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Τροπολογία 326
Patryk Jaki

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·

5. επαναλαμβάνει ότι οι γυναίκες και 
τα κορίτσια πρέπει να έχουν ίδια 
δικαιώματα με τους άνδρες·

Or. pl

Τροπολογία 327
Karlo Ressler

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·

5. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
τήρησης ενός όσο το δυνατόν 
υψηλότερου προτύπου αναπαραγωγικής 
υγείας, το οποίο περιλαμβάνει το 
δικαίωμα των ανδρών και των γυναικών 
να ενημερώνονται και να έχουν πρόσβαση 
σε ασφαλείς, αποτελεσματικές, 
οικονομικά προσιτές και αποδεκτές 
μεθόδους οικογενειακού 
προγραμματισμού της επιλογής τους και 
το δικαίωμα πρόσβασης σε κατάλληλες 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που 
θα επιτρέπουν στις γυναίκες να έχουν 
ασφαλή εγκυμοσύνη και γέννα και θα 
παρέχουν στα ζευγάρια την καλύτερη 
ευκαιρία να αποκτήσουν ένα υγιές 
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βρέφος·

Or. en

Τροπολογία 328
Clare Daly

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·

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 
και των κοριτσιών στον οικογενειακό 
προγραμματισμό και ένα πλήρες φάσμα 
υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων 
μεθόδων αντισύλληψης και της ασφαλούς 
και νόμιμης άμβλωσης·

Or. en

Τροπολογία 329
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει ότι τα εγκλήματα τιμής – 
όπως ο ακρωτηριασμός των γεννητικών 
οργάνων, οι αναγκαστικοί γάμοι, οι γάμοι 
ανηλίκων και οι έλεγχοι παρθενίας – 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις γυναίκες 
και ότι η εν λόγω μορφή καταπίεσης είναι 
ευρέως διαδεδομένη σε πολλές 
ευπρόσβλητες ζώνες με υψηλά ποσοστά 
μετανάστευσης·
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Or. sv

Τροπολογία 330
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καταδικάζει την εναντίωση στα 
δικαιώματα των γυναικών και στην 
ισότητα των φύλων σε πολλά κράτη μέλη· 
εκφράζει την ανησυχία του για τους 
περιορισμούς στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα και καλεί τα κράτη μέλη να 
απέχουν από τη λήψη μέτρων που 
υπονομεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
την ισότητα των φύλων και τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα· επαναλαμβάνει 
ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και τα συναφή δικαιώματα 
αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα όλων 
των γυναικών και κοριτσιών και πρέπει 
να γίνονται σεβαστά, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
στη σωματική και σεξουαλική αυτονομία, 
και σε μια ζωή χωρίς καταναγκασμό, 
διακρίσεις και βία· πιστεύει ακράδαντα 
ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε 
γυναίκα στην ΕΕ η πρόσβαση στη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
τα συναφή δικαιώματα, και ιδίως στην 
επιλογή της αντισύλληψης και του 
οικογενειακού προγραμματισμού και της 
πρωτοβάθμιας, γυναικολογική και 
μαιευτική υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς και 
νόμιμης άμβλωσης· καλεί όλα τα κράτη 
μέλη να αποποινικοποιήσουν την 
άμβλωση και την περίθαλψη που 
σχετίζεται με άμβλωση· καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει στην επόμενη 
στρατηγική για την υγεία την προώθηση 
και τη βελτίωση της σεξουαλικής και 
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αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 331
Vladimír Bilčík, Peter Pollák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει τις περιπτώσεις στις 
οποίες τα κράτη μέλη δεν εξασφαλίζουν 
την ισότιμη πρόσβαση των Ρομά στη 
δικαιοσύνη και την ισότητά τους έναντι 
του νόμου, ιδίως τη δυσανάλογη 
ποινικοποίηση των Ρομά, την υπερβολική 
αστυνόμευση (εθνοτικός χαρακτηρισμός, 
υπερβολικές διαδικασίες ελέγχου στον 
δρόμο, αναίτιες έφοδοι σε καταυλισμούς 
Ρομά, υπέρμετρη χρήση βίας κατά τη 
σύλληψη, επιθέσεις, απειλές, 
εξευτελιστική μεταχείριση, σωματική 
κακοποίηση και στέρηση δικαιωμάτων 
κατά την ανάκριση και την κράτηση από 
την αστυνομία) και την ανεπαρκή 
αστυνόμευση σε περιπτώσεις εγκλημάτων 
που διαπράττονται κατά Ρομά, όπου 
παρέχεται ελάχιστη ή μηδενική 
συνδρομή, προστασία ή έρευνα στην 
περίπτωση εγκλημάτων που 
καταγγέλλονται από Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 332
Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καταδικάζει την υπάρχουσα ορατή 
και οργανωμένη εναντίωση σε παγκόσμιο 
και ευρωπαϊκό επίπεδο στην ισότητα των 
φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων, όπως, μεταξύ 
άλλων, μια ανησυχητική τάση 
οπισθοδρομικής πολιτικής και 
νομοθετικών προτάσεων σε διάφορα 
κράτη μέλη για τον περιορισμό της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και των συναφών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 333
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το 
γεγονός ότι η εφαρμογή της 
προτεινόμενης οδηγίας σχετικά με την 
ίση μεταχείριση του 2008 εξακολουθεί να 
παρεμποδίζεται από το Συμβούλιο· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το 
Συμβούλιο να εγκρίνει τη θέση του επί 
της πρότασης το συντομότερο δυνατόν, 
για να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στην 
ατζέντα για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 334
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επιβεβαιώνει με έμφαση ότι η 
άρνηση της παροχής υπηρεσιών στον 
τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων αποτελεί μια μορφή βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
και τονίζει ότι το ΕΔΔΑ έχει 
επανειλημμένα αποφανθεί ότι η 
περιοριστική νομοθεσία για την άμβλωση 
και η παρεμπόδιση της πρόσβασης στη 
νόμιμη άμβλωση παραβιάζουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών· 
επαναλαμβάνει ότι η άρνηση των 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας να 
παρέχουν το πλήρες φάσμα των 
υπηρεσιών αναπαραγωγικής και 
σεξουαλικής υγείας για προσωπικούς 
λόγους δεν πρέπει να παραβιάζει το 
δικαίωμα πρόσβασης των γυναικών ή 
των κοριτσιών να έχουν πρόσβαση στην 
αναπαραγωγική περίθαλψη·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 335
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επιβεβαιώνει με έμφαση ότι η 
άρνηση της παροχής υπηρεσιών στον 
τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων αποτελεί μια μορφή βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
και τονίζει ότι το ΕΔΔΑ έχει 
επανειλημμένα αποφανθεί ότι η 
περιοριστική νομοθεσία για την άμβλωση 
και η παρεμπόδιση της πρόσβασης στη 
νόμιμη άμβλωση παραβιάζουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών· 
επαναλαμβάνει ότι η άρνηση των 

διαγράφεται
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επαγγελματιών του τομέα της υγείας να 
παρέχουν το πλήρες φάσμα των 
υπηρεσιών αναπαραγωγικής και 
σεξουαλικής υγείας για προσωπικούς 
λόγους δεν πρέπει να παραβιάζει το 
δικαίωμα πρόσβασης των γυναικών ή 
των κοριτσιών να έχουν πρόσβαση στην 
αναπαραγωγική περίθαλψη·

Or. pl

Τροπολογία 336
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επιβεβαιώνει με έμφαση ότι η 
άρνηση της παροχής υπηρεσιών στον 
τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων αποτελεί μια μορφή βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
και τονίζει ότι το ΕΔΔΑ έχει 
επανειλημμένα αποφανθεί ότι η 
περιοριστική νομοθεσία για την άμβλωση 
και η παρεμπόδιση της πρόσβασης στη 
νόμιμη άμβλωση παραβιάζουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών· 
επαναλαμβάνει ότι η άρνηση των 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας να 
παρέχουν το πλήρες φάσμα των 
υπηρεσιών αναπαραγωγικής και 
σεξουαλικής υγείας για προσωπικούς 
λόγους δεν πρέπει να παραβιάζει το 
δικαίωμα πρόσβασης των γυναικών ή 
των κοριτσιών να έχουν πρόσβαση στην 
αναπαραγωγική περίθαλψη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 337
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επιβεβαιώνει με έμφαση ότι η 
άρνηση της παροχής υπηρεσιών στον 
τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων αποτελεί μια μορφή βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών 
και τονίζει ότι το ΕΔΔΑ έχει 
επανειλημμένα αποφανθεί ότι η 
περιοριστική νομοθεσία για την άμβλωση 
και η παρεμπόδιση της πρόσβασης στη 
νόμιμη άμβλωση παραβιάζουν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών· 
επαναλαμβάνει ότι η άρνηση των 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας να 
παρέχουν το πλήρες φάσμα των 
υπηρεσιών αναπαραγωγικής και 
σεξουαλικής υγείας για προσωπικούς 
λόγους δεν πρέπει να παραβιάζει το 
δικαίωμα πρόσβασης των γυναικών ή 
των κοριτσιών να έχουν πρόσβαση στην 
αναπαραγωγική περίθαλψη·

6. τονίζει ότι το ΕΔΔΑ έχει 
επανειλημμένα αποφανθεί ότι, εφόσον το 
κράτος εγκρίνει νομοθετικές ρυθμίσεις οι 
οποίες επιτρέπουν την άμβλωση σε 
ορισμένες καταστάσεις, το νομικό 
πλαίσιο θα πρέπει να επιτρέπει την 
επαρκή συνεκτίμηση των διαφόρων 
εμπλεκόμενων έννομων συμφερόντων, 
γεγονός που σημαίνει ότι τα κράτη 
υποχρεούνται να οργανώσουν το σύστημα 
παροχής υπηρεσιών υγείας με τέτοιο 
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική άσκηση της ελευθερίας 
συνείδησης των επαγγελματιών του τομέα 
της υγείας, ενώ ταυτόχρονα να 
επιτρέπεται η πρόσβαση των ασθενών σε 
νόμιμες υπηρεσίες· τονίζει ότι το 
δικαίωμα αντίρρησης συνειδήσεως, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
των επαγγελματιών του τομέα της υγείας 
να ασκούν το δικαίωμα αντίρρησης 
συνείδησης, προστατεύεται από τον 
Χάρτη· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι εθνικοί νόμοι 
επιτρέπουν την πλήρη άσκηση αυτού του 
δικαιώματος·

Or. en

Τροπολογία 338
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επιβεβαιώνει με έμφαση ότι η 
άρνηση της παροχής υπηρεσιών στον 
τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων αποτελεί μια μορφή βίας 

6. επιβεβαιώνει με έμφαση ότι η 
άρνηση της παροχής υπηρεσιών στον 
τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων αποτελεί μια μορφή βίας 
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κατά των γυναικών και των κοριτσιών και 
τονίζει ότι το ΕΔΔΑ έχει επανειλημμένα 
αποφανθεί ότι η περιοριστική νομοθεσία 
για την άμβλωση και η παρεμπόδιση της 
πρόσβασης στη νόμιμη άμβλωση 
παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των γυναικών· επαναλαμβάνει ότι η 
άρνηση των επαγγελματιών του τομέα της 
υγείας να παρέχουν το πλήρες φάσμα των 
υπηρεσιών αναπαραγωγικής και 
σεξουαλικής υγείας για προσωπικούς 
λόγους δεν πρέπει να παραβιάζει το 
δικαίωμα πρόσβασης των γυναικών ή των 
κοριτσιών να έχουν πρόσβαση στην 
αναπαραγωγική περίθαλψη·

κατά των γυναικών και των κοριτσιών και 
τονίζει ότι το ΕΔΔΑ έχει επανειλημμένα 
αποφανθεί ότι η περιοριστική νομοθεσία 
για την άμβλωση και η παρεμπόδιση της 
πρόσβασης στη νόμιμη άμβλωση 
παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των γυναικών· επαναλαμβάνει ότι η 
άρνηση των επαγγελματιών του τομέα της 
υγείας να παρέχουν το πλήρες φάσμα των 
υπηρεσιών αναπαραγωγικής και 
σεξουαλικής υγείας για προσωπικούς 
λόγους δεν πρέπει να παραβιάζει το 
δικαίωμα πρόσβασης των γυναικών ή των 
κοριτσιών να έχουν πρόσβαση στην 
αναπαραγωγική περίθαλψη· καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει την ανάγκη 
υποστήριξης της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων στη στρατηγική της 
σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
καθώς και σε οποιουσδήποτε 
μηχανισμούς για την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης με το άρθρο 2 ΣΕΕ στα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 339
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επιβεβαιώνει με έμφαση ότι η 
άρνηση της παροχής υπηρεσιών στον 
τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων αποτελεί μια μορφή βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών και 
τονίζει ότι το ΕΔΔΑ έχει επανειλημμένα 
αποφανθεί ότι η περιοριστική νομοθεσία 
για την άμβλωση και η παρεμπόδιση της 
πρόσβασης στη νόμιμη άμβλωση 
παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των γυναικών· επαναλαμβάνει ότι η 

6. επιβεβαιώνει με έμφαση ότι η 
άρνηση της παροχής υπηρεσιών στον 
τομέα της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων αποτελεί μια μορφή βίας 
κατά των γυναικών και των κοριτσιών και 
τονίζει ότι το ΕΔΔΑ έχει επανειλημμένα 
αποφανθεί ότι η περιοριστική νομοθεσία 
για την άμβλωση και η παρεμπόδιση της 
πρόσβασης στη νόμιμη άμβλωση 
παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
των γυναικών· επαναλαμβάνει ότι η 



PE648.415v03-00 12/168 AM\1201210EL.docx

EL

άρνηση των επαγγελματιών του τομέα της 
υγείας να παρέχουν το πλήρες φάσμα των 
υπηρεσιών αναπαραγωγικής και 
σεξουαλικής υγείας για προσωπικούς 
λόγους δεν πρέπει να παραβιάζει το 
δικαίωμα πρόσβασης των γυναικών ή των 
κοριτσιών να έχουν πρόσβαση στην 
αναπαραγωγική περίθαλψη·

άρνηση των επαγγελματιών του τομέα της 
υγείας να παρέχουν το πλήρες φάσμα των 
υπηρεσιών αναπαραγωγικής και 
σεξουαλικής υγείας για προσωπικούς 
λόγους δεν πρέπει να παραβιάζει το 
δικαίωμα πρόσβασης των γυναικών ή των 
κοριτσιών να έχουν πρόσβαση στην 
αναπαραγωγική περίθαλψη· συνιστά στα 
κράτη μέλη να λάβουν επαρκή μέτρα 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
άρνηση των επαγγελματιών του τομέα 
της υγείας να παράσχουν περίθαλψη για 
προσωπικούς λόγους δεν εμποδίζει την 
πρόσβαση των γυναικών και των 
κοριτσιών σε υπηρεσίες σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 340
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι έως σήμερα η ΕΕ δεν έχει 
καταφέρει να επιβάλει κυρώσεις ή να 
προλάβει πρακτικές διακρίσεων οι οποίες 
επηρεάζουν αρνητικά τη γλώσσα και τον 
πολιτισμό των προσώπων που ανήκουν σε 
αυτόχθονες εθνικές ή γλωσσικές 
μειονότητες· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη χρήση της μητρικής 
γλώσσας στην εκπαίδευση, τις δημόσιες 
υπηρεσίες, την περίθαλψη και το 
σύστημα απονομής δικαιοσύνης για τις εν 
λόγω μειονότητες· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του προς τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ να θεσπίσουν ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα της ΕΕ για την προστασία των 
αυτοχθόνων εθνικών και γλωσσικών 
μειονοτήτων της με έναν λειτουργικό 
μηχανισμό παρακολούθησης·
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Or. en

Τροπολογία 341
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. εκφράζει τη λύπη του για την 
αύξηση των νόμων σε ορισμένα κράτη 
μέλη που προβλέπουν διαφορετικές 
κυρώσεις, ανάλογα με το φύλο ή τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό, για τη 
διάπραξη του ίδιου αδικήματος· 
υπογραμμίζει ότι οι νόμοι αυτοί 
αντιβαίνουν στα άρθρα 20 και 21 του 
Χάρτη, τα οποία προβλέπουν ότι όλοι οι 
άνθρωποι είναι ίσοι έναντι του νόμου και 
απαγορεύουν κάθε διάκριση λόγω φύλου 
ή γενετήσιου προσανατολισμού·

Or. es

Τροπολογία 342
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει ότι μια αλλαγή όσον αφορά 
τη στάση και τα παγιωμένα στερεότυπα 
σχετικά με τις γυναίκες και τα κορίτσια 
είναι απαραίτητη εντός της ΕΕ για τη 
δέουσα αντιμετώπιση της βίας λόγω 
φύλου συγκεκριμένα και γενικότερα τη 
διασφάλιση της οικονομικής, πολιτικής 
και κοινωνικής χειραφέτησής τους· 
τονίζει ότι αυτά τα στερεότυπα θα πρέπει 
να αντιμετωπιστούν πρώτα στο σχολείο 
για τον αποτελεσματικό σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών 
και των κοριτσιών·
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Or. en

Τροπολογία 343
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει ότι τα θέματα 
αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας 
εμπίπτουν στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν 
είναι δυνατόν να ρυθμίζονται σε επίπεδο 
ΕΕ, οπότε αναμένεται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ασκεί πιέσεις 
στο πεδίο αυτό·

Or. pl

Τροπολογία 344
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καταδικάζει απερίφραστα τον 
ανησυχητικό αριθμό των γυναικοκτονιών 
στην Ευρώπη, που είναι η πιο ακραία 
μορφή βίας κατά των γυναικών· εκφράζει 
τη λύπη του για την έλλειψη διαθέσιμων 
δεδομένων σε ορισμένα κράτη μέλη, 
γεγονός που αντικατοπτρίζει την έλλειψη 
αναγνώρισης του προβλήματος·

