με το δικαίωμα στη 
στέγαση, και να ενισχύσουν τις επενδύσεις 
στην κοινωνική και οικονομικά προσιτή 
στέγαση προκειμένου να εξαλειφθεί το 
βάρος του υψηλού κόστους της, ιδίως για 
τις μειονεκτούσες και ευπαθείς ομάδες·

3. τονίζει ότι η στέγαση είναι κάτι 
περισσότερο από εμπόρευμα· καλεί τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν τις επενδύσεις 
στην κοινωνική και οικονομικά προσιτή 
στέγαση προκειμένου να εξαλειφθεί το 
βάρος του υψηλού κόστους της, ιδίως για 
τις μειονεκτούσες και ευπαθείς ομάδες, και 
τους νέους·

Or. en

Τροπολογία 281
Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η στέγαση δεν είναι 
εμπόρευμα, αλλά ανάγκη, και ότι χωρίς 
αυτήν οι πολίτες δεν μπορούν να 

3. τονίζει ότι η στέγαση δεν είναι 
εμπόρευμα, αλλά ανάγκη, και ότι χωρίς 
αυτήν οι πολίτες δεν μπορούν να 



AM\1200339EL.docx 177/203 PE648.414v02-00

EL

συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να 
έχουν πρόσβαση στα θεμελιώδη 
δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις 
συστάσεις που διατύπωσε η Επίτροπος 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στις 
παρατηρήσεις της, της 23ης Ιανουαρίου 
2020, με τίτλο «The right to affordable 
housing: Europe’s neglected duty» (Το 
δικαίωμα στην οικονομικά προσιτή 
στέγαση: το παραμελημένο καθήκον της 
Ευρώπης), και ιδίως τη σύσταση να 
συμφωνήσουν σύντομα όλα τα κράτη μέλη 
να δεσμευτούν από το άρθρο 31 του 
αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Χάρτη σχετικά με το δικαίωμα στη 
στέγαση, και να ενισχύσουν τις επενδύσεις 
στην κοινωνική και οικονομικά προσιτή 
στέγαση προκειμένου να εξαλειφθεί το 
βάρος του υψηλού κόστους της, ιδίως για 
τις μειονεκτούσες και ευπαθείς ομάδες·

συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να 
έχουν πρόσβαση στα θεμελιώδη 
δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις 
συστάσεις που διατύπωσε η Επίτροπος 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στις 
παρατηρήσεις της, της 23ης Ιανουαρίου 
2020, με τίτλο «The right to affordable 
housing: Europe’s neglected duty» (Το 
δικαίωμα στην οικονομικά προσιτή 
στέγαση: το παραμελημένο καθήκον της 
Ευρώπης), και ιδίως τη σύσταση να 
συμφωνήσουν σύντομα όλα τα κράτη μέλη 
να δεσμευτούν από το άρθρο 31 του 
αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Χάρτη σχετικά με το δικαίωμα στη 
στέγαση, και να ενισχύσουν τις 
επενδύσεις στην κοινωνική και 
οικονομικά προσιτή στέγαση ιδίως για τις 
μειονεκτούσες και ευπαθείς ομάδες· καλεί 
την Επιτροπή να διερευνήσει δεόντως τις 
διακρίσεις στην πρόσβαση στη στέγαση, 
όπως απαγορεύεται σύμφωνα με την 
οδηγία για τη φυλετική ισότητα, και να 
θεσπίσει επείγουσα διαδικασία επί 
παραβάσει στην περίπτωση 
παραβιάσεων·

Or. en

Τροπολογία 282
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne Keller, Nathalie 
Loiseau, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η στέγαση δεν είναι 
εμπόρευμα, αλλά ανάγκη, και ότι χωρίς 
αυτήν οι πολίτες δεν μπορούν να 
συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να 
έχουν πρόσβαση στα θεμελιώδη 
δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις 

3. τονίζει ότι η στέγαση δεν είναι 
εμπόρευμα, αλλά ανάγκη, και ότι χωρίς 
αυτήν οι πολίτες δεν μπορούν να 
συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να 
έχουν πρόσβαση στα θεμελιώδη 
δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις 
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συστάσεις που διατύπωσε η Επίτροπος 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στις 
παρατηρήσεις της, της 23ης Ιανουαρίου 
2020, με τίτλο «The right to affordable 
housing: Europe’s neglected duty» (Το 
δικαίωμα στην οικονομικά προσιτή 
στέγαση: το παραμελημένο καθήκον της 
Ευρώπης), και ιδίως τη σύσταση να 
συμφωνήσουν σύντομα όλα τα κράτη 
μέλη να δεσμευτούν από το άρθρο 31 του 
αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Χάρτη σχετικά με το δικαίωμα στη 
στέγαση, και να ενισχύσουν τις 
επενδύσεις στην κοινωνική και 
οικονομικά προσιτή στέγαση προκειμένου 
να εξαλειφθεί το βάρος του υψηλού 
κόστους της, ιδίως για τις μειονεκτούσες 
και ευπαθείς ομάδες·