Or. en

Τροπολογία 345
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει ότι η βία λόγω φύλου 
αποτελεί τόσο συνέπεια όσο και μία από 
τις αιτίες των συνεχιζόμενων ανισοτήτων 
μεταξύ των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 346
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. επανεπιβεβαιώνει με έμφαση την 
αξία της Σύμβασης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) ως 
του πρώτου ολοκληρωμένου διεθνούς 
μέσου για την καταπολέμηση της βίας 
λόγω φύλου· χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Προέδρου της Επιτροπής, στην ατζέντα 
της για την Ευρώπη, να προβεί στην 
απεμπλοκή της προσχώρησης της ΕΕ 
στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· 
τονίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί 
επειγόντως η προσχώρηση της ΕΕ στη 
βάση μιας ευρείας προσχώρησης χωρίς 
περιορισμούς, ώστε να στηριχθεί η 
κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη και 
να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της 
Σύμβασης· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη 
ότι η προτεινόμενη προσχώρηση στην ΕΕ 
δεν τα απαλλάσσει από την υποχρέωση 
να κυρώσουν τη Σύμβαση σε εθνικό 
επίπεδο· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για την πρόσφατη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου 
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της Ευρώπης σχετικά με την Αρμενία, ως 
εξαιρετικό εργαλείο για την αποσαφήνιση 
και την καταπολέμηση όλων των 
παρανοήσεων σχετικά με τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης·

Or. en

Τροπολογία 347
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. επαναλαμβάνει τον σοβαρό 
συνεχιζόμενο προβληματισμό σχετικά με 
τις πρακτικές ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM) 
στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
έμφαση στην πρόληψη αυτής της 
πρακτικής μέσω πολιτικών για την 
καταπολέμηση του ακρωτηριασμού των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων· τονίζει 
τη σημασία της πλήρους συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι γίνονται κοινές 
προσπάθειες για την προστασία των 
γυναικών και των κοριτσιών·

Or. en

Τροπολογία 348
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τα αυξημένα επίπεδα ξενοφοβίας και 
διαφορετικών μορφών ρατσισμού, όπως 
η ισλαμοφοβία, η αφροφοβία, η 
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αθιγγανοφοβία και ο αντισημιτισμός, που 
τείνουν να κανονικοποιηθούν στα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 349
Jorge Buxadé Villalba, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. υπενθυμίζει ότι κάθε πρόσωπο 
έχει δικαίωμα στη ζωή όπως 
αναγνωρίζεται στο άρθρο 2 του Χάρτη· 
τονίζει ότι το δικαίωμα αυτό πρέπει να 
γίνεται σεβαστό από τη στιγμή της 
σύλληψης·

Or. es

Τροπολογία 350
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. υπενθυμίζει ότι η αρμοδιότητα 
προστασίας και βελτίωσης της 
ανθρώπινης υγείας έγκειται, σύμφωνα με 
το άρθρο 6 της ΣΛΕΕ, στα κράτη μέλη 
της ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 351
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. χαιρετίζει τις δεσμεύσεις για την 
επίτευξη ισότητας από την Πρόεδρο της 
Επιτροπής στις πολιτικές κατευθυντήριες 
γραμμές της για την επόμενη Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (2019-2024), τα μέτρα που 
ανακοινώθηκαν στο πρόγραμμα εργασίας 
της Επιτροπής για το 2020, και ιδίως τις 
προτάσεις για ελάχιστα πρότυπα σχετικά 
με τον ορισμό ορισμένων ειδών βίας και 
για την ενίσχυση της οδηγίας για τα 
δικαιώματα των θυμάτων, καθώς και για 
την υποβολή πρότασης για την προσθήκη 
της βίας κατά των γυναικών στον 
κατάλογο των εγκλημάτων που ορίζονται 
από τη Συνθήκη· θεωρεί ότι ο καλύτερος 
τρόπος για την επίτευξη προόδου είναι η 
ρύθμιση της πρόληψης και της εξάλειψης 
όλων των μορφών και των διαστάσεων 
της βίας λόγω φύλου σε μια ενιαία 
νομοθετική πράξη με την έκδοση οδηγίας 
για την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και άλλων 
μορφών βίας λόγω φύλου·

Or. en

Τροπολογία 352
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. υπενθυμίζει τις επανειλημμένες 
δηλώσεις του ΕΔΔA ότι τόσο η 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου όσο και τα μεμονωμένα άρθρα 
της δεν επιδέχονται ερμηνεία με την 
οποία να αναγνωρίζεται δικαίωμα στην 
άμβλωση·

Or. pl
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Τροπολογία 353
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6δ. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τον ανησυχητικό αριθμό των 
γυναικοκτονιών στην Ευρώπη, που είναι 
η πιο ακραία μορφή βίας κατά των 
γυναικών· εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων σε 
ορισμένα κράτη μέλη, γεγονός που 
αντικατοπτρίζει ότι το πρόβλημα αυτό 
δεν αναγνωρίζεται·

Or. en

Τροπολογία 354
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6ε. υπενθυμίζει ότι η βία λόγω φύλου 
και η ενδοοικογενειακή βία είναι ευρέως 
διαδεδομένες σε ολόκληρη την ΕΕ, και 
ότι τα θύματα συχνά έχουν περιορισμένη 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε 
κατάλληλη προστασία· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ανταποκριθούν σε αυτή την ευρέως 
διαδεδομένη πρόκληση στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
ασφάλειας, καθιστώντας την 
προτεραιότητα και δουλεύοντας με τις 
αρχές επιβολής του νόμου για την 
προώθηση της καλύτερης πρόσβασης 
στη δικαιοσύνη·
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Or. en

Τροπολογία 355
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6στ. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα 
«γέφυρας» που προβλέπεται στο άρθρο 83 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ το συντομότερο 
δυνατόν, προκειμένου να συμπεριλάβουν 
τη βία κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών και άλλες μορφές βίας λόγω 
φύλου στον κατάλογο των εγκλημάτων 
που αναγνωρίζει η ΕΕ και να επιτρέψουν 
στην Επιτροπή να υποβάλει πρόταση 
οδηγίας με χρήση του άρθρου 83 της 
ΣΛΕΕ ως νομικής βάσης·

Or. en

Τροπολογία 356
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6ζ. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα τελευταία έτη υπάρχει η 
τάση να μειώνονται τα κονδύλια της ΕΕ 
για την καταπολέμηση όλων των μορφών 
βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών· επαναλαμβάνει το αίτημά του 
να προβλεφθούν και να αυξηθούν οι πόροι 
για το σκέλος «Δάφνη» στο πρόγραμμα 
«Δικαιώματα και αξίες», καθώς και για 
τον ειδικό στόχο του σχετικά με την 
προώθηση και τη διασφάλιση της 
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ισότητας των φύλων και της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 357
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6η. επισημαίνει ότι πάρα πολλές 
γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται 
σεξουαλική παρενόχληση σε δημόσιους 
χώρους και στον χώρο εργασίας· καλεί τα 
κράτη μέλη και τα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ να 
ενισχύσουν την ανταπόκρισή τους στο 
φαινόμενο αυτό· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τη 
διαδικτυακή παρενόχληση που στοχεύει 
δυσανάλογα τα κορίτσια και τις γυναίκες, 
ιδίως στον δημόσιο και πολιτικό βίο· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρόσφατα εγκριθείσα Σύμβαση της ΔΟΕ 
σχετικά με τη βία και την παρενόχληση 
στον κόσμο της εργασίας (C190), και 
καλεί όλα τα κράτη μέλη να την 
κυρώσουν χωρίς καθυστέρηση· καλεί τα 
κράτη μέλη να διοργανώσουν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης επ’ αυτού, τόσο στον 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 358
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 θ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6θ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα και 
τη συγκρισιμότητα των αναλυτικών 
δεδομένων ποιότητας για τη βία λόγω 
φύλου μέσω της συνεργασίας με τη 
Eurostat, το EIGE και τον FRA, 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που 
προβλέπει η Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης σε σχέση με τη 
συλλογή δεδομένων και την έρευνα· καλεί 
εκ νέου την Επιτροπή να δημιουργήσει 
ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για τη βία 
λόγω φύλου με σκοπό τη συλλογή 
ακριβών και συγκρίσιμων δεδομένων, 
όπως το Κρατικό Παρατηρητήριο για τη 
Βία κατά των Γυναικών του EIGE)·

Or. en

Τροπολογία 359
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6ι. τονίζει ότι οι πρωτοβουλίες που 
μετριάζουν την ανισότητα των φύλων 
στην ΕΕ διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 
στην προώθηση και την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια αξιόπιστη 
και τεκμηριωμένη προσέγγιση που θα 
επιτρέψει την εκπόνηση κατάλληλων και 
χρήσιμων εκτιμήσεων αντικτύπου για την 
ισότητα των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 360
Samira Rafaela
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εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 ια (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6ια. υπενθυμίζει ότι η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου είναι 
απαραίτητο εργαλείο για την εξάλειψη 
των ανισοτήτων, την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε 
όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές 
πολιτικές και δραστηριότητες της 
Ένωσης· χαιρετίζει τη δέσμευση της νέας 
Επιτρόπου για την Ισότητα να συστήσει 
ειδική ομάδα για την ισότητα, με στόχο 
την οικοδόμηση μιας διατομεακής 
προσέγγισης όσον αφορά την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε 
όλες τις πολιτικές της ΕΕ· πιστεύει ότι οι 
ισχυρότερες διοργανικές σχέσεις στον 
τομέα της ενσωμάτωσης της διάστασης 
του φύλου μπορούν να συμβάλουν στην 
ανάπτυξη πολιτικών της ΕΕ 
ευαισθητοποιημένων ως προς τη 
διάσταση του φύλου· ζητεί, ως εκ τούτου, 
διαρθρωμένη συνεργασία για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
μεταξύ όλων των θεσμικών εταίρων, 
όπως η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το 
EIGE·

Or. en

Τροπολογία 361
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καταδικάζει απερίφραστα τον 
εθνοτικό διαχωρισμό των γυναικών Ρομά 
σε εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης για μητέρες· καλεί τα κράτη 
μέλη να απαγορεύσουν αμέσως κάθε 
μορφή εθνοτικού διαχωρισμού στις 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων των χώρων 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
αποτελεσματικά και έγκαιρα διορθωτικά 
μέτρα για όλα τα άτομα που έχουν 
υποβληθεί σε αναγκαστική στείρωση, 
μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης 
αποτελεσματικών συστημάτων 
αποζημίωσης·

7. καταδικάζει απερίφραστα τον 
εθνοτικό διαχωρισμό των γυναικών Ρομά 
σε εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης για μητέρες· καλεί τα κράτη 
μέλη να απαγορεύσουν αμέσως κάθε 
μορφή εθνοτικού διαχωρισμού στις 
εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και 
υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων των χώρων 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
αποτελεσματικά και έγκαιρα διορθωτικά 
μέτρα για όλα τα άτομα που έχουν 
υποβληθεί σε αναγκαστική στείρωση, 
μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης 
αποτελεσματικών συστημάτων 
αποζημίωσης· επαναλαμβάνει τη θέση 
του, τις εκκλήσεις και τις συστάσεις που 
διατύπωσε και ενέκρινε με το ψήφισμά 
του, της 25ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά 
με πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ 
οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την 
αθιγγανοφοβία1α και 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 αθιγγανοφοβίας1β· ειδικότερα, 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα 
στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με 
τις εθνικές στρατηγικές για την ένταξη 
των Ρομά για την περίοδο μετά το 2020·
__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2017)0413.
1β Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0075.

Or. en
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Τροπολογία 362
Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καταδικάζει απερίφραστα τον 
εθνοτικό διαχωρισμό των γυναικών Ρομά 
σε εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης για μητέρες· καλεί τα κράτη 
μέλη να απαγορεύσουν αμέσως κάθε 
μορφή εθνοτικού διαχωρισμού στις 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων των χώρων 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
αποτελεσματικά και έγκαιρα διορθωτικά 
μέτρα για όλα τα άτομα που έχουν 
υποβληθεί σε αναγκαστική στείρωση, 
μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης 
αποτελεσματικών συστημάτων 
αποζημίωσης·

7. καταδικάζει απερίφραστα τον 
εθνοτικό διαχωρισμό των γυναικών Ρομά 
σε εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης για μητέρες· καλεί τα κράτη 
μέλη να απαγορεύσουν αμέσως κάθε 
μορφή εθνοτικού διαχωρισμού στις 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων των χώρων 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
αποτελεσματικά και έγκαιρα διορθωτικά 
μέτρα για όλα τα άτομα που έχουν 
υποβληθεί σε αναγκαστική στείρωση, 
μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης 
αποτελεσματικών συστημάτων 
αποζημίωσης· και καταδικάζει 
απερίφραστα όλες τις μορφές 
γυναικολογικής και μαιευτικής βίας·

Or. en

Τροπολογία 363
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καταδικάζει απερίφραστα τον 
εθνοτικό διαχωρισμό των γυναικών Ρομά 
σε εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης για μητέρες· καλεί τα κράτη 
μέλη να απαγορεύσουν αμέσως κάθε 
μορφή εθνοτικού διαχωρισμού στις 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων των χώρων 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
αποτελεσματικά και έγκαιρα διορθωτικά 

7. αποδοκιμάζει απερίφραστα 
πολιτικές που περιλαμβάνουν τον 
εθνοτικό διαχωρισμό στις εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων των χώρων 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες· 
ζητεί να ληφθούν αποτελεσματικά και 
έγκαιρα διορθωτικά μέτρα για όλα τα 
άτομα που έχουν υποβληθεί σε 
αναγκαστική στείρωση· καταδικάζει 
συνολικά και μεμονωμένα κάθε 
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μέτρα για όλα τα άτομα που έχουν 
υποβληθεί σε αναγκαστική στείρωση, 
μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης 
αποτελεσματικών συστημάτων 
αποζημίωσης·

κυβερνητικό πρόγραμμα αναγκαστικής 
στείρωσης, όπως αυτό που εφαρμοζόταν 
στη Σουηδία από το 1934 έως το 1976·

Or. en

Τροπολογία 364
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καταδικάζει απερίφραστα τον 
εθνοτικό διαχωρισμό των γυναικών Ρομά 
σε εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης για μητέρες· καλεί τα κράτη 
μέλη να απαγορεύσουν αμέσως κάθε 
μορφή εθνοτικού διαχωρισμού στις 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων των χώρων 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
αποτελεσματικά και έγκαιρα διορθωτικά 
μέτρα για όλα τα άτομα που έχουν 
υποβληθεί σε αναγκαστική στείρωση, 
μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης 
αποτελεσματικών συστημάτων 
αποζημίωσης·

7. καταδικάζει απερίφραστα τον 
εθνοτικό διαχωρισμό των γυναικών Ρομά 
σε εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης για μητέρες· καλεί τα κράτη 
μέλη να απαγορεύσουν αμέσως κάθε 
μορφή εθνοτικού διαχωρισμού στις 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων των χώρων 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
αποτελεσματικά και έγκαιρα διορθωτικά 
μέτρα για όλα τα άτομα που έχουν 
υποβληθεί σε αναγκαστική στείρωση·

Or. en

Τροπολογία 365
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καταδικάζει απερίφραστα τον 
εθνοτικό διαχωρισμό των γυναικών Ρομά 
σε εγκαταστάσεις υγειονομικής 

7. καταδικάζει κάθε μορφή 
σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών, τον 
ακρωτηριασμό των γυναικείων 
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περίθαλψης για μητέρες· καλεί τα κράτη 
μέλη να απαγορεύσουν αμέσως κάθε 
μορφή εθνοτικού διαχωρισμού στις 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων των χώρων 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
αποτελεσματικά και έγκαιρα διορθωτικά 
μέτρα για όλα τα άτομα που έχουν 
υποβληθεί σε αναγκαστική στείρωση, 
μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης 
αποτελεσματικών συστημάτων 
αποζημίωσης·

γεννητικών οργάνων, την αναγκαστική 
άμβλωση, την αναγκαστική στείρωση και 
την παρένθετη μητρότητα· καταδικάζει 
τον εθνοτικό διαχωρισμό των γυναικών 
Ρομά σε εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης για μητέρες· καλεί τα κράτη 
μέλη να απαγορεύσουν αμέσως κάθε 
μορφή εθνοτικού διαχωρισμού στις 
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων των χώρων 
υγειονομικής περίθαλψης για μητέρες·

Or. en

Τροπολογία 366
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καταδικάζει το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη δεν εξασφαλίζουν την ισότιμη 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την 
ισότητα έναντι του νόμου για τα άτομα 
που ανήκουν σε φυλετικές, γλωσσικές, 
θρησκευτικές μειονότητες και εθνικές 
μειονότητες, όπως οι Ρομά, το οποίο 
εκφράζεται με τη μορφή υπερβολικής 
αστυνόμευσης και παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων 
από αστυνομικούς, όπως βίαιες έφοδοι 
που καταλήγουν σε τραυματισμούς και 
καταστροφές περιουσίας και σοβαρή 
κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της 
κράτησης, καθώς και αδυναμία 
οδήγησης των δραστών ενώπιον της 
δικαιοσύνης σε περιπτώσεις εγκλημάτων 
που διαπράττονται από αστυνομικούς· 
καταδικάζει επίσης τις πρακτικές των 
κρατών μελών όσον αφορά τις διώξεις 
υπερασπιστών των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων που καταθέτουν εναντίον 
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των αστυνομικών ή άλλων αρχών·

Or. en

Τροπολογία 367
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Katarina Barley