συστάσεις που διατύπωσε η Επίτροπος 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στις 
παρατηρήσεις της, της 23ης Ιανουαρίου 
2020, με τίτλο «The right to affordable 
housing: Europe’s neglected duty» (Το 
δικαίωμα στην οικονομικά προσιτή 
στέγαση: το παραμελημένο καθήκον της 
Ευρώπης), και να θέσουν μεταξύ των 
προτεραιοτήτων των κοινωνικών 
πολιτικών τους το δικαίωμα των πολιτών 
στην επαρκή στέγαση, ιδίως για την 
προστασία των μειονεκτουσών και των 
ευπαθών ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 283
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η στέγαση δεν είναι 
εμπόρευμα, αλλά ανάγκη, και ότι χωρίς 
αυτήν οι πολίτες δεν μπορούν να 
συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να 
έχουν πρόσβαση στα θεμελιώδη 
δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις 
συστάσεις που διατύπωσε η Επίτροπος 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης στις 
παρατηρήσεις της, της 23ης Ιανουαρίου 
2020, με τίτλο «The right to affordable 
housing: Europe’s neglected duty» (Το 
δικαίωμα στην οικονομικά προσιτή 
στέγαση: το παραμελημένο καθήκον της 
Ευρώπης), και ιδίως τη σύσταση να 
συμφωνήσουν σύντομα όλα τα κράτη μέλη 

3. τονίζει ότι η στέγαση αποτελεί 
ανάγκη, και ότι χωρίς αυτήν οι πολίτες δεν 
μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην 
κοινωνία και να έχουν πρόσβαση στα 
θεμελιώδη δικαιώματα· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενσωματώσουν τις συστάσεις που 
διατύπωσε η Επίτροπος Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης στις παρατηρήσεις της, της 23ης 
Ιανουαρίου 2020, με τίτλο «The right to 
affordable housing: Europe’s neglected 
duty» (Το δικαίωμα στην οικονομικά 
προσιτή στέγαση: το παραμελημένο 
καθήκον της Ευρώπης), και ιδίως τη 
σύσταση να συμφωνήσουν σύντομα όλα τα 
κράτη μέλη να δεσμευτούν από το άρθρο 
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να δεσμευτούν από το άρθρο 31 του 
αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Χάρτη σχετικά με το δικαίωμα στη 
στέγαση, και να ενισχύσουν τις επενδύσεις 
στην κοινωνική και οικονομικά προσιτή 
στέγαση προκειμένου να εξαλειφθεί το 
βάρος του υψηλού κόστους της, ιδίως για 
τις μειονεκτούσες και ευπαθείς ομάδες·

31 του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη σχετικά με το δικαίωμα 
στη στέγαση, και να ενισχύσουν τις 
επενδύσεις στην κοινωνική και οικονομικά 
προσιτή στέγαση προκειμένου να 
εξαλειφθεί το βάρος του υψηλού κόστους 
της, ιδίως για τις μειονεκτούσες και 
ευπαθείς ομάδες·

Or. fr

Τροπολογία 284
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει τις αυξανόμενες 
προκλήσεις για ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 
που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι γονείς 
και φροντιστές· αναγνωρίζει την ανάγκη 
ανάληψης δράσης για την περαιτέρω 
ενίσχυση των δικαιωμάτων γονικής 
άδειας· χαιρετίζει την έγκριση της 
οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν 
επειγόντως τους νόμους, τις κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις που είναι 
απαραίτητες για τη συμμόρφωση με την 
οδηγία προκειμένου να βελτιωθεί όχι 
μόνον η ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, 
αλλά και να συμβάλουν στην αύξηση της 
απασχόλησης των γυναικών και στην 
οικονομική σταθερότητα των 
οικογενειών·

Or. en

Τροπολογία 285
Diana Riba i Giner
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει το άρθρο 37 του 
Χάρτη, το οποίο επιβεβαιώνει ότι πρέπει 
να ενσωματώνονται μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος στις 
πολιτικές της Ένωσης και πιστεύει ότι 
αυτό πρέπει να είναι η κατευθυντήρια αρχή 
για όλες τις μακροοικονομικές πολιτικές, 
πάνω από κάθε άλλο οικονομικό μέλημα, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
σημαντικότερη απειλή που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα και να διασφαλιστεί ότι όλοι 
οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε ένα 
μέλλον·