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επικροτεί την απόφαση-ορόσημο 
του Δικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση 
Coman τον Ιούνιο του 2018, η οποία 
διασαφήνισε ότι ο όρος «σύζυγος» κατά 
την έννοια των διατάξεων της νομοθεσίας 
της ΕΕ για την ελευθερία διαμονής των 
πολιτών της ΕΕ και των μελών της 
οικογένειάς τους περιλαμβάνει συζύγους 
του ίδιου φύλου· προτρέπει τα κράτη μέλη 
της ΕΕ που δεν αναγνωρίζουν ενώσεις ή 
γάμους μεταξύ ομοφυλόφιλων να 
τροποποιήσουν την εθνική νομοθεσία 
τους, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα 
νομικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τη 
δέουσα εφαρμογή της απόφασης του 
Δικαστηρίου της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 368
Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει ότι η βία κατά των 
γυναικών και η βία λόγω φύλου, τόσο η 
σωματική όσο και η ψυχολογική, είναι 
διαδεδομένες και επηρεάζουν γυναίκες 
όλων των κοινωνικών στρωμάτων, 
ανεξάρτητα από την ηλικία, την 
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εκπαίδευση, το εισόδημα, την κοινωνική 
θέση ή τη χώρα καταγωγής ή διαμονής, 
και αποτελούν ταυτόχρονα αιτία και 
συνέπεια των δομικών ανισοτήτων που 
βιώνουν οι γυναίκες σε πολλές πτυχές της 
ζωής τους·

Or. en

Τροπολογία 369
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 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί το Συμβούλιο να 
ολοκληρώσει επειγόντως την κύρωση από 
την ΕΕ της Σύμβασης της 
Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, 
με βάση μια ευρεία προσχώρηση, χωρίς 
κανέναν περιορισμό·

Or. en

Τροπολογία 370
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί η νέα στρατηγική για την 
υγεία των Ρομά και η στρατηγική για 
τους Ρομά του 2020 να αντιμετωπίσουν 
το ζήτημα των διακρίσεων κατά των 
γυναικών Ρομά, συμπεριλαμβανομένων 
των σοβαρών παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων αναπαραγωγικής και 
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μητρικής υγείας στις εγκαταστάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης·

Or. en

Τροπολογία 371
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. υπενθυμίζει στην ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της να καταπολεμούν 
αποτελεσματικά τις διακρίσεις ή τις 
βίαιες αντιδράσεις και τη βίαια 
μεταχείριση κατά της σχολικής 
εκπαίδευσης και της συμμετοχής των 
παιδιών που προέρχονται από 
μειονότητες, ιδίως των παιδιών 
μεταναστών, προσφύγων και Ρομά, τόσο 
μέσω της επιβολής του νόμου όσο και με 
την προώθηση της αμοιβαίας 
κατανόησης και της κοινωνικής συνοχής· 
καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον 
σεβασμό της διαφορετικότητας, την 
διαπολιτισμική κατανόηση, τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων του παιδιού, στο πλαίσιο 
των τακτικών σχολικών προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 372
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. σημειώνει ότι, σε σχέση με τον 
ΣΒΑ 5, ο FRA δημοσίευσε το 2014 την 
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πρώτη – και έως τώρα μοναδική – έρευνα 
σε επίπεδο ΕΕ για τη βία κατά των 
γυναικών και ότι το πλήρες σύνολο των 
δεδομένων για την επόμενη έρευνα θα 
συγκεντρωθεί μεταξύ 2020 και 2022· 
ενθαρρύνει τον οργανισμό να δημοσιεύει 
την έρευνα πιο συχνά και τακτικά, και να 
διεξάγει και άλλες έρευνες σχετικά με τις 
διακρίσεις λόγω φύλου·

Or. en

Τροπολογία 373
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. τονίζει ότι οι γυναίκες 
αντιμετωπίζουν κάθε είδους διακρίσεις 
λόγω φύλου σε θέσεις εργασίας στον 
τομέα του αθλητισμού· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τη δέσμευσή τους για τον 
τερματισμό αυτών των πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 374
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Caterina 
Chinnici, Sylwia Spurek, Klára Dobrev, Birgit Sippel, Katarina Barley

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. εκφράζει τον προβληματισμό του 
για το γεγονός ότι έξι κράτη μέλη της ΕΕ, 
η Βουλγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η 
Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχική 
Δημοκρατία δεν έχουν κυρώσει ακόμα τη 
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Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης·

Or. en

Τροπολογία 375
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τον αριθμό των ανιθαγενών ατόμων 
στην ΕΕ, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να 
μην έχουν τα άτομα αυτά πρόσβαση σε 
κοινωνικές, εκπαιδευτικές και 
υγειονομικές υπηρεσίες και τα ωθεί στο 
περιθώριο της κοινωνίας· καλεί τα κράτη 
μέλη να καταργήσουν το καθεστώς της 
ανιθαγένειας και να μεριμνήσουν ώστε 
όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 376
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne 
Keller, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. αποδοκιμάζει την αύξηση του 
αριθμού των περιστατικών κατά τα οποία 
άτομα ΛΟΑΔΜ βιώνουν εκφοβισμό και 
παρενόχληση και υφίστανται διακρίσεις 
σε διάφορες πτυχές της ζωής τους·

Or. en
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Τροπολογία 377
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 7 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7δ. καταδικάζει απερίφραστα όλες τις 
διακρίσεις κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ και 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, 
μεταξύ άλλων από τις δημόσιες αρχές, 
καθώς και τον αυξανόμενο αριθμό 
επιθέσεων και ρητορικής μίσους κατά 
της κοινότητας ΛΟΑΔΜ που 
υποκινούνται από την ομοφοβία και την 
τρανσφοβία, που αυξάνονται επί του 
παρόντος στην ΕΕ, μεταξύ άλλων από το 
κράτος, κρατικούς αξιωματούχους, 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
κυβερνήσεις και πολιτικούς·

Or. en

Τροπολογία 378
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7δ. τονίζει ότι η βία λόγω φύλου 
αποτελεί τόσο συνέπεια όσο και μία από 
τις αιτίες των συνεχιζόμενων ανισοτήτων 
μεταξύ των φύλων· καλεί εκ νέου την 
Επιτροπή να δημιουργήσει ένα 
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την 
έμφυλη βία με ακριβή και συγκρίσιμα 
δεδομένα·

Or. en
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Τροπολογία 379
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7ε. τονίζει ότι ο ακρωτηριασμός των 
γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM) 
αποτελεί μια μορφή βίας λόγω φύλου και 
για τον τερματισμό της πρακτικής του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων απαιτείται 
αντιμετώπιση των βασικών αιτίων της 
ανισότητας μεταξύ των φύλων σε επίπεδο 
τοπικής κοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των στερεοτύπων 
για τα φύλα και των επιζήμιων 
κοινωνικών προτύπων· υπογραμμίζει ότι 
η συμμετοχή ανδρών και αγοριών στη 
διαδικασία αναμόρφωσης των σχέσεων 
μεταξύ των δύο φύλων και αλλαγής 
συμπεριφοράς, καθώς και στην 
υποστήριξη του ηγετικού ρόλου των 
γυναικών και των κοριτσιών και της 
χειραφέτησής τους, είναι εξίσου ζωτική 
για την εξάλειψη αυτής της επιβλαβούς 
πρακτικής· τονίζει επίσης τη σημασία της 
συμμετοχής των επικεφαλής των τοπικών 
κοινωνιών στον τερματισμό του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 380
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Hilde 
Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 ε (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7ε. καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν κατάλληλες πολιτικές για να 
διασφαλίσουν ότι οι ηλικιωμένοι μπορούν 
να απολαμβάνουν πλήρως τα κοινωνικά, 
πολιτικά και οικονομικά δικαιώματά 
τους, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο 
αποκλεισμός τους από την κοινωνία και 
να διασφαλίζεται ότι η ζωή στην τρίτη 
ηλικία χαρακτηρίζεται εξίσου από 
δυνατότητες επιλογής, έλεγχο και 
αυτονομία όπως και στα άλλα στάδια της 
ζωής·

Or. en

Τροπολογία 381
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7στ. επανεπιβεβαιώνει με έμφαση την 
αξία της Σύμβασης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 
(Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) ως 
του πρώτου ολοκληρωμένου διεθνούς 
μέσου για την καταπολέμηση της βίας 
λόγω φύλου· προτρέπει το Συμβούλιο και 
τα κράτη μέλη που δεν έχουν 
ολοκληρώσει ακόμα την κύρωση της 
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης να το 
πράξουν· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι 
η προτεινόμενη προσχώρηση στην ΕΕ 
δεν τα απαλλάσσει από την υποχρέωση 
να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης σε 
εθνικό επίπεδο· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πρόσφατη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής της 
Βενετίας (Συμβούλιο της Ευρώπης) 
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σχετικά με την Αρμενία, ως εξαιρετικό 
εργαλείο για την αποσαφήνιση και την 
καταπολέμηση όλων των παρανοήσεων 
που φέρεται να υπάρχουν σχετικά με τη 
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης1α·
__________________
1α 
https://www.venice.coe.int/webforms/docu
ments/?pdf=CDL-AD(2019)018-e

Or. en

Τροπολογία 382
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne 
Keller, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7στ. υπενθυμίζει ότι η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD) είναι 
μια νομικά δεσμευτική διεθνής συνθήκη, 
η οποία έχει υπογραφεί και επικυρωθεί 
από την ΕΕ, με στόχο τη διασφάλιση 
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· καλεί τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν τις κατάλληλες 
πολιτικές που θα διασφαλίζουν τον 
σεβασμό των κοινωνικών, πολιτικών και 
οικονομικών δικαιωμάτων, όσον αφορά 
τα άτομα με αναπηρίες·

Or. en

Τροπολογία 383
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE



AM\1201210EL.docx 37/168 PE648.415v03-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7ζ. υπενθυμίζει ότι η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου είναι 
απαραίτητο εργαλείο για την εξάλειψη 
των ανισοτήτων, την προώθηση της 
ισότητας των φύλων και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε 
όλες τις πολιτικές και δραστηριότητες 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 384
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7η. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα και 
τη συγκρισιμότητα ποιοτικών 
αναλυτικών δεδομένων, ώστε η μέτρηση 
των ανισοτήτων και των διακρίσεων να 
γίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια· θεωρεί 
ότι ο FRA θα πρέπει να διενεργήσει 
ενισχυμένη παρακολούθηση των 
διακρίσεων στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 385
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καταδικάζει τα εγκλήματα μίσους 
και τη ρητορική μίσους που υποκινούνται 
από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη 
θρησκευτική μισαλλοδοξία ή από 
προκαταλήψεις για λόγους αναπηρίας, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών 
φύλου ή του γεγονότος ότι ένα άτομο 
ανήκει σε μειονότητα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 386
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καταδικάζει τα εγκλήματα μίσους 
και τη ρητορική μίσους που υποκινούνται 
από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη 
θρησκευτική μισαλλοδοξία ή από 
προκαταλήψεις για λόγους αναπηρίας, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών 
φύλου ή του γεγονότος ότι ένα άτομο 
ανήκει σε μειονότητα·

8. εκφράζει τον προβληματισμό του 
για την ανησυχητική αύξηση των 
εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής 
μίσους που υποκινούνται από τον 
ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη 
θρησκευτική μισαλλοδοξία ή από 
προκαταλήψεις για λόγους αναπηρίας, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών 
φύλου ή του γεγονότος ότι ένα άτομο 
ανήκει σε μειονότητα, όπως εθνική ή 
γλωσσική μειονότητα· καταδικάζει 
απερίφραστα κάθε είδους περιστατικά 
εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους 
που εκδηλώνονται καθημερινά στην ΕΕ 
και έχουν καταστεί φυσιολογικά σε 
ορισμένα κράτη μέλη, καθώς και την 
άνοδο των ακροδεξιών κινημάτων· 
εκφράζει επίσης την ανησυχία του για την 
υποτίμηση της ρητορικής μίσους εκ 
μέρους ορισμένων πολιτικών 
προσωπικοτήτων· ζητεί μια προσέγγιση 
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μηδενικής ανοχής σε οποιαδήποτε 
διάκριση για οποιονδήποτε λόγο· καλεί 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
τον αγώνα κατά των εγκλημάτων μίσους 
και των στάσεων και συμπεριφορών που 
συνιστούν διακρίσεις· προτρέπει τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή 
ειδικής προστασίας και υποστήριξης σε 
θύματα εγκλημάτων μίσους, σύμφωνα με 
την οδηγία 2012/29/ΕΕ σχετικά με τα 
δικαιώματα θυμάτων εγκληματικότητας 
σε ποινικές διαδικασίες· επισημαίνει ότι 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν επεκτείνει 
την προστασία που παρέχουν σε θύματα 
διακρίσεων για άλλους λόγους, κατά την 
εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου της 
ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση 
ορισμένων μορφών και εκφράσεων 
ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του 
ποινικού δικαίου, και ενθαρρύνει την εν 
λόγω επέκταση· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του προς την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει, κατόπιν εκτίμησης 
αντικτύπου, την απόφαση-πλαίσιο που 
εφαρμόζεται σήμερα, προκειμένου να 
συμπεριληφθεί η υποκίνηση μίσους για 
άλλους λόγους·

Or. en

Τροπολογία 387
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καταδικάζει τα εγκλήματα μίσους 
και τη ρητορική μίσους που υποκινούνται 
από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη 
θρησκευτική μισαλλοδοξία ή από 
προκαταλήψεις για λόγους αναπηρίας, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών 
φύλου ή του γεγονότος ότι ένα άτομο 

8. επαναλαμβάνει ότι η βία που 
υποκινείται από τον ρατσισμό, την 
ξενοφοβία και τη θρησκευτική 
μισαλλοδοξία ή από προκαταλήψεις για 
λόγους αναπηρίας, σεξουαλικού 
προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, 
χαρακτηριστικών φύλου ή του γεγονότος 
ότι ένα άτομο ανήκει σε μειονότητα 
συνιστά μια περίπτωση εγκλημάτων 
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ανήκει σε μειονότητα· μίσους· καταδικάζει κάθε μορφή 
ρατσισμού, ξενοφοβίας και διακρίσεων 
και κάθε περιστατικό εγκλήματος μίσους 
και ρητορικής μίσους στην Ευρώπη· 
προειδοποιεί για την αυξανόμενη 
παρουσία και κανονικοποίηση τέτοιων 
περιστατικών σε πολλά κράτη μέλη, η 
οποία ενισχύεται από την άνοδο των 
ακροδεξιών κινημάτων και της 
ακροδεξιάς ρητορικής, 
συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης 
ρατσιστικής, ξενοφοβικής ρητορικής, 
ρητορικής κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ και 
ρητορικής που εισάγει άλλες μορφές 
διακρίσεων από κυβερνητικούς 
εκπροσώπους σε ορισμένα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 388
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καταδικάζει τα εγκλήματα μίσους 
και τη ρητορική μίσους που υποκινούνται 
από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη 
θρησκευτική μισαλλοδοξία ή από 
προκαταλήψεις για λόγους αναπηρίας, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών 
φύλου ή του γεγονότος ότι ένα άτομο 
ανήκει σε μειονότητα·

8. καταδικάζει τα εγκλήματα μίσους 
και τη ρητορική μίσους που υποκινούνται 
από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη 
θρησκευτική μισαλλοδοξία ή από 
προκαταλήψεις για λόγους αναπηρίας, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών 
φύλου ή του γεγονότος ότι ένα άτομο 
ανήκει σε μειονότητα· τονίζει ότι οι 
δημόσιες συζητήσεις, οι ανταλλαγές 
απόψεων και η ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης είναι ζωτικής σημασίας για 
τις δημοκρατικές κοινωνίες· ενθαρρύνει 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν 
περαιτέρω μέτρα για την εξασφάλιση και 
την προστασία της ελευθερίας του λόγου 
και του συνέρχεσθαι, ως θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και βασικών αρχών των 
δημοκρατικών διαδικασιών·
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Or. en

Τροπολογία 389
Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καταδικάζει τα εγκλήματα μίσους 
και τη ρητορική μίσους που υποκινούνται 
από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη 
θρησκευτική μισαλλοδοξία ή από 
προκαταλήψεις για λόγους αναπηρίας, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών 
φύλου ή του γεγονότος ότι ένα άτομο 
ανήκει σε μειονότητα·

8. καταδικάζει τα εγκλήματα μίσους 
και τη ρητορική μίσους, 
συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής 
μίσους στο διαδίκτυο, που υποκινούνται 
από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη 
θρησκευτική μισαλλοδοξία ή από 
προκαταλήψεις για λόγους αναπηρίας, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών 
φύλου ή του γεγονότος ότι ένα άτομο 
ανήκει σε μειονότητα· τονίζει ότι οι 
γυναίκες αποτελούν ομάδα που χρήζει 
ειδικής προστασίας από τη ρητορική 
μίσους στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 390
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καταδικάζει τα εγκλήματα μίσους 
και τη ρητορική μίσους που υποκινούνται 
από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη 
θρησκευτική μισαλλοδοξία ή από 
προκαταλήψεις για λόγους αναπηρίας, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών 
φύλου ή του γεγονότος ότι ένα άτομο 
ανήκει σε μειονότητα·

8. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυξάνονται τα εγκληματικά κρούσματα 
μίσους κατά του εντόπιου πληθυσμού, 
καταδικάζει τα εγκλήματα μίσους κάθε 
μορφής και τη ρητορική μίσους που 
υποκινούνται από τον ρατσισμό, τον 
αντίστροφο ρατσισμό, την ξενοφοβία και 
τη θρησκευτική μισαλλοδοξία ή από 
προκαταλήψεις για λόγους αναπηρίας, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών 
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φύλου ή του γεγονότος ότι ένα άτομο 
ανήκει σε μειονότητα·

Or. sv

Τροπολογία 391
Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καταδικάζει τα εγκλήματα μίσους 
και τη ρητορική μίσους που υποκινούνται 
από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη 
θρησκευτική μισαλλοδοξία ή από 
προκαταλήψεις για λόγους αναπηρίας, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών 
φύλου ή του γεγονότος ότι ένα άτομο 
ανήκει σε μειονότητα·

8. καταδικάζει τα εγκλήματα μίσους 
και τη ρητορική μίσους που υποκινούνται 
από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη 
θρησκευτική μισαλλοδοξία ή 
προκαταλήψεις για λόγους αναπηρίας, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών 
φύλου ή του γεγονότος ότι ένα άτομο 
ανήκει σε μειονότητα· καταδικάζει επίσης 
τη ρητορική μίσους που υιοθετούν 
πολιτικά πρόσωπα·

Or. en

Τροπολογία 392
Jorge Buxadé Villalba, Jadwiga Wiśniewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καταδικάζει τα εγκλήματα μίσους 
και τη ρητορική μίσους που υποκινούνται 
από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη 
θρησκευτική μισαλλοδοξία ή από 
προκαταλήψεις για λόγους αναπηρίας, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών 
φύλου ή του γεγονότος ότι ένα άτομο 
ανήκει σε μειονότητα·

8. καταδικάζει τα εγκλήματα μίσους 
και τη ρητορική μίσους που υποκινούνται 
από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη 
θρησκευτική ή πολιτική μισαλλοδοξία ή 
από προκαταλήψεις για λόγους αναπηρίας, 
σεξουαλικότητας ή του γεγονότος ότι ένα 
άτομο ανήκει σε μειονότητα·

Or. es
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Τροπολογία 393
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καταδικάζει τα εγκλήματα μίσους 
και τη ρητορική μίσους που υποκινούνται 
από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη 
θρησκευτική μισαλλοδοξία ή από 
προκαταλήψεις για λόγους αναπηρίας, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών 
φύλου ή του γεγονότος ότι ένα άτομο 
ανήκει σε μειονότητα·

8. καταδικάζει τα εγκλήματα μίσους 
και τη ρητορική μίσους που υποκινούνται 
από τον ρατσισμό, τον ισλαμισμό, την 
ξενοφοβία και τη θρησκευτική 
μισαλλοδοξία ή από προκαταλήψεις για 
λόγους αναπηρίας, σεξουαλικού 
προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, 
χαρακτηριστικών φύλου ή του γεγονότος 
ότι ένα άτομο ανήκει σε μειονότητα·

Or. fr

Τροπολογία 394
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Maite 
Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – στοιχείο α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) θεωρεί ότι όλα τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθιερώσουν μια διατομεακή 
προσέγγιση για την καταπολέμηση κάθε 
μορφής διακρίσεων σε βάρος των 
παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη την 
ευάλωτη κατάστασή τους, ιδίως – μεταξύ 
άλλων – των παιδιών με αναπηρίες, των 
παιδιών μεταναστών, των παιδιών 
μεταναστευτικής καταγωγής, των 
παιδιών που προέρχονται από 
μειονότητες και θρησκευτικές ομάδες, 
των παιδιών ΛΟΑΔΜ, των παιδιών 
γονέων ΛΟΑΔΜ, των παιδιών μόνων 
γονέων και των ανιθαγενών παιδιών ή 
των παιδιών χωρίς επίσημα έγγραφα, που 
εκτίθενται δυσανάλογα σε διακρίσεις για 
πολλαπλούς λόγους και τα οποία 
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χρειάζονται ως εκ τούτου εξειδικευμένη 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση των 
ιδιαίτερων αναγκών τους·

Or. fr

Τροπολογία 395
Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa, Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπενθυμίζει ότι εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σημειώνονται επιθέσεις σε 
τόπους χριστιανικής λατρείας ή άλλως 
συνδεδεμένους με τον Χριστιανισμό, 
όπως ναοί, κοιμητήρια, μνημεία και 
αγάλματα· καταδικάζει κάθε επίθεση σε 
Χριστιανούς και ζητά ίση μεταχείριση 
των Χριστιανών στην Ευρώπη και στον 
κόσμο·

Or. pl

Τροπολογία 396
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή να 
υποστηρίξει την πρότασή της για μια 
οδηγία σχετικά με την ίση μεταχείριση 
και προτρέπει το Συμβούλιο να επιλύσει 
το αδιέξοδο που εμποδίζει την έγκριση 
αυτής της οδηγίας την τελευταία 
δεκαετία· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία για τη 
φυλετική ισότητα[1] και την οδηγία για 
την ισότητα στην απασχόληση[2]· καλεί 
την Επιτροπή να καταπολεμήσει ενεργά 
τον διαχωρισμό και τις διακρίσεις, 
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μεταξύ άλλων μέσω της κίνησης 
διαδικασιών επί παραβάσει σχετικά με 
αυτές τις οδηγίες, και να υποστηρίξει την 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
απόφασης-πλαισίου για την 
καταπολέμηση ορισμένων μορφών και 
εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας 
μέσω του ποινικού δικαίου· υπενθυμίζει 
ότι αυτά τα μέτρα θα πρέπει να 
συνοδεύονται από κατάλληλες εθνικές 
στρατηγικές ένταξης· [1] ΟΔΗΓΙΑ 
2000/43/ΕΚ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 
29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων 
ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους 
καταγωγής. [2] ΟΔΗΓΙΑ 2000/78/ΕΚ του 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 27ης Νοεμβρίου 
2000, για τη διαμόρφωση γενικού 
πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην 
απασχόληση και την εργασία.

Or. en

Τροπολογία 397
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Karen Melchior, Εύα Καϊλή, Laurence Farreng, 
Josianne Cutajar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εφαρμόσουν μια διατομεακή 
προσέγγιση για την καταπολέμηση κάθε 
μορφής διακρίσεων κατά παιδιών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες τους, 
και ιδίως, μεταξύ άλλων, τις αδυναμίες 
των παιδιών με αναπηρίες, των παιδιών-
μεταναστών, των παιδιών που 
προέρχονται από περιβάλλον 
μεταναστών, των παιδιών που ανήκουν 
σε μειονότητες και θρησκευτικές ομάδες, 
των παιδιών ΛΟΑΔΜ, των παιδιών με 
γονείς ΛΟΑΔΜ, των ανιθαγενών παιδιών 
και των παιδιών που δεν διαθέτουν 



PE648.415v03-00 46/168 AM\1201210EL.docx

EL

επίσημα έγγραφα, τα οποία εκτίθενται σε 
δυσανάλογα υψηλό βαθμό σε διακρίσεις 
για πολλούς λόγους και, επομένως, 
απαιτείται μια εξειδικευμένη προσέγγιση 
για την αντιμετώπιση των ειδικών 
αναγκών τους·

Or. en

Τροπολογία 398
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επαναλαμβάνει τον 
προβληματισμό ότι η ρητορική μίσους 
στο διαδίκτυο εξακολουθεί να αποτελεί 
διαδεδομένο και πιεστικό πρόβλημα, 
ιδίως για τις γυναίκες και άλλες 
μειονοτικές ομάδες· εκφράζει έντονη 
ανησυχία για το γεγονός ότι τα θύματα 
εγκλημάτων μίσους συνεχίζουν να μην τα 
καταγγέλλουν στις αρχές· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να εφαρμόσουν καταλλήλως 
εργαλεία για την καταγγελία εγκλημάτων 
μίσους και ρητορικής μίσους και να 
μεριμνήσουν για τη διεξοδική διερεύνηση 
περιστατικών εγκλημάτων μίσους ή 
ρητορικής μίσους, διασφαλίζοντας 
παράλληλα το δικαίωμα ελευθερίας της 
έκφρασης·

Or. en

Τροπολογία 399
Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα 
τα απαραίτητα νομοθετικά και μη 
νομοθετικά μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσει την πλήρη και 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
διατάξεων της Σύμβασης για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως να διασφαλίσει το δικαίωμα των 
ατόμων με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα 
και να αποτελούν μέλη της κοινότητας, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 της 
Σύμβασης·

Or. en

Τροπολογία 400
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική καταγραφή, διερεύνηση, 
δίωξη και εκδίκαση υποθέσεων 
εγκλημάτων μίσους και ρητορικής 
μίσους· καλεί την Επιτροπή και τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ να εξακολουθήσουν το έργο τους 
όσον αφορά την παρακολούθηση των 
εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής 
μίσους στα κράτη μέλη και να 
υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις σχετικά με 
τις υποθέσεις και τις τάσεις αυτές·

Or. en

Τροπολογία 401
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
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Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να εγκρίνει μια 
ενωσιακή στρατηγική για τα άτομα 
ΛΟΑΔΜ, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις 
προηγούμενες απαιτήσεις του 
Κοινοβουλίου, διασφαλίζοντας τη 
συνέχεια αλλά και συγκεκριμένα την 
ισχυρή συνέχιση του έργου της 
προηγούμενης Επιτροπής, με τον 
κατάλογο δράσεων για την προαγωγή της 
ισότητας των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

Or. en

Τροπολογία 402
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο μέσω της 
εισαγωγής της διάστασης του φύλου στην 
ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και 
στη διαδικασία διατύπωσης των 
συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ)·

Or. en

Τροπολογία 403
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Caterina Chinnici, Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα θύματα δεν καταγγέλλουν 
εγκλήματα μίσους επειδή οι αρχές δεν 
παρέχουν επαρκείς διασφαλίσεις και δεν 
διερευνούν δεόντως τα εγκλήματα μίσους 
στα κράτη μέλη ούτε επιτυγχάνουν την 
καταδίκη των δραστών·

Or. en

Τροπολογία 404
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τα αυξημένα επίπεδα ξενοφοβίας και 
διαφορετικών μορφών ρατσισμού, όπως 
η ισλαμοφοβία, η αφροφοβία, η 
αθιγγανοφοβία και ο αντισημιτισμός, που 
τείνουν να κανονικοποιηθούν στα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 405
Vladimír Bilčík, Peter Pollák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί τα κράτη μέλη να τιμήσουν 
τη μνήμη των θυμάτων του 
Ολοκαυτώματος των Ρομά, να 
ανακηρύξουν τη 2α Αυγούστου ως Ημέρα 
Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά

Or. en
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Τροπολογία 406
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ρατσισμός, ξενοφοβία και συναφείς 
μορφές μισαλλοδοξίας

Or. en

Τροπολογία 407
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. καταδικάζει το γεγονός ότι η 
ρητορική μίσους, τα εγκλήματα μίσους, ο 
διαχωρισμός, ο αποκλεισμός και οι 
διακρίσεις κατά των Ρομά, 
συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού 
των παιδιών Ρομά στα σχολεία, των 
διακρίσεων στον στεγαστικό τομέα, στην 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη 
και την απασχόληση, συνεχίζονται σε 
πολλά κράτη μέλη· εκφράζει τον έντονο 
προβληματισμό του για το γεγονός ότι 
ορισμένες κυβερνήσεις και πολιτικά 
κόμμα επιδιώκουν πολιτικά οφέλη μέσω 
της ενθάρρυνσης του μίσους και των 
διακρίσεων κατά των Ρομά· καλεί την 
Επιτροπή να επιταχύνει τις διαδικασίες 
επί παραβάσει σε αυτόν τον τομέα και 
ιδίως όσον αφορά τον διαχωρισμό των 
παιδιών Ρομά στα σχολεία· εκφράζει την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 2018-2019, δεν 
σημειώθηκε καμία σημαντική βελτίωση 
ως προς την επίτευξη των στόχων των 
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εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά· 
επισημαίνει ότι οι πόροι των ΕΔΕΤ 
αυξάνουν συχνά τις διαφορές μεταξύ των 
Ρομά και των μη Ρομά και ζητεί από την 
Επιτροπή να συνδέσει τους πόρους των 
ΕΔΕΤ με την υλοποίηση εθνικών 
στρατηγικών ένταξης των Ρομά για την 
ενίσχυση της συνοχής και την 
αποτελεσματική μείωση των ανισοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 408
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. τονίζει ότι χρειάζεται να 
αντιμετωπισθούν τα εμπόδια λόγω φύλου 
για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στα 
διάφορα κράτη μέλη, τόσο από 
κοινωνικοοικονομική όσο και από νομική 
και διαδικαστική άποψη, και καλεί 
επειγόντως την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν μέτρα για την άρση τους· 
καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
πλήρως την οδηγία για τα δικαιώματα 
των θυμάτων, ώστε να διασφαλιστεί η 
ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και 
η πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες 
υποστήριξης και αποτελεσματικά μέσα 
έννομης προστασίας για όλα τα θύματα 
εγκληματικών πράξεων· υπογραμμίζει ότι 
η πρόσβαση στη δικαιοσύνη αποτελεί 
βασικό ζήτημα για τις γυναίκες που 
πέφτουν θύματα βίας λόγω φύλου και ότι, 
μεταξύ των θυμάτων, οι μετανάστριες 
που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα 
βρίσκονται σε διπλά ευάλωτη θέση, 
καθώς ενδέχεται να διστάζουν να 
αναφέρουν παραβιάσεις στην αστυνομία·

Or. en
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Τροπολογία 409
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για το γεγονός ότι κινήματα κατά της 
ισότητας των φύλων και κατά των 
ΛΟΑΔΜ+, καθώς και ακροδεξιά 
κινήματα, έχουν κερδίσει έδαφος σε 
ορισμένα κράτη μέλη· τονίζει ότι σκοπός 
αυτών των κινημάτων είναι να 
αμφισβητήσουν καθιερωμένα θεμελιώδη 
δικαιώματα και να εμποδίσουν και να 
επιφέρουν οπισθοδρόμηση όσον αφορά 
την εφαρμογή νόμων και πολιτικών για 
την προστασία των πολιτών, ιδίως όσων 
βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση, έναντι 
των εγκλημάτων μίσους και των 
διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 410
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. υπενθυμίζει ότι τα άτομα 
ΛΟΑΔΜ+ αντιμετωπίζουν διακρίσεις σε 
πολλά διαφορετικά στάδια της ζωής 
τους· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
συμβάλουν στην καταπολέμηση αυτών 
των διακρίσεων από μικρή ηλικία, μεταξύ 
άλλων δίνοντας έμφαση στον σχολικό 
εκφοβισμό των ατόμων ΛΟΑΔΜ+, έτσι 
ώστε να εξασφαλιστεί το δικαίωμά τους 
στην ψυχική και σωματική υγεία·
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Or. en

Τροπολογία 411
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. ζητεί την εφαρμογή των 
νομοθεσιών και αυστηρότερων 
κυρώσεων για οποιαδήποτε διάκριση 
λόγω φυλής, εθνικής ή κοινωνικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, 
αναπηρίας, ηλικίας, φύλου, έκφρασης 
φύλου, ταυτότητας φύλου, γενετήσιου 
προσανατολισμού, καθεστώτος διαμονής 
ή υγείας·

Or. en

Τροπολογία 412
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καταδικάζει τα εγκλήματα μίσους 
και τη ρητορική μίσους που υποκινούνται 
από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη 
θρησκευτική μισαλλοδοξία, από 
προκαταλήψεις βάσει των πολιτικών 
πεποιθήσεων ή άλλων απόψεων, ή από 
προκαταλήψεις για λόγους αναπηρίας, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, 
ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών 
φύλου ή του γεγονότος ότι ένα άτομο 
ανήκει σε μειονότητα·

Or. en
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Τροπολογία 413
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek, Birgit Sippel, Katarina Barley

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
σχετικά με την εναντίωση στα 
δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ, τη 
συμπεριφορά απέναντί τους και την 
έντονη άνοδο της ρητορικής μίσους, που 
συχνά εκφράζονται από δημόσια 
πρόσωπα· καταδικάζει απερίφραστα τη 
ρητορική κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ και 
την ανακήρυξη «ζωνών στις οποίες δεν 
είναι αποδεκτά τα άτομα ΛΟΑΔ» ή 
«ζωνών στις οποίες δεν είναι αποδεκτή η 
ιδεολογία των ατόμων ΛΟΑΔ»·

Or. en

Τροπολογία 414
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και τα κράτη μέλη να δώσουν συνέχεια 
στις συστάσεις που διατύπωσε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά 
του της 8ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά 
με τα δικαιώματα των μεσοφυλικών 
ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 415
Cornelia Ernst
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
εφαρμογή στην πράξη 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 καταπολεμήσουν την αφροφοβία, την 
αθιγγανοφοβία, τον αντισημιτισμό και 
την ισλαμοφοβία που συνεχίζουν να 
υπάρχουν· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να υποστηρίξουν ή να 
αναθεωρήσουν τις εθνικές στρατηγικές 
τους για την ένταξη ώστε να διασφαλιστεί 
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 416
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. εκφράζει τον έντονο 
προβληματισμό του για το γεγονός ότι, 
παρόλο που η προώθηση του φασισμού 
απαγορεύεται σε αρκετά κράτη μέλη 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους, 
νεοφασιστικά κινήματα έχουν αποκτήσει 
προβολή μέσω της χρήσης φασιστικών 
συμβόλων και φασιστικής ρητορικής σε 
ορισμένα κράτη μέλη· εκφράζει τη βαθιά 
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ανησυχία του για την αύξηση της 
κανονικοποίησης του φασισμού σε όλη 
την ΕΕ· προτρέπει τα κράτη μέλη να 
επιβάλουν ουσιαστική απαγόρευση των 
νεοφασιστικών και νεοναζιστικών 
ομάδων και οποιωνδήποτε άλλων 
ιδρυμάτων ή ενώσεων που εξαίρουν και 
εκθειάζουν τον ναζισμό και τον φασισμό·