4. επισημαίνει το άρθρο 37 του 
Χάρτη, το οποίο επιβεβαιώνει ότι πρέπει 
να ενσωματώνονται μέτρα προς την 
κατεύθυνση της επίτευξης υψηλού 
επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας 
και της βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος στις πολιτικές της Ένωσης 
και πιστεύει ότι αυτό πρέπει να είναι η 
κατευθυντήρια αρχή για όλες τις 
μακροοικονομικές πολιτικές, πάνω από 
κάθε άλλο οικονομικό μέλημα, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
σημαντικότερη απειλή που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα και να διασφαλιστεί ότι όλοι 
οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε ένα 
μέλλον· υπογραμμίζει ότι η 
περιβαλλοντική καταστροφή και η 
αποτυχία ορισμένων δημόσιων αρχών να 
παράσχουν πληροφορίες σχετικά με 
σοβαρούς περιβαλλοντικούς κινδύνους 
στους οποίους είναι εκτεθειμένα τα 
άτομα, ενδέχεται να έχουν σοβαρές 
επιβλαβείς συνέπειες στα άτομα·

Or. en

Τροπολογία 286
Jorge Buxadé Villalba, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει το άρθρο 37 του 
Χάρτη, το οποίο επιβεβαιώνει ότι πρέπει 
να ενσωματώνονται μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος στις 
πολιτικές της Ένωσης και πιστεύει ότι 
αυτό πρέπει να είναι η κατευθυντήρια 

4. σημειώνει το άρθρο 37 του Χάρτη, 
το οποίο επιβεβαιώνει ότι «Το υψηλό 
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος 
και η βελτίωση της ποιότητάς του πρέπει 
να ενσωματώνονται στις πολιτικές της 
Ένωσης και να διασφαλίζονται σύμφωνα 



AM\1200339EL.docx 181/203 PE648.414v02-00

EL

αρχή για όλες τις μακροοικονομικές 
πολιτικές, πάνω από κάθε άλλο 
οικονομικό μέλημα, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η σημαντικότερη απειλή 
που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και να 
διασφαλιστεί ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν 
δικαίωμα σε ένα μέλλον·

με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης»·

Or. es

Τροπολογία 287
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει το άρθρο 37 του 
Χάρτη, το οποίο επιβεβαιώνει ότι πρέπει 
να ενσωματώνονται μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος στις 
πολιτικές της Ένωσης και πιστεύει ότι 
αυτό πρέπει να είναι η κατευθυντήρια 
αρχή για όλες τις μακροοικονομικές 
πολιτικές, πάνω από κάθε άλλο 
οικονομικό μέλημα, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η σημαντικότερη απειλή 
που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και να 
διασφαλιστεί ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν 
δικαίωμα σε ένα μέλλον·

4. ζητεί την καλύτερη προστασία 
των δικαιωμάτων και την παροχή 
υπηρεσιών στα θύματα της 
τρομοκρατίας· συστήνει την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών σε ενωσιακό 
επίπεδο και μεταξύ των κρατών μελών σε 
αυτό το θέμα·

Or. en

Τροπολογία 288
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει το άρθρο 37 του 
Χάρτη, το οποίο επιβεβαιώνει ότι πρέπει 
να ενσωματώνονται μέτρα για την 

4. επισημαίνει το άρθρο 37 του 
Χάρτη, το οποίο επιβεβαιώνει ότι πρέπει 
να ενσωματώνονται μέτρα για την 
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προστασία του περιβάλλοντος στις 
πολιτικές της Ένωσης και πιστεύει ότι 
αυτό πρέπει να είναι η κατευθυντήρια αρχή 
για όλες τις μακροοικονομικές πολιτικές, 
πάνω από κάθε άλλο οικονομικό μέλημα, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
σημαντικότερη απειλή που αντιμετωπίζει 
η ανθρωπότητα και να διασφαλιστεί ότι 
όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε ένα 
μέλλον·

προστασία του περιβάλλοντος στις 
πολιτικές της Ένωσης και πιστεύει ότι 
αυτό πρέπει να είναι η κατευθυντήρια αρχή 
για όλες τις μακροοικονομικές πολιτικές, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη 
μετάβαση στην πιο βιώσιμη οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 289
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει το άρθρο 37 του 
Χάρτη, το οποίο επιβεβαιώνει ότι πρέπει 
να ενσωματώνονται μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος στις 
πολιτικές της Ένωσης και πιστεύει ότι 
αυτό πρέπει να είναι η κατευθυντήρια αρχή 
για όλες τις μακροοικονομικές πολιτικές, 
πάνω από κάθε άλλο οικονομικό μέλημα, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
σημαντικότερη απειλή που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα και να διασφαλιστεί ότι όλοι 
οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε ένα 
μέλλον·

4. επισημαίνει το άρθρο 37 του 
Χάρτη, το οποίο επιβεβαιώνει ότι πρέπει 
να ενσωματώνονται μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος στις 
πολιτικές της Ένωσης και πιστεύει ότι 
αυτό πρέπει να είναι η κατευθυντήρια αρχή 
για όλες τις μακροοικονομικές πολιτικές, 
παράλληλα με την ανάγκη να 
διαφυλαχθούν η οικονομική 
δραστηριότητα και η εργασία, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
σημαντικότερη απειλή που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα και να διασφαλιστεί ότι όλοι 
οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε ένα 
μέλλον·