Or. en

Τροπολογία 417
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. υπογραμμίζει ότι η δέουσα 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των μελών της κοινότητας ΛΟΑΔΜ+ 
στην ΕΕ είναι δυνατή μόνο αν δοθεί σε 
αυτά πρόσβαση σε νομικούς θεσμούς, 
όπως η εξώγαμη συμβίωση, η σχέση 
καταχωρισμένης συμβίωσης και ο γάμος· 
επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
σε πολλά κράτη μέλη για την παροχή 
πρόσβασης σε αυτούς τους θεσμούς και 
καλεί και τα άλλα κράτη μέλη να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής 
αυτών των αλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 418
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. επισημαίνει ότι η συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου στον 
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προϋπολογισμό είναι μία από τις βασικές 
διαστάσεις της στρατηγικής για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· 
επισημαίνει ότι η συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου κατά την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού πρέπει να 
αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της 
διαδικασίας του προϋπολογισμού, 
συμπεριλαμβανομένου του επόμενου 
ΠΔΠ· τονίζει την έκκλησή του για την 
προσθήκη ρήτρας περί συνεκτίμησης της 
διάστασης του φύλου στον κανονισμό για 
το επόμενο ΠΔΠ, και μιας διάταξης για 
την εξασφάλιση ενδιάμεσης 
επανεξέτασης με γνώμονα τη διάσταση 
του φύλου·

Or. en

Τροπολογία 419
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και τα κράτη μέλη να δώσουν συνέχεια 
στις συστάσεις που διατύπωσε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά 
του της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων 
αφρικανικής καταγωγής στην Ευρώπη· 
καλεί ιδίως τις εθνικές αρχές να 
αναπτύξουν πολιτικές και μέτρα για την 
αντιμετώπιση των διακρίσεων και του 
φυλετικού χαρακτηρισμού·

Or. en

Τροπολογία 420
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Abir Al-
Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. τονίζει ότι η ρητορική μίσους και 
τα εγκλήματα μίσους που υποκινούνται 
από τη μισαλλοδοξία ακροδεξιού και 
ακροαριστερού εξτρεμισμού 
παρουσιάζουν αύξηση και πρέπει να 
αντιμετωπιστούν·

Or. en

Τροπολογία 421
Diana Riba i Giner, Romeo Franz
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8δ. τονίζει την ανάγκη για 
στοχευμένες πολιτικές με διατομεακή 
προσέγγιση για τη διασφάλιση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των ευάλωτων 
ομάδων που βιώνουν πολλαπλές 
διακρίσεις, όπως οι γυναίκες, τα άτομα με 
αναπηρίες, οι πρόσφυγες, οι αιτούντες 
άσυλο και οι μετανάστες, τα άτομα από 
θρησκευτικές, γλωσσικές και εθνικές 
μειονότητες, όπως οι Ρομά, τα άτομα 
ΛΟΑΔΜ+, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και 
τα άτομα που προέρχονται από 
μειονεκτικό κοινωνικοοικονομικό 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 422
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8δ. ζητεί την 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 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 423
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8δ. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς το Συμβούλιο να ολοκληρώσει 
επειγόντως την κύρωση της Σύμβασης 
της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ επί 
τη βάσει ευρείας προσχώρησης χωρίς 
περιορισμούς και να υποστηρίξει την 
κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη· 
υπενθυμίζει ότι η προσχώρηση της ΕΕ 
στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 
δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την 
κύρωση της Σύμβασης σε εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 424
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 δ (νέα)



PE648.415v03-00 60/168 AM\1201210EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8δ. επικροτεί τις προσπάθειες πολλών 
κρατών μελών να προστατεύσουν τα 
δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΔΜ+· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
ενημερώνουν πλήρως τους πολίτες 
ΛΟΑΔΜ+ για τα δικαιώματά τους και να 
συνεχίσουν την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών σε αυτό το πλαίσιο· 
καταδικάζει οποιεσδήποτε ιατρικές 
πρακτικές που παραβιάζουν σαφώς τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των διεμφυλικών 
και μεσοφυλικών ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 425
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. καταδικάζει την επικράτηση 
φαινομένων ρητορικής μίσους που 
χρηματοδοτούνται ή υποστηρίζονται από 
αρχές, πολιτικά κόμματα και πολιτικούς 
ηγέτες και μεταδίδονται από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία θέτουν 
σε κίνδυνο τις ευρωπαϊκές αξίες·

Or. en

Τροπολογία 426
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8δ. καλεί τα κράτη μέλη να 
συμμορφωθούν πλήρως με τις 
υποχρεώσεις τους βάσει του ICESCR, της 
Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των 
μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών 
και της ICERD·

Or. en

Τροπολογία 427
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8ε. καλεί το Συμβούλιο να 
προχωρήσει επειγόντως στην απεμπλοκή 
της προτεινόμενης οδηγίας για την ίση 
μεταχείριση, η οποία βρίσκεται σε 
αδιέξοδο εδώ και έντεκα χρόνια, 
προκειμένου να καλυφθεί το υφιστάμενο 
κενό προστασίας στο νομικό πλαίσιο της 
ΕΕ για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω ηλικίας, αναπηρίας, 
θρησκείας, πεποιθήσεων ή γενετήσιου 
προσανατολισμού σε βασικούς τομείς της 
ζωής, όπως η κοινωνική προστασία, η 
εκπαίδευση και η πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες, καθώς και να διασφαλίσει ότι 
η ΕΕ δεν εφαρμόζει μια τεχνητή ιεραρχία 
των λόγων διάκρισης·

Or. en

Τροπολογία 428
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 ε (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8ε. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να παράσχουν έναν ρεαλιστικό 
προϋπολογισμό που θα επιτρέπει την 
αποτελεσματική καταπολέμηση των 
διακρίσεων και των ανισοτήτων για 
διάφορους λόγους, την προώθηση της 
ίσης μεταχείρισης, καθώς και τη στήριξη 
όσων υφίστανται διακρίσεις· 
επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να διατεθεί 
επαρκής χρηματοδότηση για τις 
μελλοντικές δραστηριότητες του FRA·

Or. en

Τροπολογία 429
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8ε. ζητεί την εφαρμογή σε όλη την ΕΕ 
της Σύμβασης του Århus η οποία συνδέει 
τα περιβαλλοντικά δικαιώματα με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί την 
εφαρμογή περιβαλλοντικών ρυθμίσεων 
που θα ωφελούν εξίσου όλα τα μέρη της 
κοινωνίας και θα αντιμετωπίζουν τον 
περιβαλλοντικό ρατσισμό ο οποίος 
συνιστά παραβίαση διεθνώς 
αναγνωρισμένων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 430
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8δ. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
Επιτροπή να προτείνει σε 
αναδιατυπωμένη μορφή την απόφαση-
πλαίσιο του Συμβουλίου για την 
καταπολέμηση ορισμένων μορφών και 
εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας 
μέσω του ποινικού δικαίου, ώστε να 
καλύπτει και άλλες μορφές εγκλημάτων 
λόγω προκαταλήψεων·

Or. en

Τροπολογία 431
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8ε. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να δώσουν έμφαση σε 
μέτρα για την καταπολέμηση της 
αθιγγανοφοβίας στο στρατηγικό πλαίσιο 
της ΕΕ για τους Ρομά για την περίοδο 
μετά το 2020, παράλληλα με μέτρα 
ένταξης·

Or. en

Τροπολογία 432
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8στ. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να εγκρίνει μια 
ενωσιακή στρατηγική για τα άτομα 
ΛΟΑΔΜ, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις 
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προηγούμενες απαιτήσεις του 
Κοινοβουλίου, διασφαλίζοντας τη 
συνέχεια αλλά και συγκεκριμένα την 
ισχυρή συνέχιση του έργου της 
προηγούμενης Επιτροπής, με τον 
κατάλογο δράσεων για την προαγωγή της 
ισότητας των ατόμων ΛΟΑΔΜ· καλεί την 
Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα 
για τη διασφάλιση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας για όλες τις οικογένειες, 
συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών 
ΛΟΑΔΜ, σύμφωνα με την απόφαση που 
έλαβε το Δικαστήριο της ΕΕ τον Ιούνιο 
του 2018 στην υπόθεση Coman1α· καλεί 
τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθεσία 
για την ισότιμη αναγνώριση των γάμων 
και των συμφώνων συμβίωσης μεταξύ 
ατόμων του ιδίου φύλου, ώστε να 
διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός του 
δικαιώματος στην ιδιωτική και την 
οικογενειακή ζωή χωρίς διακρίσεις·
__________________
1α C-673/16 - Coman κ.λπ., απόφαση του 
Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) 
της 5ης Ιουνίου 2018 

Or. en

Τροπολογία 433
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8στ. εκτιμά ότι θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες ζωής 
και τα δικαιώματα των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν διακρίσεις για 
πολλαπλούς λόγους στην ΕΕ, ιδίως των 
γυναικών, των φυλετικών, εθνικών και 
θρησκευτικών μειονοτήτων, των 
μεταναστών, των ατόμων ΛΟΑΔΜ, των 
ατόμων με σωματικές και διανοητικές 
αναπηρίες, των θυμάτων κακοποίησης ή 
σύγχρονης δουλείας· επισημαίνει ότι 
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αποτελεί ευθύνη της EE και του κάθε 
κράτους μέλους να λάβει μέτρα στον 
τομέα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 434
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8στ. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν πλήρως τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία και το προαιρετικό 
της πρωτόκολλο· υπενθυμίζει ότι οι 
γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία 
είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε πολλαπλές 
μορφές διακρίσεων, που δεν τους 
επιτρέπουν να απολαμβάνουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματά τους πλήρως και 
σε ισότιμη βάση·

Or. en

Τροπολογία 435
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8στ. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
επαναδρομολογήσουν και να 
ολοκληρώσουν χωρίς καθυστέρηση τις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την 
πρόταση οδηγίας για την εφαρμογή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης των ατόμων 
ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
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προσανατολισμού·

Or. en

Τροπολογία 436
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 8 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8ε. επιμένει στην ανάγκη να 
ενθαρρύνονται τα θύματα να 
καταγγέλλουν τα περιστατικά 
εγκλημάτων μίσους ή διακρίσεων και να 
τους παρέχεται επαρκής προστασία και 
υποστήριξη·

Or. en

Τροπολογία 437
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8ζ. καταδικάζει το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη δεν εξασφαλίζουν την ισότιμη 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την 
ισότητα έναντι του νόμου για τα άτομα 
που ανήκουν σε φυλετικές, εθνικές και 
θρησκευτικές, το οποίο εκφράζεται με τη 
μορφή υπερβολικής αστυνόμευσης και 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των ατόμων από 
αστυνομικούς, όπως βίαιες έφοδοι που 
καταλήγουν σε τραυματισμούς και 
καταστροφές περιουσίας, σοβαρή 
κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της 
κράτησης και αδυναμία οδήγησης των 
δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης σε 
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περιπτώσεις εγκλημάτων που 
διαπράττονται από αστυνομικούς· 
καταδικάζει επίσης τις πρακτικές των 
κρατών μελών όσον αφορά τις διώξεις 
υπερασπιστών των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων που καταθέτουν εναντίον 
των αστυνομικών ή άλλων αρχών·

Or. en

Τροπολογία 438
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8ζ. επισημαίνει ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 
και να καταπολεμούν αποτελεσματικά τις 
διακρίσεις ή τις βίαιες αντιδράσεις και τη 
βίαια μεταχείριση κατά της σχολικής 
εκπαίδευσης και της συμμετοχής των 
παιδιών που προέρχονται από 
μειονότητες, ιδίως των παιδιών των 
μεταναστών και των προσφύγων, καθώς 
και των παιδιών των Ρομά, τόσο μέσω 
της επιβολής του νόμου όσο και με την 
προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης 
και της κοινωνικής συνοχής· καλεί τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν τον σεβασμό 
της διαφορετικότητας, τη διαπολιτισμική 
κατανόηση, τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων του παιδιού, στο πλαίσιο 
των τακτικών σχολικών προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 439
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 ζ (νέα)



PE648.415v03-00 68/168 AM\1201210EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8ζ. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζει η κοινωνία των 
πολιτών και οι μη κυβερνητικές 
οργανώσεις για την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και την 
προαγωγή των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν την επαρκή 
χρηματοδότηση και υποστήριξη των 
οργανώσεων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 440
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8ζ. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα των 
γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΔΜ+ 
προστατεύονται και αναγνωρίζονται ως 
αρχές ισότητας που είναι εγγενή 
χαρακτηριστικά της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 441
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8η. καταδικάζει το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη δεν εξασφαλίζουν την ισότιμη 
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πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την 
ισότητα έναντι του νόμου για τα άτομα 
που ανήκουν σε φυλετικές, εθνικές και 
θρησκευτικές, το οποίο εκφράζεται με τη 
μορφή υπερβολικής αστυνόμευσης και 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των ατόμων από 
αστυνομικούς, όπως βίαιες έφοδοι που 
καταλήγουν σε τραυματισμούς και 
καταστροφές περιουσίας, σοβαρή 
κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της 
κράτησης κ.λπ. και αδυναμία οδήγησης 
των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης σε 
περιπτώσεις εγκλημάτων που 
διαπράττονται από αστυνομικούς· 
καταδικάζει επίσης τις πρακτικές των 
κρατών μελών όσον αφορά τις διώξεις 
υπερασπιστών των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων που καταθέτουν εναντίον 
των αστυνομικών ή άλλων αρχών·

Or. en

Τροπολογία 442
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8η. σημειώνει ότι, τον Μάιο του 2019, 
ο Οργανισμός επαναδρομολόγησε, έπειτα 
από επτά έτη, τη δεύτερη έρευνα για τους 
ΛΟΑΔΜ σε επίπεδο ΕΕ, η οποία 
αποσκοπεί στη συγκέντρωση των 
εμπειριών των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, 
αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών και 
μεσοφυλικών ατόμων σχετικά με 
διακρίσεις και εγκλήματα μίσους σε 
ολόκληρη την ΕΕ, τη Βόρεια Μακεδονία 
και τη Σερβία, καθώς και των απόψεών 
τους και των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν· παροτρύνει τον FRA να 
δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της 
έρευνας το 2020 και να διασφαλίσει ότι 
στο μέλλον η έρευνα θα διεξάγεται 



PE648.415v03-00 70/168 AM\1201210EL.docx

EL

συχνότερα και τακτικότερα·

Or. en

Τροπολογία 443
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8η. υπενθυμίζει το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2018 
σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για τις 
μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
Επιτροπή να καταρτίσει ένα κοινό 
πλαίσιο ελάχιστων προτύπων της ΕΕ για 
την προστασία των μειονοτήτων που θα 
περιλαμβάνει μετρήσιμα ορόσημα και 
τακτική υποβολή εκθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 444
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8θ. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τη μη καταγγελία των 
εγκλημάτων μίσους από τα θύματα 
επειδή οι αρχές δεν παρέχουν επαρκείς 
διασφαλίσεις και δεν κατορθώνουν να 
διερευνήσουν δεόντως και να επιτύχουν 
την καταδίκη των εγκλημάτων μίσους 
στα κράτη μέλη· τονίζει ότι το ΕΔΔΑ έχει 
ήδη αποφανθεί σχετικά με αυτή την 
παραβίαση δικαιωμάτων, δηλ. σε 
απόφαση που εξέδωσε στις 
11 Δεκεμβρίου 2018 το Δικαστήριο έκρινε 
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ότι η Σλοβακία είχε παραβιάσει το άρθρο 
14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(απαγόρευση των διακρίσεων στην 
προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων) και το άρθρο 2 (δικαίωμα 
στη ζωή), μετά την αποτυχία των 
σλοβακικών αρχών να διερευνήσουν τα 
πιθανά ρατσιστικά κίνητρα πίσω από τον 
πυροβολισμό Ρομά στην πόλη Hurbanovo 
από αστυνομικό που βρισκόταν εκτός 
υπηρεσίας και να ασκήσουν σχετική 
δίωξη στον δολοφόνο1α·
__________________
1α http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
188265

Or. en

Τροπολογία 445
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8θ. τονίζει την ανάγκη για 
στοχευμένες πολιτικές με διατομεακή 
προσέγγιση για τη διασφάλιση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των ευάλωτων 
γυναικών που βιώνουν πολλαπλές 
διακρίσεις, όπως οι γυναίκες πρόσφυγες, 
οι αιτούσες άσυλο και οι μετανάστριες, οι 
γυναίκες από θρησκευτικές και εθνοτικές 
μειονότητες, οι γυναίκες ΛΟΑΔΜ+, οι 
ηλικιωμένες και οι γυναίκες με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 446
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8ι. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
για το γεγονός ότι κινήματα κατά της 
ισότητας των φύλων και κατά των 
ΛΟΑΔΜ+ έχουν κερδίσει έδαφος σε 
ορισμένα κράτη μέλη τα τελευταία 
χρόνια· τονίζει ότι οι εν λόγω κινήσεις 
αποσκοπούν στην αμφισβήτηση των 
κεκτημένων θεμελιωδών δικαιωμάτων 
που σχετίζονται με την ισότητα των 
φύλων και έχουν ως στόχο να εμποδίσουν 
και να οδηγήσουν σε οπισθοδρόμηση σε 
εφαρμογή νόμους και πολιτικές που 
προασπίζουν τα δικαιώματα των 
γυναικών και προστατεύουν τα άτομα 
ΛΟΑΔΜ+ από εγκλήματα μίσους και 
διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 447
Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8ι. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να δώσει το παράδειγμα και να 
προωθήσει τα δικαιώματα των 
μειονοτήτων με την τροποποίηση της 
στρατηγικής της για την πολυμορφία και 
την ένταξη, ώστε να συμπεριλάβει ειδικά 
μέτρα για τη φυλή, την εθνοτική 
καταγωγή και τη θρησκεία/τις 
πεποιθήσεις για τη διαφοροποίηση στους 
τόπους εργασίας της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 448
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 ια (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8ια. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να εγκρίνει μια 
ενωσιακή στρατηγική για τα άτομα 
ΛΟΑΔΜ+, η οποία θα λαμβάνει υπόψη 
τις προηγούμενες απαιτήσεις του 
Κοινοβουλίου και θα διασφαλίζει τη 
συνέχεια αλλά και την ισχυρή συνέχιση 
του καταλόγου δράσεων της 
προηγούμενης Επιτροπής για την 
προαγωγή της ισότητας των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ+·