Or. fr

Τροπολογία 290
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει το άρθρο 37 του 
Χάρτη, το οποίο επιβεβαιώνει ότι πρέπει 
να ενσωματώνονται μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος στις 
πολιτικές της Ένωσης και πιστεύει ότι 
αυτό πρέπει να είναι η κατευθυντήρια 
αρχή για όλες τις μακροοικονομικές 
πολιτικές, πάνω από κάθε άλλο 
οικονομικό μέλημα, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η σημαντικότερη απειλή 
που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και να 
διασφαλιστεί ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν 
δικαίωμα σε ένα μέλλον·

4. επισημαίνει το άρθρο 37 του 
Χάρτη, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η 
προστασία του περιβάλλοντος και η 
βελτίωση της ποιότητα του 
περιβάλλοντος πρέπει να ενσωματώνονται 
στις πολιτικές της Ένωσης· υπογραμμίζει 
την ανάγκη συμπερίληψης συναφών 
περιβαλλοντικών ανησυχιών στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων των 
επικείμενων ενεργειών και πολιτικών και 
εντός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
(ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης)·

Or. en

Τροπολογία 291
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει το άρθρο 37 του 
Χάρτη, με το οποίο ορίζεται ότι πρέπει να 
ενσωματώνονται μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος στις 
πολιτικές της Ένωσης και πιστεύει ότι 
αυτή πρέπει να είναι μία από τις 
κατευθυντήριες αρχές της 
μακροοικονομικής πολιτικής·

Or. sv

Τροπολογία 292
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει ότι τα παιδιά διατρέχουν 
δυσανάλογο κίνδυνο κοινωνικού και 
οικονομικού αποκλεισμού και ότι τα 
παιδιά αντιμετωπίζουν παραβίαση των 
θεμελιωδών τους δικαιωμάτων λόγω 
κακοποίησης, βίας, εκμετάλλευσης, 
φτώχειας και κάθε μορφής κοινωνικού 
αποκλεισμού· τονίζει ότι η οικογένεια, ως 
θεμελιώδης μονάδα της κοινωνίας, είναι 
το καλύτερο μέρος όπου τα παιδιά 
μπορούν να αναπτύξουν και να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές 
τους· υπογραμμίζει ότι η παροχή 
καλύτερων υπηρεσιών και 
εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας θα 
βελτίωναν οπωσδήποτε τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και την ευημερία των 
παιδιών· καλεί τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν πρόσθετα μέτρα ώστε να 
διασφαλίσουν τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων κάθε παιδιού, ιδίως των 
περισσότερο ευάλωτων· καλεί τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν συνέργειες μεταξύ 
δημογραφικών και οικογενειακών 
πολιτικών προκειμένου να υποστηρίξουν 
την οικογένεια ως βέλτιστο περιβάλλον 
για την ανάπτυξη του παιδιού· καλεί την 
Επιτροπή να εγκρίνει ολοκληρωμένη 
στρατηγική για τα δικαιώματα των 
παιδιών και να θεσπίσει την «Εγγύηση 
για τα παιδιά» ως εργαλείο 
καταπολέμησης της φτώχειας και να 
εξασφαλίσει ότι τα παιδιά έχουν 
πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 293
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι δεν 
αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη το 
φαινόμενο των διακρίσεων και του 
διαχωρισμού που επηρεάζει τη σχολική 
φοίτηση των παιδιών Ρομά και των 
παιδιών που ανήκουν σε μειονότητες, 
υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκοί και όλοι 
οι εθνικοί νόμοι απαγορεύουν τις 
διακρίσεις και τον διαχωρισμό· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αναλάβουν δράση κατά τέτοιων 
πρακτικών επειγόντως και 
αποτελεσματικά τόσο μέσω νομικών 
απαντήσεων όσο και μέσω της 
προαγωγής της αμοιβαίας κατανόησης 
και της κοινωνικής συνοχής· ενθαρρύνει 
σθεναρά τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν τον σεβασμό της 
διαφορετικότητας, της διαπολιτισμικής 
κατανόησης και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στα σχολικά προγράμματα 
και να προαγάγουν την εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς από μικρή ηλικία στα 
σχολεία·

Or. en

Τροπολογία 294
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. αναγνωρίζει τα σοβαρά ζητήματα 
που μπορούν να ανακύψουν εντός 
διαδεδομένων ευρωσκεπτικιστικών 
κοινοτήτων, ιδίως αυτών που 
συνδυάζονται με βίαιες πολιτικές 
απόψεις, και προτρέπει την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ στα 
ενωσιακά ζητήματα, ιδίως των νέων, 
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ώστε οι απόψεις τους να μπορούν να 
εκφράζονται μέσω δημοκρατικών 
διαύλων·

Or. en

Τροπολογία 295
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. εκφράζει τη λύπη του για τη 
συνεχιζόμενη ύπαρξη επίμονων 
μισθολογικών και συνταξιοδοτικών 
διαφορών μεταξύ των φύλων, οι οποίες 
εξακολουθούν να ανέρχονται στο 16 % 
και 35 %, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα 
διαθέσιμα στοιχεία· τονίζει ότι τα εν λόγω 
αριθμητικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν τη 
συνεχιζόμενη ανισότητα στον τομέα της 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 296
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. προτρέπει την Επιτροπή να 
εξετάσει τις ενέργειες που είναι 
απαραίτητες για την προσχώρηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη και να προτείνει 
χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του 
στόχου αυτού·

Or. en
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Τροπολογία 297
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δικαίωμα στην εκπαίδευση

Or. en

Τροπολογία 298
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν το δικαίωμα εκπαίδευσης 
για όλα τα παιδιά στην ΕΕ και τον 
σεβασμό των βέλτιστων συμφερόντων 
του παιδιού και την προστασία τους από 
κάθε διάκριση· επισημαίνει ότι τα 
εκπαιδευτικά συστήματα με 
προγράμματα γλωσσικής εμβάθυνσης 
ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο τη 
μάθηση, ιδίως για τα παιδιά με κάποια 
ειδική ανάγκη που αφορά προβλήματα 
γλωσσικής ανάπτυξης, όπως διαταραχές 
του αυτιστικού φάσματος (ASD)·

Or. en

Τροπολογία 299
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την παροχή πρόσβασης 
στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση για τα 
παιδιά μεταναστών και προσφύγων, 
αμέσως μετά την άφιξή τους στο έδαφος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 300
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν στα σχολικά 
προγράμματα αγωγή για την αξία της 
ανοχής, προκειμένου να παράσχουν στα 
παιδιά τα εργαλεία που χρειάζονται για να 
εντοπίζουν όλες τις μορφές διακρίσεων 
και τα χαρακτηριστικά της ρητορικής 
μίσους και της υποκίνησης βίας·

Or. en

Τροπολογία 301
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4δ. υπογραμμίζει ότι τα παιδιά 
αντιμετωπίζουν νέους κινδύνους στον 
ψηφιακό κόσμο και ότι πρέπει να 
εκπαιδεύονται στα θεμελιώδη τους 
δικαιώματα, ώστε αυτό το περιβάλλον να 
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καθίσταται πιο ασφαλές για αυτά· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προάγουν τον ψηφιακό γραμματισμό, 
καθώς και τον γραμματισμό στα μέσα 
επικοινωνίας και πληροφοριών, ως μέρος 
του προγράμματος βασικής εκπαίδευσης 
και από τα πρώτα χρόνια της σχολικής 
ζωής·

Or. en

Τροπολογία 302
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4ε. τονίζει ότι ο πολιτικός 
χαρακτηρισμός, η παραπληροφόρηση και 
η χειραγώγηση πληροφοριών αποτελούν 
απειλή για τις δημοκρατικές αξίες της 
ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμβάλουν στην ανάπτυξη της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην 
κριτική σκέψη που οι πολίτες μπορούν να 
διαμορφώσουν τη δική τους γνώμη ώστε 
να αντιμετωπίσουν τους εν λόγω 
κινδύνους·

Or. en

Τροπολογία 303
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση τόσο της Προέδρου της 
Επιτροπής όσο και της Επιτρόπου για 
την Ισότητα να αναλάβουν δράση για την 
εισαγωγή δεσμευτικών μέτρων για τη 
μισθολογική διαφάνεια εντός των 
πρώτων 100 ημερών της θητείας της 
Επιτροπής· θεωρεί ότι η επικείμενη 
οδηγία θα πρέπει να περιλαμβάνει 
αυστηρές πολιτικές επιβολής και 
κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται, 
και θα πρέπει να εφαρμόζεται τόσο στον 
ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, 
καθώς και στα πακέτα αποδοχών στο 
σύνολό τους· καλεί την Επιτροπή να 
θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα, με βάση τη 
σύσταση του 2014, όπως α) σαφή 
καθορισμό κριτηρίων αξιολόγησης της 
αξίας της εργασίας, β) ουδέτερα ως προς 
το φύλο συστήματα επαγγελματικής 
αξιολόγησης και κατάταξης, γ) 
υποχρεωτικούς ελέγχους και υποβολή 
αναφορών σχετικά με τις αποδοχές των 
φύλων για τη διασφάλιση της ίσης 
αμοιβής, δ) δικαίωμα των εργαζομένων 
να ζητούν πλήρη ενημέρωση για την 
αμοιβή και δικαίωμα σε επανόρθωση, και 
ε) σαφείς στόχους για τις επιδόσεις των 
εταιρειών στο θέμα της ισότητας·