Or. en

Τροπολογία 449
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 ιβ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8ιβ. επισημαίνει ότι οι πλέον ευάλωτες 
γυναίκες είναι αυτές που ανήκουν σε 
ομάδες μειονοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των έμφυλων και 
σεξουαλικών, καθώς και των εθνοτικών 
και θρησκευτικών μειονοτήτων· ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους κατά 
των εν λόγω ευάλωτων ομάδων·

Or. en
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Τροπολογία 450
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 ιγ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8ιγ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να τονίσουν και να επαναλάβουν τη 
σημασία και τα οφέλη που έχει η 
διαφύλαξη των δικαιωμάτων των 
γυναικών, η ισότητα των φύλων και η 
εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων για 
την κοινωνία, και να στηρίξουν 
περαιτέρω την ανάπτυξη και διάδοση 
τεκμηριωμένων ερευνών και 
πληροφοριών για τα δικαιώματα των 
γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 451
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 ιδ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8ιδ. δεσμεύεται να προτείνει μέτρα για 
την επίτευξη της ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ στο πλαίσιο της 
επικείμενης διάσκεψης για το μέλλον της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 452
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans



AM\1201210EL.docx 75/168 PE648.415v03-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ελευθερίες Ελευθερίες της έκφρασης, της 
ενημέρωσης, του συνεταιρίζεσθαι και 
ελευθερία στα μέσα ενημέρωσης

Or. en

Τροπολογία 453
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ελευθερίες Ελευθερίες και ασφάλεια

Or. en

Τροπολογία 454
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 11 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
παρέχει σε όλους το δικαίωμα στην 
ελευθερία έκφρασης, το οποίο 
περιλαμβάνει το δικαίωμα γνώμης και το 
δικαίωμα λήψης ή μετάδοσης 
πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την 
ανάμειξη δημοσίων αρχών και 
αδιακρίτως συνόρων· υπενθυμίζει ότι το 
άρθρο 12 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ κατοχυρώνει το 
δικαίωμα όλων στην ελευθερία του 
συνέρχεσθαι ειρηνικώς και στην 
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι σε όλα τα 
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επίπεδα, ιδίως στον πολιτικό και τον 
συνδικαλιστικό τομέα και στους τομείς 
που αναφέρονται στον πολίτη· 
επισημαίνει ότι αυτά τα δικαιώματα 
αποτελούν θεμέλιο λίθο της δημοκρατίας, 
καθώς συμβάλλουν στην ποιότητα του 
δημόσιου διαλόγου, την πολυφωνία και τη 
συμμετοχή των πολιτών στις 
δημοκρατικές διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 455
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καταδικάζει τις προσπάθειες 
κυβερνήσεων να φιμώσουν μέσα 
ενημέρωσης που τις επικρίνουν και να 
καταστρατηγήσουν την ελευθερία και την 
πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, 
μεταξύ άλλων με σύνθετους τρόπους που 
κατά κανόνα δεν ενεργοποιούν συναγερμό 
στην Πλατφόρμα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την Προστασία της 
Δημοσιογραφίας και την Ασφάλεια των 
Δημοσιογράφων, όπως η εξαγορά 
εμπορικών μέσων ενημέρωσης από 
κυβερνητικά στελέχη και τους 
υποστηρικτές τους και ο σφετερισμός 
δημόσιων μέσων ενημέρωσης για την 
εξυπηρέτηση κομματικών συμφερόντων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 456
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καταδικάζει τις προσπάθειες 
κυβερνήσεων να φιμώσουν μέσα 
ενημέρωσης που τις επικρίνουν και να 
καταστρατηγήσουν την ελευθερία και την 
πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, 
μεταξύ άλλων με σύνθετους τρόπους που 
κατά κανόνα δεν ενεργοποιούν συναγερμό 
στην Πλατφόρμα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την Προστασία της 
Δημοσιογραφίας και την Ασφάλεια των 
Δημοσιογράφων, όπως η εξαγορά 
εμπορικών μέσων ενημέρωσης από 
κυβερνητικά στελέχη και τους 
υποστηρικτές τους και ο σφετερισμός 
δημόσιων μέσων ενημέρωσης για την 
εξυπηρέτηση κομματικών συμφερόντων·

9. καλεί τα κράτη μέλη να 
προστατεύσουν και να αναπτύξουν έναν 
δυναμικό, ανεξάρτητο, πολυφωνικό και 
ελεύθερο τομέα μέσων ενημέρωσης· 
καταδικάζει σε αυτό το πλαίσιο 
οποιαδήποτε μέτρα που έχουν στόχο να 
φιμώσουν εξαιρετικά σημαντικά μέσα 
ενημέρωσης και να υπονομεύσουν την 
ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης, μεταξύ άλλων με σύνθετους 
τρόπους που κατά κανόνα δεν 
ενεργοποιούν συναγερμό στην Πλατφόρμα 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
Προστασία της Δημοσιογραφίας και την 
Ασφάλεια των Δημοσιογράφων· 
καταδικάζει πρακτικές που συνίστανται 
στη συγκέντρωση των εμπορικών μέσων 
ενημέρωσης σε φιλοκυβερνητικά χέρια 
και τη δημιουργία κυβερνητικά 
ελεγχόμενων φορέων που συγκεντρώνουν 
μεγάλα τμήματα του κλάδου των μέσων 
ενημέρωσης στη χώρα· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη 
συμμόρφωση των εν λόγω πρακτικών με 
το δίκαιο του ανταγωνισμού και να λάβει 
μέτρα όπου είναι αναγκαίο· καταδικάζει 
τον σφετερισμό δημόσιων μέσων 
ενημέρωσης για την εξυπηρέτηση 
κομματικών συμφερόντων· προτρέπει τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ανεξαρτησίας 
των αρχών για τα μέσα ενημέρωσης και 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι εθνικές αρχές για τα 
μέσα ενημέρωσης συμμορφώνονται 
τυπικά και πραγματικά με τις απαιτήσεις 
της ΕΕ όσον αφορά την ανεξαρτησία·

Or. en

Τροπολογία 457
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καταδικάζει τις προσπάθειες 
κυβερνήσεων να φιμώσουν μέσα 
ενημέρωσης που τις επικρίνουν και να 
καταστρατηγήσουν την ελευθερία και την 
πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, 
μεταξύ άλλων με σύνθετους τρόπους που 
κατά κανόνα δεν ενεργοποιούν συναγερμό 
στην Πλατφόρμα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την Προστασία της 
Δημοσιογραφίας και την Ασφάλεια των 
Δημοσιογράφων, όπως η εξαγορά 
εμπορικών μέσων ενημέρωσης από 
κυβερνητικά στελέχη και τους 
υποστηρικτές τους και ο σφετερισμός 
δημόσιων μέσων ενημέρωσης για την 
εξυπηρέτηση κομματικών συμφερόντων·

9. καταδικάζει τις προσπάθειες 
κυβερνήσεων να φιμώσουν μέσα 
ενημέρωσης που τις επικρίνουν και να 
καταστρατηγήσουν την ελευθερία και την 
πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν οι αυθαίρετες ενέργειες 
των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών για 
τον περιορισμό του περιεχομένου στο 
διαδίκτυο, πρακτική που υπονομεύει την 
ελευθερία του λόγου· ζητεί από την 
Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των 
φαινομένων·

Or. en

Τροπολογία 458
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο 
της ερευνητικής δημοσιογραφίας ως 
μηχανισμού επαγρύπνησης σε μια 
δημοκρατική κοινωνία, η οποία ενισχύει 
τη δημόσια εποπτεία των πολιτικών 
φορέων, μεταξύ άλλων στον τομέα της 
διαφθοράς· καταδικάζει τη συνέχιση και 
την αύξηση σε πολλά κράτη μέλη της 
βίας και των απειλών κατά 
δημοσιογράφων, καθώς και του 
εκφοβισμού τους, που συχνά οδηγούν σε 
αυτολογοκρισία και υπονομεύουν το 
δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση· 
ζητεί από τις αρχές επιβολής του νόμου 
να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 
πρόληψη αυτού του είδους της βίας, των 
απειλών και του εκφοβισμού· προτρέπει 
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την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν 
επειγόντως τα απαραίτητα νομικά και 
πολιτικά μέτρα για τη θέσπιση ενός 
ασφαλούς περιβάλλοντος για την άσκηση 
των καθηκόντων των δημοσιογράφων 
και τη δημιουργία ενός μόνιμου 
προγράμματος και χρηματοδότησης για 
την υποστήριξη της ερευνητικής 
δημοσιογραφίας στην ΕΕ· εκφράζει 
σοβαρότατους προβληματισμούς για το 
γεγονός ότι οι έρευνες που συνδέονται με 
τη δολοφονία δημοσιογράφων στην ΕΕ 
προχωρούν με πολύ βραδείς ρυθμούς· 
προτρέπει τις αρχές επιβολής του νόμου 
των οικείων κρατών μελών να εντείνουν 
επειγόντως τις προσπάθειές τους, έτσι 
ώστε να υπάρξουν σημαντικά 
αποτελέσματα σε αυτές τις υποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 459
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για τις πολυάριθμες καταγγελίες για 
απειλές και επιθέσεις κατά 
δημοσιογράφων σε όλη την ΕΕ, ιδίως 
κατά την κάλυψη διαδηλώσεων· 
υπενθυμίζει ότι η διασφάλιση του 
πλήρους σεβασμού της ελευθερίας της 
έκφρασης, η οποία περιλαμβάνει το 
δικαίωμα λήψης και μετάδοσης 
πληροφοριών, αποτελεί βασικό στοιχείο 
στις δημοκρατικές κοινωνίες· προτρέπει 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
λάβουν μέτρα που θα εγγυώνται την 
ασφάλεια όλων των δημοσιογράφων, 
ιδίως κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων· 
καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ένα 
ολοκληρωμένο σύνολο μέτρων για την 
αποτροπή των στρατηγικών μηνύσεων 
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κατά της δημόσιας συμμετοχής (SLAPP), 
το οποίο θα προστατεύει τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες, όχι μόνο των δημοσιογράφων 
και των εργαζομένων στα μέσα 
ενημέρωσης, αλλά και του ακαδημαϊκού 
κόσμου, των συνδικαλιστών, των 
ακτιβιστών, των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και των 
μεμονωμένων πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, που θίγονται από τις 
SLAPP·

Or. en

Τροπολογία 460
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καταδικάζει τις επιθέσεις κατά 
της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης 
και της έκφρασης στην ΕΕ. Υπενθυμίζει 
το έργο διαφόρων δημοσιογράφων που 
διεξάγουν έρευνα, όπως οι Daphne 
Caruana Galizia και Jan Kuckiack οι 
οποίοι δολοφονήθηκαν βίαια επειδή 
διερευνούσαν τη διαφθορά των 
κυβερνήσεων της Μάλτας και της 
Σλοβακίας, τις απάτες όσον αφορά τη 
χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και τη 
διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος 
μέχρι τα ανώτατα κλιμάκια του κράτους. 
Υπενθυμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί 
η ελευθερία της έκφρασης, η πολυφωνία 
των μέσων ενημέρωσης και ο καίριος 
ρόλος που διαδραματίζει η ανεξάρτητη 
δημοσιογραφία σε μια δημοκρατία. Ζητεί, 
εν προκειμένω, από την Επιτροπή να 
διαθέσει επαρκείς πόρους για τη στήριξη 
της ερευνητικής και ανεξάρτητης 
δημοσιογραφίας στην Ένωση· 
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Or. it

Τροπολογία 461
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. εκφράζει τον προβληματισμό του 
για τις αυξανόμενες μορφές ρατσισμού 
και ξενοφοβίας εντός και εκτός 
διαδικτύου· καταδικάζει κάθε μορφή 
εγκλημάτων και ρητορικής μίσους που 
υποκινούνται από τον ρατσισμό, την 
ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό και άλλες 
μορφές θρησκευτικής μισαλλοδοξίας ή 
από προκαταλήψεις έναντι της 
αναπηρίας, του γενετήσιου 
προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου 
ενός ατόμου ή του γεγονότος ότι ένα 
άτομο ανήκει σε μειονότητα· τονίζει ότι η 
θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία 
των πεποιθήσεων περιλαμβάνουν την 
ελευθερία δημόσιας εκδήλωσης των 
θρησκευτικών πεποιθήσεων του καθενός· 
καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύουν 
την ελευθερία σκέψης, συνείδησης, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων· τονίζει την 
ανάγκη για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών 
της ΕΕ για την προαγωγή και την 
προστασία της ελευθερίας της θρησκείας 
ή των πεποιθήσεων·

Or. en

Τροπολογία 462
Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει ότι είναι επιτακτική 
ανάγκη να διασφαλιστεί ότι δεν 
περιορίζονται οι τέχνες, η επιστημονική 
έρευνα και η ακαδημαϊκή ελευθερία, 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· καταδικάζει 
κάθε απόπειρα παραβίασης αυτού του 
δικαιώματος. Εκφράζει τον 
προβληματισμό του για την 
οπισθοδρόμηση της ελευθερίας της 
τέχνης και της επιστήμης στην Ευρώπη· 
καταγγέλλει την αυξανόμενη πίεση που 
ασκείται στην ακαδημαϊκή ελευθερία και 
την αυτονομία των θεσμών· καταδικάζει 
τη λογοκρισία της καλλιτεχνικής 
έκφρασης και δημιουργίας, καθώς και τις 
απόπειρες κυβερνήσεων να περιορίσουν 
την ανεξαρτησία των πολιτιστικών 
ιδρυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 463
Ramona Strugariu, Maite Pagazaurtundúa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση για ισχυρούς και 
ολοκληρωμένους μηχανισμούς για την 
προστασία και την ενίσχυση της 
ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας των 
μέσων ενημέρωσης και την ενίσχυση της 
προστασίας των δημοσιογράφων, μεταξύ 
άλλων μέσω της βελτίωσης της 
διαφάνειας όσον αφορά το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς των μέσων ενημέρωσης, της 
έκδοσης μιας οδηγίας σε επίπεδο ΕΕ 
κατά των στρατηγικών μηνύσεων κατά 
της δημόσιας συμμετοχής (SLAPP), της 
δημιουργίας ενός μόνιμου ταμείου της ΕΕ 
για την ερευνητική δημοσιογραφία και 
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της σύστασης ενός μηχανισμού ταχείας 
αντίδρασης για δημοσιογράφους που 
βρίσκονται σε κίνδυνο·

Or. en

Τροπολογία 464
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει ότι η νομοθεσία για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων 
παραμένει βασική συνιστώσα 
οποιασδήποτε στρατηγικής για την 
πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και 
για την επίτευξη της 
αποριζοσπαστικοποίησης όσων είναι ήδη 
μέλη εξτρεμιστικών οργανώσεων· 
επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
να βελτιώσουν, με τη συνεχιζόμενη 
στήριξη της Επιτροπής, τις προσπάθειές 
τους για την πρόληψη της 
ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου 
εξτρεμισμού μέσω της προαγωγής των 
ευρωπαϊκών αξιών, της ανεκτικότητας 
και της κοινότητας·

Or. en

Τροπολογία 465
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Caterina 
Chinnici, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut, Klára Dobrev, Birgit Sippel, Katarina Barley

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία 
έκφρασης, πληροφόρησης και των μέσων 
ενημέρωσης είναι θεμελιώδης για τη 
διασφάλιση της δημοκρατίας και του 



PE648.415v03-00 84/168 AM\1201210EL.docx

EL

κράτους δικαίου· καταδικάζει έντονα τη 
βία, τις πιέσεις ή τις απειλές κατά 
δημοσιογράφων και μέσων ενημέρωσης, 
μεταξύ άλλων και όσον αφορά την 
αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με 
παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 466
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει τον νομικό και 
θεμιτό χαρακτήρα των επιχειρήσεων 
διατήρησης της τάξης, μεταξύ άλλων 
μέσω της χρήσης μη θανατηφόρων 
όπλων, στις περιπτώσεις που οι δυνάμεις 
επιβολής της τάξης έρχονται αντιμέτωπες 
με βίαιους διαδηλωτές και επιθέσεις στο 
πλαίσιο των οποίων διακυβεύεται η 
ασφάλεια των προσώπων και των 
αγαθών·

Or. fr

Τροπολογία 467
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ζητεί από τους δημόσιους φορείς 
να αποτρέψουν και να ποινικοποιήσουν 
τις επιθέσεις κατά δημοσιογράφων κατά 
την άσκηση του έργου τους λόγω της 
γλώσσας τους, του μέσου ενημέρωσης 
στο οποίο εργάζονται ή της συντακτικής 
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γραμμής που ακολουθούν·