Or. en

Τροπολογία 304
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. υπογραμμίζει ότι οι νέοι σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και 
ιδίως οι νέοι των αγροτικών περιοχών 
επηρεάζονται αρνητικά στη σφαίρα των 
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κοινωνικών και οικονομικών 
δικαιωμάτων, κυρίως στους τομείς της 
ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, 
την απασχόληση και τη στέγαση· καλεί τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν κατάλληλες 
συνθήκες εργασίας και προστασία κατά 
της οικονομικής εκμετάλλευσης για όλους 
τους νέους· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν περαιτέρω την εφαρμογή της 
Εγγύησης για τους νέους, ώστε να 
διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι έχουν 
ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες 
απασχόλησης και αναπτύσσουν τις 
δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην 
αγορά εργασίας· καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση στο 
νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για 
τα προγράμματα της ΕΕ που εδραιώνουν 
την κοινωνική ένταξη των νέων, ιδίως 
όσων αντιμετωπίζουν οικονομικά, 
κοινωνικά και γεωγραφικά εμπόδια·

Or. en

Τροπολογία 305
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν η αγωγή του πολίτη 
και ο διαπολιτισμικός διάλογος στη 
βελτίωση της κατανόησης της πολιτικής 
τους συμμετοχής από τους πολίτες της 
ΕΕ· ενθαρρύνει την εκπαίδευση των 
πολιτών της ΕΕ στα δικαιώματά τους·

Or. en

Τροπολογία 306
Karlo Ressler
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. υπενθυμίζει ότι η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD) 
αποσκοπεί στην εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών όσον αφορά την 
προσβασιμότητα, τη συμμετοχή, την 
ισότητα, την απασχόληση, την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, την 
κοινωνική προστασία, την υγεία και την 
εξωτερική δράση της ΕΕ· υπογραμμίζει 
ότι τα άτομα με αναπηρίες είναι ακόμη σε 
μειονεκτική θέση και γίνονται αποδέκτες 
διακρίσεων όσον αφορά την απασχόληση, 
την εκπαίδευση και την κοινωνική 
ένταξη· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο τη 
σημασία της δυνατότητας πρόσβασης σε 
δημόσιους χώρους, ενός ελάχιστου 
ποσοστού απασχόλησης για άτομα με 
αναπηρίες, των εγγυήσεων για 
εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 
πρωτοβουλίες όπως το Erasmus +, με 
ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά με 
αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 307
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, 
μεταξύ άλλων, στο ψηφιακό χάσμα 
μεταξύ των φύλων, το οποίο έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην πρόσβαση 
στις θέσεις εργασίας και στις υπηρεσίες, 
και, συνεπώς, στο δικαίωμα των 
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γυναικών στην απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 308
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4δ. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον 
δείκτη για την ισότητα των φύλων το 
2019, οι ανισότητες μεταξύ των φύλων 
είναι πιο ανησυχητικές στον τομέα της 
εξουσίας· σημειώνει ότι, ως γενική τάση, 
η εκπροσώπηση των γυναικών έχει 
βελτιωθεί στα κράτη μέλη που έχουν 
θεσπίσει νομικά καθορισμένες 
ποσοστώσεις για τους υποψηφίους· 
δεσμεύεται να ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των γυναικών στην ευρωπαϊκή εκλογική 
διαδικασία μέσω της συμπερίληψης 
καταλόγων με ισόρροπη εκπροσώπηση 
ανδρών και γυναικών στην επόμενη 
αναθεώρηση της πράξης περί της 
εκλογής των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική 
ψηφοφορία·

Or. en

Τροπολογία 309
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 στ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4στ. καταδικάζει τις διακρίσεις 
ανεξαρτήτως αιτίας, όπως 
προκαταλήψεις βάσει φύλου, φυλής, 
χρώματος ή εθνοτικής ή κοινωνικής 
καταγωγής, γενετικών χαρακτηριστικών, 
γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
πολιτικών φρονημάτων ή άλλων 
απόψεων, ιδιότητας μέλους εθνικής 
μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 21 του Χάρτη καθώς και κάθε 
άλλη μορφή διάκρισης λόγω έλλειψης 
ανεκτικότητας ή ξενοφοβίας και 
επισημαίνει το άρθρο 2 της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 310
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4ε. σημειώνει ότι υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές ανά την ΕΕ όσον 
αφορά τις εντολές, τις αρμοδιότητες και 
τους πόρους των φορέων ισότητας που 
έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τις οδηγίες για την ισότητα· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
θα μπορούν να εκπληρώσουν τα 
καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί 
αποτελεσματικά, ανεξάρτητα και κατά 
τρόπο που να λαμβάνει δεόντως υπόψη 
τη σύσταση της Επιτροπής·

Or. en
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Τροπολογία 311
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, 
Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4ζ. τονίζει ότι ο σεξισμός και τα 
στερεότυπα των φύλων, που έχουν 
οδηγήσει σε διακρίσεις εις βάρος των 
γυναικών, έχουν σοβαρό αντίκτυπο στα 
θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών σε 
όλους τους τομείς της ζωής·

Or. en

Τροπολογία 312
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4στ. καλεί το Συμβούλιο να 
προχωρήσει επειγόντως στην απεμπλοκή 
της προτεινόμενης οδηγίας για την ίση 
μεταχείριση, η οποία βρίσκεται σε 
αδιέξοδο εδώ και 10 χρόνια, προκειμένου 
να καλυφθεί το υφιστάμενο κενό 
προστασίας στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ 
για την καταπολέμηση των διακρίσεων 
λόγω ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, ή γενετήσιου 
προσανατολισμού· καλεί το Συμβούλιο να 
εφαρμόσει, με τρόπο που λαμβάνει υπόψη 
το φύλο, την αρχή της ίσης μεταχείρισης 
των προσώπων σε βασικούς τομείς, όπως 
η κοινωνική προστασία, η εκπαίδευση 
και η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, 
και να διασφαλίσει ότι η ΕΕ δεν 
εφαρμόζει μια τεχνητή ιεραρχία των 
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λόγων·

Or. en

Τροπολογία 313
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4ζ. τονίζει ότι οι επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν 
ολόκληρη την κοινωνία, αλλά ιδίως τις 
γυναίκες και τις ομάδες που βρίσκονται 
σε ευάλωτη ή επισφαλή κατάσταση, με 
αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανισότητες 
και να μειώνεται η ικανότητά τους να 
ασκούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους·

Or. en

Τροπολογία 314
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4η. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, σύμφωνα με το EIGE, η 
πρόοδος όσον αφορά την ισότητα των 
φύλων γίνεται με «πολύ αργούς ρυθμούς» 
και ότι η βαθμολογία της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων έχει αυξηθεί μόνο 
κατά μία μονάδα από το 2017· σημειώνει 
ότι σε πολλούς τομείς δεν 
πραγματοποιούνται βελτιώσεις και ότι 
εξακολουθούν να παραβιάζονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών·
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Or. en

Τροπολογία 315
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4θ. καλεί τα κράτη μέλη και όλους 
τους φορείς της ΕΕ να συνεργαστούν με 
το EIGE και τον FRA, σύμφωνα με την 
κοινή τους βούληση για συνεργασία με 
σκοπό την καταπολέμηση της βίας και 
των διακρίσεων λόγω φύλου· ζητεί 
αυξημένη συνεργασία με τις σχετικές 
διεθνείς οντότητες, όπως τα Ηνωμένα 
Έθνη, και ιδίως με τη Μονάδα του ΟΗΕ 
για τις Γυναίκες· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συλλέξουν αξιόπιστα, 
αναλυτικά και συγκρίσιμα δεδομένα για 
την ενημέρωση τεκμηριωμένων 
πολιτικών κατά των διακρίσεων, την 
παρακολούθηση των τάσεων και την 
αξιολόγηση της εφαρμογής των οδηγιών 
της ΕΕ για την ισότητα και των διεθνών 
προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ικανοποίησή του για τη σύσταση της 
ομάδας υψηλού επιπέδου της ΕΕ για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, την 
υποομάδα για την πολυμορφία και την 
ισότητα (HLG) σχετικά με τα δεδομένα 
για την ισότητα και τις κατευθυντήριες 
γραμμές της για τη βελτίωση της 
συλλογής και χρήσης δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 316
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4ι. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Επιτρόπου, κ. Helena Dalli, για την 
υποβολή, έως τις 8 Μαρτίου 2020, μιας 
νέας και φιλόδοξης στρατηγικής για την 
ισότητα των φύλων, που θα περιλαμβάνει 
νέες νομοθετικές προτάσεις καθώς και 
φιλόδοξα μέτρα πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
μέτρων για τη συμμετοχή των φύλων, τα 
στερεότυπα των φύλων, την αναπηρία, 
την εναντίωση στα δικαιώματα των 
γυναικών και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 317
 Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek, Birgit Sippel, Katarina Barley 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 κζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4κζ. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τα αυξημένα επίπεδα ξενοφοβίας και 
διαφορετικών μορφών ρατσισμού, όπως ο 
αντισημιτισμός, η ισλαμοφοβία, η 
αφροφοβία και η αθιγγανοφοβία, και για 
το γεγονός ότι τείνουν να 
κανονικοποιηθούν στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 318
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 κη (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4κη. εκφράζει την ανησυχία του για την 
αυξημένη συμμετοχή πολιτικών 
κομμάτων που προάγουν ρατσιστικές, 
ξενοφοβικές και άλλες ιδέες, πολιτικές 
και πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις 
και για την άρνηση ορισμένων κρατών 
μελών να σεβαστούν πλήρως το δίκαιο 
της ΕΕ, να διαφυλάξουν τον διαχωρισμό 
των εξουσιών και την ανεξαρτησία του 
δικαστικού σώματος, γεγονός που 
υπονομεύει την αξιοπιστία της ΕΕ ως 
νομικού χώρου·

Or. en

Τροπολογία 319
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut, Birgit Sippel, Katarina Barley

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 κθ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4κθ. ζητεί την πλήρη εφαρμογή των 
νομοθεσιών και αυστηρότερων 
κυρώσεων απέναντι σε οποιαδήποτε 
διάκριση λόγω φυλής, εθνοτικής ή 
κοινωνικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, ιδιότητας μέλους εθνικής 
μειονότητας, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου, 
έκφρασης φύλου, ταυτότητας φύλου, 
γενετήσιου προσανατολισμού, 
χαρακτηριστικών φύλου, καθεστώτος 
διαμονής ή υγείας·

Or. en

Τροπολογία 320
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 λ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4λ. καλεί τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν την αποτελεσματική 
πρακτική εφαρμογή της οδηγίας για τη 
φυλετική ισότητα (2000/43/ΕΚ) και να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου για τον 
ρατσισμό και την ξενοφοβία προκειμένου 
να αντιμετωπίσουν την αφροφοβία, την 
αθιγγανοφοβία, τον αντισημιτισμό και 
την ισλαμοφοβία· επισημαίνει ότι τα 
κράτη μέλη πρέπει να υποστηρίξουν ή να 
αναθεωρήσουν τις εθνικές στρατηγικές 
τους για την ένταξη ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες, 
ανεξάρτητα από τη φυλή, την εθνοτική 
καταγωγή, τη θρησκεία, το φύλο ή 
οποιοδήποτε άλλο καθεστώς, έχουν τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνική, οικονομική, πολιτική και 
πολιτιστική ζωή·

Or. en

Τροπολογία 321
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, 
Caterina Chinnici, Łukasz Kohut, Birgit Sippel, Katarina Barley

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 λα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4λα. ζητεί την ταχεία έγκριση της 
πρότασης οδηγίας του 2008 για την ίση 
μεταχείριση, η οποία ακόμα εκκρεμεί 
προς έγκριση από το Συμβούλιο· θεωρεί 
προϋπόθεση τη διασφάλιση ενός 
ενοποιημένου και συνεκτικού πλαισίου 
δικαίου της ΕΕ, το οποίο θα παρέχει 
επίσης προστασία από τις διακρίσεις 
λόγω θρησκείας και πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου 
προσανατολισμού σε τομείς πέραν της 
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απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 322
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, 
Łukasz Kohut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 λβ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4λβ. ζητεί την εφαρμογή ανά την ΕΕ 
της Σύμβαση του Århus η οποία συνδέει 
τα περιβαλλοντικά δικαιώματα με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί την 
περιβαλλοντική ρύθμιση που θα είναι 
εξίσου επωφελής για όλα τα μέρη της 
κοινωνίας·
(μετά τον υποτομέα «Δικαίωμα στην ίση 
μεταχείριση», πριν από την παράγραφο 5)

Or. en

Τροπολογία 323
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 λγ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4λγ. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της θα πρέπει να καταπολεμούν 
αποτελεσματικά τις διακρίσεις ή τη βίαια 
μεταχείριση και τις βίαιες αντιδράσεις 
κατά της σχολικής εκπαίδευσης και της 
συμμετοχής των παιδιών που 
προέρχονται από μειονότητες, ιδίως των 
παιδιών μεταναστών, προσφύγων και 
Ρομά, τόσο μέσω της επιβολής του νόμου 
όσο και με την προώθηση της αμοιβαίας 
κατανόησης και της κοινωνικής συνοχής· 
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καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον 
σεβασμό της διαφορετικότητας, τη 
διαπολιτισμική κατανόηση, τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων του παιδιού, στο πλαίσιο 
των τακτικών σχολικών προγραμμάτων·
(μετά τον υποτομέα «Δικαίωμα στην ίση 
μεταχείριση», πριν από την παράγραφο 5)

Or. en

Τροπολογία 324
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει ότι οι γυναίκες και 
τα κορίτσια πρέπει να έχουν τον έλεγχο 
του σώματος και της σεξουαλικότητάς 
τους· καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
παρέχουν ολοκληρωμένη σεξουαλική 
αγωγή, εύκολη πρόσβαση των γυναικών 
στον οικογενειακό προγραμματισμό και 
ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών 
αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων 
μεθόδων αντισύλληψης και της ασφαλούς 
και νόμιμης άμβλωσης·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 325
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει ότι οι γυναίκες και 
τα κορίτσια πρέπει να έχουν τον έλεγχο 

διαγράφεται
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του σώματος και της σεξουαλικότητάς 
τους· καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
παρέχουν ολοκληρωμένη σεξουαλική 
αγωγή, εύκολη πρόσβαση των γυναικών 
στον οικογενειακό προγραμματισμό και 
ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών 
αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων 
μεθόδων αντισύλληψης και της ασφαλούς 
και νόμιμης άμβλωσης·

Or. en