Or. en

Τροπολογία 468
Domènec Ruiz Devesa, Łukasz Kohut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, όλοι έχουν δικαίωμα στην 
ελευθερία έκφρασης, το οποίο 
περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης και 
την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης 
πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την 
ανάμειξη δημοσίων αρχών και 
αδιακρίτως συνόρων, και ότι η ελευθερία 
και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης 
πρέπει να γίνονται σεβαστές· εκφράζει τη 
βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι 
ορισμένες κυβερνήσεις προσπαθούν να 
περιορίσουν την ελευθερία και την 
πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης 
προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα 
κομματικά τους συμφέροντα, γεγονός που 
επιφέρει τη στρέβλωση της 
δημοκρατικής διαδικασίας· καταδικάζει 
έντονα τη βία, τις πιέσεις ή τις απειλές 
κατά δημοσιογράφων και μέσων 
ενημέρωσης, μεταξύ άλλων και όσον 
αφορά την αποκάλυψη πληροφοριών 
σχετικά με παραβιάσεις θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 469
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο 
των καταγγελτών στην παροχή 
πληροφοριών δημοσίου συμφέροντος και 
τη βελτίωση της διαφάνειας τόσο των 
δημόσιων όσο και των ιδιωτικών 
οντοτήτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους 
δίκαιο τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1937 σχετικά με την προστασία των 
προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις 
του δικαίου της Ένωσης κατεπειγόντως, 
έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν τα 
αποτελέσματά της αμέσως μόλις τεθεί σε 
ισχύ· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμπληρώσουν τα εν λόγω μέτρα ώστε να 
προστατεύονται επίσης οι καταγγέλτες 
στις περιπτώσεις που αναφέρουν 
παραβιάσεις εκτός του πεδίου εφαρμογής 
του δικαίου της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 470
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. εκφράζει την ανησυχία του για την 
απειλή που μπορούν να αποτελέσουν οι 
ψευδείς ειδήσεις για την ελευθερία του 
λόγου και της έκφρασης, καθώς και για 
την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης, 
ενώ παράλληλα υπογραμμίζει τις 
αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει η 
διασπορά ψευδών ειδήσεων στην 
ποιότητα του πολιτικού διαλόγου και την 
καλά ενημερωμένη συμμετοχή των 
πολιτών στη δημοκρατική κοινωνία· 
καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη 
δράση της για την αποτροπή αυτών των 
πρακτικών και την εγγύηση της 
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προστασίας των δεδομένων, της 
διαφάνειας και της κυβερνοασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 471
Karlo Ressler, Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές της 
ΕΕ κατά των διακρίσεων δεν θα πρέπει 
να εστιάζονται μόνο στις διακρίσεις 
μεταξύ των θρησκειών, αλλά και στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα άτομο 
στοχοποιείται επειδή πιστεύει σε 
συγκεκριμένη θρησκεία ή ανήκει σε 
συγκεκριμένη θρησκεία και υφίσταται 
διακρίσεις επειδή είναι πιστός ή 
επιδιώκει να ασκήσει τα θρησκευτικά του 
καθήκοντα, μεταξύ άλλων στον χώρο 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 472
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. επισημαίνει ότι συνεχίζεται η 
απειλή που θέτει η παραπληροφόρηση 
όσον αφορά την ποιότητα του δημόσιου 
διαλόγου, την παρεμβολή στις εκλογικές 
διαδικασίες και τη χειραγώγηση των 
μαζών· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τη δράση της για να εμποδίσει την 
εξάπλωση της παραπληροφόρησης μέσω 
της προώθησης και της επένδυσης στην 
ενίσχυση της παιδείας στα μέσα 
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ενημέρωσης, της ενεργούς υποστήριξης 
της ποιοτικής δημοσιογραφίας, της 
υποστήριξης της ανάπτυξης νέων 
μεθόδων για τον εντοπισμό της 
παραπληροφόρησης, της βελτίωσης της 
κυβερνοασφάλειας και της προστασίας 
των δεδομένων και της δημιουργίας ενός 
διαδικτυακού οικοσυστήματος 
μεγαλύτερης διαφάνειας, παράλληλα με 
τη διασφάλιση της ελευθερίας και της 
πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 473
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. καταδικάζει απερίφραστα τους 
αυξανόμενους περιορισμούς στην 
ελευθερία του συνέρχεσθαι που επιφέρουν 
μισαλλόδοξα άτομα κατά τη διάρκεια 
εκλογικών περιόδων· επαναβεβαιώνει τον 
καίριο ρόλο αυτών των θεμελιωδών 
ελευθεριών για τη λειτουργία των 
δημοκρατικών κοινωνιών και καλεί την 
Επιτροπή να αναλάβει ενεργό ρόλο για 
την προώθηση των δικαιωμάτων αυτών, 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 474
Karlo Ressler, Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. υπενθυμίζει την υποχρέωση των 
θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ να 
θέσουν πλήρως σε εφαρμογή, για όλους 
τους πολίτες, είτε ανήκουν σε 
πλειοψηφικά ή μειονοτικά θρησκευτικά 
δόγματα, το δικαίωμα της ελευθερίας του 
θρησκεύματος και την απαγόρευση των 
διακρίσεων λόγω θρησκείας, ιδίως στον 
τόπο εργασίας, στον δημόσιο βίο και στη 
δημόσια έκφραση·

Or. en

Τροπολογία 475
Karlo Ressler, Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9δ. υπογραμμίζει ότι σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να θεωρείται ότι η 
εύλογη προσαρμογή λόγω θρησκείας 
υποκαθιστά νομικές πράξεις όπως το 
θεμελιώδες δικαίωμα της θρησκείας ή η 
απαγόρευση των διακρίσεων και ότι οι 
επιλογές σχετικά με την εύλογη 
προσαρμογή θα πρέπει να εξακολουθούν 
να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 476
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9δ. δίνει έμφαση στον καίριο ρόλο 
των καταγγελτών όσον αφορά τη 
διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος 
και την προώθηση μιας νοοτροπίας 
δημόσιας λογοδοσίας και ακεραιότητας 
τόσο στο πλαίσιο των δημόσιων όσο και 
των ιδιωτικών φορέων· υπογραμμίζει το 
γεγονός ότι η καταγγελία δυσλειτουργιών 
αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της 
ερευνητικής δημοσιογραφίας και της 
ελευθερίας του Τύπου·

Or. en

Τροπολογία 477
Karlo Ressler, Željana Zovko

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9ε. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την 
αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, 
διάκριση δεν σημαίνει μόνο διαφορετική 
μεταχείριση παρόμοιων καταστάσεων, 
αλλά επίσης ίδια μεταχείριση ανόμοιων 
καταστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 478
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καταδικάζει την προσφυγή των 
αρχών επιβολής του νόμου σε βίαιες και 
δυσανάλογες επεμβάσεις κατά τη 
διάρκεια ειρηνικών διαδηλώσεων· 

διαγράφεται
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ενθαρρύνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές να 
εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή διαφανούς, 
αμερόληπτης, ανεξάρτητης και 
αποτελεσματικής έρευνας όταν υπάρχουν 
υποψίες ή εικασίες ότι έχει γίνει χρήση 
δυσανάλογης βίας· υπενθυμίζει ότι οι 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου είναι 
πλήρως υπεύθυνες για την εκπλήρωση 
των καθηκόντων τους και τη 
συμμόρφωσή τους με τα σχετικά νομικά 
και επιχειρησιακά πλαίσια·

Or. es

Τροπολογία 479
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καταδικάζει την προσφυγή των 
αρχών επιβολής του νόμου σε βίαιες και 
δυσανάλογες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια 
ειρηνικών διαδηλώσεων· ενθαρρύνει τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές να εξασφαλίζουν 
τη διεξαγωγή διαφανούς, αμερόληπτης, 
ανεξάρτητης και αποτελεσματικής έρευνας 
όταν υπάρχουν υποψίες ή εικασίες ότι έχει 
γίνει χρήση δυσανάλογης βίας· 
υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου είναι πλήρως υπεύθυνες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους και τη 
συμμόρφωσή τους με τα σχετικά νομικά 
και επιχειρησιακά πλαίσια·

10. καταδικάζει την προσφυγή των 
αρχών επιβολής του νόμου σε βίαιες και 
δυσανάλογες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια 
ειρηνικών διαδηλώσεων· ενθαρρύνει τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές να εξασφαλίζουν 
τη διεξαγωγή διαφανούς, αμερόληπτης, 
ανεξάρτητης και αποτελεσματικής έρευνας 
όταν υπάρχουν υποψίες ή εικασίες ότι έχει 
γίνει χρήση δυσανάλογης βίας· 
υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου είναι πλήρως υπεύθυνες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους και τη 
συμμόρφωσή τους με τα σχετικά νομικά 
και επιχειρησιακά πλαίσια· συνιστά να 
καθοριστούν κριτήρια για την αξιολόγηση 
του κινδύνου και τη χρήση εξοπλισμού 
για την καταστολή ταραχών, προκειμένου 
να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι 
ευθύνες που συνδέονται με τη δομή 
διοίκησης και να ταυτοποιούνται σαφώς 
οι επιχειρούντες αστυνομικοί, ώστε να 
είναι δυνατή η διερεύνηση πιθανών 
περιπτώσεων υπέρβασης καθήκοντος και 
να αποφεύγεται η ατιμωρησία·
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Or. en

Τροπολογία 480
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καταδικάζει την προσφυγή των 
αρχών επιβολής του νόμου σε βίαιες και 
δυσανάλογες επεμβάσεις κατά τη 
διάρκεια ειρηνικών διαδηλώσεων· 
ενθαρρύνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές να 
εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή διαφανούς, 
αμερόληπτης, ανεξάρτητης και 
αποτελεσματικής έρευνας όταν υπάρχουν 
υποψίες ή εικασίες ότι έχει γίνει χρήση 
δυσανάλογης βίας· υπενθυμίζει ότι οι 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου είναι 
πλήρως υπεύθυνες για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους και τη συμμόρφωσή τους 
με τα σχετικά νομικά και επιχειρησιακά 
πλαίσια·

10. τονίζει ότι οι υπάλληλοι των αρχών 
επιβολής του νόμου πρέπει να σέβονται 
και να προστατεύουν την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και να διατηρούν και να 
στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
όλων των ατόμων κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους· τονίζει ότι 
πρωταρχικό καθήκον των αστυνομικών 
δυνάμεων είναι να φροντίζουν για την 
ασφάλεια των πολιτών και να 
εξασφαλίζουν την ειρηνική διεξαγωγή των 
διαδηλώσεων χωρίς να προκαλούνται 
βλάβες σε άτομα και περιουσιακά 
στοιχεία· υπενθυμίζει ότι η προσφυγή στη 
βία πρέπει να αποτελεί έσχατο μέσο και 
να συνάδει με την αρχή της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, 
όπως απαιτείται από το διεθνές δίκαιο· 
υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου είναι πλήρως υπεύθυνες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους και τη 
συμμόρφωσή τους με τα σχετικά νομικά 
και επιχειρησιακά πλαίσια·

Or. en

Τροπολογία 481
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καταδικάζει την προσφυγή των 
αρχών επιβολής του νόμου σε βίαιες και 

10. καταδικάζει την προσφυγή των 
αρχών επιβολής του νόμου σε βίαιες και 
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δυσανάλογες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια 
ειρηνικών διαδηλώσεων· ενθαρρύνει τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές να εξασφαλίζουν 
τη διεξαγωγή διαφανούς, αμερόληπτης, 
ανεξάρτητης και αποτελεσματικής έρευνας 
όταν υπάρχουν υποψίες ή εικασίες ότι έχει 
γίνει χρήση δυσανάλογης βίας· 
υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου είναι πλήρως υπεύθυνες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους και τη 
συμμόρφωσή τους με τα σχετικά νομικά 
και επιχειρησιακά πλαίσια·

δυσανάλογες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια 
ειρηνικών διαδηλώσεων· υπενθυμίζει ότι η 
προσφυγή στη βία πρέπει να αποτελεί 
έσχατο μέσο και να συνάδει με την αρχή 
της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας, όπως απαιτείται από το 
διεθνές δίκαιο και το Σύνταγμα κάθε 
κράτους μέλους· ενθαρρύνει τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές να εξασφαλίζουν τη 
διεξαγωγή διαφανούς, αμερόληπτης, 
ανεξάρτητης και αποτελεσματικής έρευνας 
όταν υπάρχουν υποψίες ή εικασίες ότι έχει 
γίνει χρήση δυσανάλογης βίας· 
υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου είναι πλήρως υπεύθυνες για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους και τη 
συμμόρφωσή τους με τα σχετικά νομικά 
και επιχειρησιακά πλαίσια·

Or. en

Τροπολογία 482
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν 
διαφορετικά όρια όσον αφορά τη χρήση 
βίας και όπλων από τις αρχές επιβολής 
του νόμου για τη διατήρηση της 
δημόσιας τάξης· προτρέπει να 
απαγορευτούν ορισμένα είδη λιγότερο 
θανατηφόρων όπλων και συσκευών για 
τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, όπως 
τα δακρυγόνα, οι χειροβομβίδες κρότου-
λάμψης και οι εκτοξευτές LBD 40· καλεί 
τα κράτη μέλη να μη θεσπίζουν 
περιοριστικούς νόμους όσον αφορά την 
ελευθερία του συνέρχεσθαι·

Or. en
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Τροπολογία 483
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τον ολοένα και συρρικνούμενο χώρο 
για τη δράση της ανεξάρτητης κοινωνίας 
των πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη· 
υπενθυμίζει τη σημασία της εξασφάλισης 
επαρκούς χρηματοδότησης για τη στήριξη 
των δραστηριοτήτων της κοινωνίας των 
πολιτών·

11. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τον ολοένα και συρρικνούμενο χώρο 
για τη δράση της ανεξάρτητης κοινωνίας 
των πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη· 
υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών 
στην υπεράσπιση και την προαγωγή των 
αρχών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 
της ΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του 
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
της ισότητας, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου· τονίζει την ανάγκη 
εξασφάλισης ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος 
για τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, μέσα στο οποίο αυτές θα 
μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα χωρίς 
επιθέσεις και χωρίς περιττούς ή 
αυθαίρετους περιορισμούς, καθώς και 
επαρκούς χρηματοδότησης για τη στήριξη 
των δραστηριοτήτων της κοινωνίας των 
πολιτών· καταδικάζει τους περιορισμούς 
στην πρόσβαση των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών σε 
χρηματοδότηση, οι οποίοι σε ορισμένα 
κράτη μέλη έχουν μια πιο συστημική 
πτυχή με τη μορφή νομικών αλλαγών και 
αλλαγών πολιτικής και επηρεάζουν 
σοβαρά το έργο και το νομικό καθεστώς 
τους·

Or. en

Τροπολογία 484
Clare Daly, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τον ολοένα και συρρικνούμενο χώρο 
για τη δράση της ανεξάρτητης κοινωνίας 
των πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη· 
υπενθυμίζει τη σημασία της εξασφάλισης 
επαρκούς χρηματοδότησης για τη στήριξη 
των δραστηριοτήτων της κοινωνίας των 
πολιτών·

11. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τον ολοένα και συρρικνούμενο χώρο 
για τη δράση της ανεξάρτητης κοινωνίας 
των πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη, 
ιδίως όσον αφορά τις οργανώσεις για τα 
δικαιώματα των γυναικών και τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω 
αδικαιολόγητων διοικητικών βαρών, 
περιορισμού της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση, καθώς και περιορισμών 
στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και τη 
συνδικαλιστική ελευθερία· υπενθυμίζει τη 
σημασία της εξασφάλισης επαρκούς 
χρηματοδότησης για τη στήριξη των 
δραστηριοτήτων οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μεταξύ 
άλλων μέσω του προγράμματος 
«Δικαιώματα και αξίες», η 
χρηματοδότηση του οποίου θα πρέπει να 
αυξηθεί σημαντικά, όπως έχει ζητήσει 
και στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 485
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τον ολοένα και συρρικνούμενο χώρο 
για τη δράση της ανεξάρτητης κοινωνίας 
των πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη· 
υπενθυμίζει τη σημασία της εξασφάλισης 
επαρκούς χρηματοδότησης για τη 
στήριξη των δραστηριοτήτων της 
κοινωνίας των πολιτών·

11. υπενθυμίζει τον ουσιώδη ρόλο που 
διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών σε 
τοπικό, εθνικό, ενωσιακό και διεθνές 
επίπεδο όσον αφορά την εκπροσώπηση 
των συμφερόντων των πολιτών, την 
ενίσχυση της φωνής των μειονοτήτων 
που δεν εκπροσωπούνται δεόντως και την 
υπεράσπιση και προαγωγή των αρχών 
που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της 
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ΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του 
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
της ισότητας, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου· εκφράζει τη βαθιά του 
ανησυχία για τον ολοένα και 
συρρικνούμενο χώρο για τη δράση της 
ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών στην 
ΕΕ συνολικά·

Or. en

Τροπολογία 486
Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τον ολοένα και συρρικνούμενο χώρο 
για τη δράση της ανεξάρτητης κοινωνίας 
των πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη· 
υπενθυμίζει τη σημασία της εξασφάλισης 
επαρκούς χρηματοδότησης για τη στήριξη 
των δραστηριοτήτων της κοινωνίας των 
πολιτών·

11. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τον ολοένα και συρρικνούμενο χώρο 
για τη δράση της ανεξάρτητης κοινωνίας 
των πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη· 
υπενθυμίζει τη σημασία της εξασφάλισης 
επαρκούς χρηματοδότησης για τη στήριξη 
των δραστηριοτήτων της κοινωνίας των 
πολιτών· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να αυξήσουν τη 
στήριξη της ΕΕ σε οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών που 
υπερασπίζονται τις αρχές του άρθρου 2 
της ΣΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω 
του προγράμματος «Δικαιώματα και 
αξίες», η χρηματοδότηση του οποίου θα 
πρέπει να είναι σημαντική, όπως έχει 
ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 487
Evin Incir, Monika Beňová, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek, Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τον ολοένα και συρρικνούμενο χώρο 
για τη δράση της ανεξάρτητης κοινωνίας 
των πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη· 
υπενθυμίζει τη σημασία της εξασφάλισης 
επαρκούς χρηματοδότησης για τη στήριξη 
των δραστηριοτήτων της κοινωνίας των 
πολιτών·

11. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τον ολοένα και συρρικνούμενο χώρο 
για τη δράση της ανεξάρτητης κοινωνίας 
των πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη· 
εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τη 
γενική μείωση της οικονομικής στήριξης 
σε εθνικό επίπεδο, από ορισμένα κράτη 
μέλη, οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών που εργάζονται για την 
προάσπιση συμφερόντων· υπενθυμίζει τη 
σημασία της εξασφάλισης επαρκούς 
χρηματοδότησης για τη στήριξη των 
δραστηριοτήτων της κοινωνίας των 
πολιτών· τονίζει τη σημασία της 
εξασφάλισης της χρηματοδότησης των 
δραστηριοτήτων προάσπισης 
συμφερόντων, καθώς και άλλων ειδών 
δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 488
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τον ολοένα και συρρικνούμενο χώρο 
για τη δράση της ανεξάρτητης κοινωνίας 
των πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη· 
υπενθυμίζει τη σημασία της εξασφάλισης 
επαρκούς χρηματοδότησης για τη 
στήριξη των δραστηριοτήτων της 
κοινωνίας των πολιτών·

11. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τον ολοένα και συρρικνούμενο χώρο 
για τη δράση της ανεξάρτητης κοινωνίας 
των πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη·

Or. pl

Τροπολογία 489
Jorge Buxadé Villalba
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τον ολοένα και συρρικνούμενο χώρο 
για τη δράση της ανεξάρτητης κοινωνίας 
των πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη· 
υπενθυμίζει τη σημασία της εξασφάλισης 
επαρκούς χρηματοδότησης για τη 
στήριξη των δραστηριοτήτων της 
κοινωνίας των πολιτών·

11. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τον ολοένα και συρρικνούμενο χώρο 
για τη δράση της ανεξάρτητης κοινωνίας 
των πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη·

Or. es

Τροπολογία 490
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τον ολοένα και συρρικνούμενο χώρο 
για τη δράση της ανεξάρτητης κοινωνίας 
των πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη· 
υπενθυμίζει τη σημασία της εξασφάλισης 
επαρκούς χρηματοδότησης για τη 
στήριξη των δραστηριοτήτων της 
κοινωνίας των πολιτών·

11. τονίζει τη σημασία της 
ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών σε 
ορισμένα κράτη μέλη· καθώς και την 
ανάγκη συνεργασίας με την κοινωνία των 
πολιτών μέσω ανοικτού, διαφανούς και 
τακτικού διαλόγου και υποστήριξης του 
ρόλου της όσον αφορά την προαγωγή των 
αρχών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 
της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 491
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τον ολοένα και συρρικνούμενο χώρο 

11. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τον ολοένα συρρικνούμενο δημόσιο 
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για τη δράση της ανεξάρτητης κοινωνίας 
των πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη· 
υπενθυμίζει τη σημασία της εξασφάλισης 
επαρκούς χρηματοδότησης για τη 
στήριξη των δραστηριοτήτων της 
κοινωνίας των πολιτών·

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 492
Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τον ολοένα και συρρικνούμενο χώρο 
για τη δράση της ανεξάρτητης κοινωνίας 
των πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη· 
υπενθυμίζει τη σημασία της εξασφάλισης 
επαρκούς χρηματοδότησης για τη στήριξη 
των δραστηριοτήτων της κοινωνίας των 
πολιτών·

11. υπενθυμίζει τη σημασία της 
εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης 
για τη στήριξη των δραστηριοτήτων της 
κοινωνίας των πολιτών· τονίζει ότι 
οποιαδήποτε χρηματοδότηση 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
πρέπει να χαρακτηρίζεται πλήρως από 
διαφάνεια και λογοδοσία·

Or. en

Τροπολογία 493
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Maite 
Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπενθυμίζει ότι τα παιδιά 
οικογενειών ΛΟΑΔΜ και τα παιδιά 
μόνων γονέων, καθώς και οι γονείς τους, 
υφίστανται παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και υφίστανται περιορισμούς στην 
ελεύθερη κυκλοφορία τους εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της άρνησης 
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ορισμένων κρατών μελών να 
αναγνωρίσουν την ομόφυλη γονεϊκότητα· 
προτρέπει ως εκ τούτου τα κράτη μέλη 
και την Επιτροπή να θεσπίσουν νόμους 
που θα αναγνωρίζουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δημόσιων εγγράφων και 
την αμοιβαία αναγνώριση της ισχύος των 
ληξιαρχικών εγγράφων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 494
Karlo Ressler, Javier Zarzalejos, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επικροτεί πρωτοβουλίες και 
ενέργειες που έχουν στόχο την ενίσχυση 
της συνεργασίας στον τομέα της 
ασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών και 
την οργάνωση μιας αποτελεσματικής 
αντίδρασης της ΕΕ στην τρομοκρατία 
και στις απειλές για την ασφάλεια στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί τα κράτη μέλη 
να συνεργαστούν πλήρως και να 
βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ τους και με τους οργανισμούς της 
ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων· τονίζει τη 
σημασία του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας· 
τονίζει τη σημασία της ευθυγράμμισης 
των εποπτικών μηχανισμών στον τομέα 
των υπηρεσιών πληροφοριών με τον 
Χάρτη και την ΕΣΔΑ· ζητεί από τα 
σχετικά θεσμικά όργανα να παρέχουν 
διασφαλίσεις για την αποτροπή 
οιασδήποτε δευτερογενούς 
θυματοποίησης λόγω εξευτελισμού και 
άλλων προσβολών εναντίον της εικόνας 
των θυμάτων που προέρχεται από 
στρώματα της κοινωνίας συνδεόμενα με 
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τον αυτουργό της επίθεσης·

Or. en

Τροπολογία 495
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει ότι οι αυξανόμενες 
κινητοποιήσεις διαδηλωτών σε όλη την 
Ευρώπη είναι πολύπλευρες: αφορούν τις 
οικονομικές ανισότητες, τη μείωση της 
εμπιστοσύνης στις παραδοσιακές 
πολιτικές ελίτ και θεσμούς, τις 
παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και δημοκρατικών κανόνων και τη 
θέληση των πολιτών να ακουστούν 
καλύτερα οι απόψεις τους· τονίζει ότι το 
δικαίωμα ειρηνικής διαμαρτυρίας και 
ειρηνικής συνάθροισης συνδέεται με το 
δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης 
και η προστασία του είναι εξαιρετικά 
σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία 
των δημοκρατικών κοινωνιών· 
υπενθυμίζει ότι οι αρχές των κρατών 
μελών έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν 
το δικαίωμα όλων να εκφράζουν 
ελεύθερα τις απόψεις τους στο πλαίσιο 
δημόσιων συναθροίσεων, καθώς και να 
προστατεύουν τις συναθροίσεις από 
όσους θέλουν να στερήσουν στους άλλους 
το δικαίωμα να διαδηλώνουν και να 
εκφράζουν δυναμικά τις απόψεις τους1α·
__________________
1α 
https://www.coe.int/en/web/commissioner/
-/shrinking-space-for-freedom-of-
peaceful-assembly

Or. en
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Τροπολογία 496
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. σημειώνει με ανησυχία την όλο 
και μεγαλύτερη συρρίκνωση του χώρου 
για την ανεξάρτητη κοινωνία των 
πολιτών σε ορισμένα κράτη μέλη, και 
ιδίως για τις οργανώσεις για τα 
δικαιώματα των γυναικών και τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τη στήριξη και την προστασία 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών και των υπερασπιστριών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
δραστηριοποιούνται σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο και που εργάζονται για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων και 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, 
μεταξύ άλλων μέσω του προγράμματος 
«Δικαιώματα και αξίες»· τονίζει τη 
σημασία της συμμετοχής των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
στη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 497
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί τα κράτη μέλη να μη 
λαμβάνουν μέτρα που, εκούσια ή 
ακούσια, επηρεάζουν δυσμενώς τη 
λειτουργία και τις δραστηριότητες της 
κοινωνίας των πολιτών, 
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συμπεριλαμβανομένων των 
αδικαιολόγητων διοικητικών βαρών, του 
περιορισμού της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση, της φορολογικής 
πολιτικής ή της νομοθεσίας για την 
ασφάλεια και την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας· καταδικάζει την 
παρενόχληση, τον εκφοβισμό, τη 
συκοφαντία και τις απειλές κατά της 
κοινωνίας των πολιτών σε ορισμένα 
κράτη μέλη, ιδίως κατά υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
υπέρμαχων της δημοκρατίας· εκφράζει 
τη βαθιά ανησυχία του για την 
αυτολογοκρισία και τις ανασταλτικές 
επιπτώσεις που επιφέρουν τέτοιες 
πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 498
Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επισημαίνει ότι οι νέες τεχνικές 
συλλογής δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για σκοπούς πρόβλεψης 
συμπεριφοράς και χειραγώγησης έχουν 
αυξανόμενο αντίκτυπο στα θεμελιώδη 
δικαιώματα εκατομμυρίων ατόμων στην 
ΕΕ και σε όλον τον κόσμο, ιδίως στα 
δικαιώματα στην ιδιωτικότητα, την 
προστασία των δεδομένων, την 
ενημέρωση, καθώς και στην ελευθερία 
και την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης· σε αυτό το πλαίσιο, 
προτρέπει τους ιδιωτικούς φορείς και τις 
αρμόδιες αρχές να μεριμνήσουν για την 
πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ 
για την προστασία των δεδομένων και να 
διασφαλίσουν ότι τα άτομα κατανοούν 
τον τρόπο και τους σκοπούς της 
επεξεργασίας των προσωπικών 
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πληροφοριών τους·

Or. en

Τροπολογία 499
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja Fajon, Marie-Pierre 
Vedrenne, Abir Al-Sahlani, Karen Melchior, Εύα Καϊλή, Laurence Farreng, Josianne 
Cutajar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπενθυμίζει ότι τα παιδιά 
οικογενειών ΛΟΑΔΜ, καθώς και οι γονείς 
τους, είναι θύματα παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ και 
υπόκεινται σε περιορισμούς στην 
ελευθερία της κυκλοφορίας τους στην 
ΕΕ, λόγω της άρνησης ορισμένων 
κρατών μελών να αναγνωρίσουν την 
ιδιότητα των γονέων σε ζευγάρια 
ομοφυλοφίλων· προτρέπει επομένως τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
εκδώσουν νόμους που αναγνωρίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δημόσιων 
εγγράφων και την αμοιβαία αναγνώριση 
των αποτελεσμάτων των πιστοποιητικών 
προσωπικής κατάστασης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 500
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
αυξανόμενη βία από ακροαριστερές 
οντότητες, ομάδες και κοινότητες σε όλη 
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την Ευρώπη, καθώς και για τη βία που 
ασκείται από αυτονομιστές εναντίον των 
δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, αλλά 
και εναντίον των δημοσιογράφων και του 
άμαχου πληθυσμού·

Or. es

Τροπολογία 501
Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για τη γενική μείωση της οικονομικής 
στήριξης των εθνικών οργανώσεων για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. σε εθνικό 
επίπεδο από ορισμένα κράτη μέλη· 
υπενθυμίζει τη σημασία της εξασφάλισης 
επαρκούς χρηματοδότησης για τη 
στήριξη των δραστηριοτήτων των 
εθνικών οργανώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 502
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. επισημαίνει τους πιθανούς 
κινδύνους για τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
και την ασφάλεια σε σχέση με τη χρήση 
νέων τεχνολογιών, ιδίως συστημάτων 
τεχνητής νοημοσύνης (AI), 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που 
σχετίζονται με το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας, τη 



PE648.415v03-00 106/168 AM\1201210EL.docx

EL

διάδοση της παραπληροφόρησης, 
προβληματισμούς για θέματα βιοηθικής 
όσον αφορά τη χρήση της τεχνητής 
νοημοσύνης στην περίθαλψη και τις 
πιθανές διακρίσεις και προκαταλήψεις 
κατά τη χρήση συστημάτων τεχνητής 
νοημοσύνης για τον χαρακτηρισμό 
ατόμων· τονίζει ότι η προσέγγιση όσον 
αφορά την τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει 
να είναι «ανθρωποκεντρική», σε μια 
προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι οι 
ανθρώπινες αξίες είναι κεντρικής 
σημασίας για τον τρόπο ανάπτυξης, 
εφαρμογής, χρήσης και παρακολούθησης 
των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, 
διασφαλίζοντας τον σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων που ορίζονται 
στις Συνθήκες και τον Χάρτη· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει τις νομοθετικές 
προτάσεις για μια συντονισμένη 
ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τις 
επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης 
στους ανθρώπους και την ηθική, με βάση 
τις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας 
για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη που 
κατάρτισε η ομάδα εμπειρογνωμόνων 
υψηλού επιπέδου για την τεχνητή 
νοημοσύνη της Επιτροπής (AI HLEG)·

Or. en

Τροπολογία 503
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. εμμένει στην άποψη ότι η τακτική 
και ολοκληρωμένη παρακολούθηση και 
ανάλυση είναι κρίσιμης σημασίας για την 
κατανόηση των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η κοινωνία των πολιτών σε 
όλη την Ευρώπη· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να συμπεριλάβει σχετικούς 
δείκτες που αφορούν τον πολιτικό χώρο, 
την ελευθερία της έκφρασης και την 
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ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι στην 
ετήσια έκθεσή της για το κράτος δικαίου, 
να προτείνει ένα σχέδιο δράσης για την 
προστασία και την προαγωγή της 
κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης 
κατευθυντήριων γραμμών για την 
εφαρμογή της ελευθερίας της έκφρασης, 
της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι 
ειρηνικώς, καθώς και την προστασία των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο 
και τη σύσταση ενός ταμείου έκτακτης 
ανάγκης για την προστασία τους·

Or. en

Τροπολογία 504
Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
χρησιμοποιούν συστηματικά τα δεδομένα 
που παράγει ο FRA στη χάραξη 
πολιτικής, ιδίως στους τομείς του 
κράτους δικαίου, της μετανάστευσης και 
του ασύλου, καθώς και της ένταξης των 
Ρομά· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
χρησιμοποιεί συστηματικά τα δεδομένα 
που παράγει ο FRA κατά την υποβολή 
συστάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 505
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. εμμένει στην άποψη ότι η τακτική 
και ολοκληρωμένη παρακολούθηση και 
ανάλυση είναι κρίσιμης σημασίας για την 
κατανόηση των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η κοινωνία των πολιτών σε 
όλη την Ευρώπη· ζητεί να αναθεωρηθεί 
το πεδίο αρμοδιοτήτων του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, 
καθώς αυτό θα επέτρεπε στον Οργανισμό 
να λαμβάνει και να ερευνά καταγγελίες 
και να διενεργεί ειδικές αξιολογήσει ανά 
χώρα·

Or. en

Τροπολογία 506
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να αξιολογούν 
συστηματικά τον αντίκτυπο της νέας 
νομοθεσίας στην κοινωνία των πολιτών· 
ζητεί να αναθεωρηθεί το πεδίο 
αρμοδιοτήτων του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, 
καθώς αυτό θα του επέτρεπε να λαμβάνει 
και να ερευνά καταγγελίες και να 
διενεργεί ειδικές αξιολογήσει ανά χώρα 
στις περιπτώσεις που εντοπίζονται 
αρνητικές τάσεις· ζητεί να δημιουργηθεί 
ένα καθεστώς σε επίπεδο ΕΕ για τους μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς με σκοπό 
τη διευκόλυνση των διασυνοριακών 
δωρεών και την παροχή μιας 
εναλλακτικής λύσης σε χώρες όπου η 
κοινωνία των πολιτών συνεχίζει να 
αντιμετωπίζει απειλές·
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Or. en

Τροπολογία 507
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. καταδικάζει την άνοδο των 
εξτρεμιστικών πολιτικών κινημάτων· 
ζητεί να υπάρξει ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τους κινδύνους που 
εγκυμονούν οι ολοκληρωτικές πολιτικές 
ιδεολογίες· εκφράζει την ανησυχία του για 
τη συνεχιζόμενη χρήση των συμβόλων 
των ολοκληρωτικών καθεστώτων σε 
δημόσιους χώρους, υπενθυμίζοντας ότι 
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έχουν 
απαγορεύσει τη χρήση των ναζιστικών 
και των κομμουνιστικών συμβόλων·

Or. en

Τροπολογία 508
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. προτρέπει την Επιτροπή να 
αναλαμβάνει νομική δράση στις 
περιπτώσεις που θεσπίζονται νόμοι στα 
κράτη μέλη οι οποίοι περιορίζουν τον 
πολιτικό χώρο, κατά παράβαση του 
Χάρτη, μεταξύ άλλων μέσω της κίνησης 
διαδικασιών επί παραβάσει·

Or. en
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Τροπολογία 509
Diana Riba i Giner, Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11δ. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι νόμοι για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 
συμπεριλαμβανομένων των νόμων για την 
εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας1α, 
εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μην επηρεάζουν αυθαίρετα ή δυσανάλογα 
τα δικαιώματα στην ελευθερία της 
έκφρασης, του συνέρχεσθαι ή του 
συνεταιρίζεσθαι, να μην εισάγουν 
διακρίσεις κατά συγκεκριμένων 
εθνοτικών ή θρησκευτικών κοινοτήτων 
και να προστατεύουν το δικαίωμα στην 
ελευθερία και το δικαίωμα σε δίκαιη 
δίκη·
__________________
1α Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και 
την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 510
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11δ. υπενθυμίζει τη σημασία της 
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εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης 
για τη στήριξη των δραστηριοτήτων της 
κοινωνίας των πολιτών· σε αυτό το 
πλαίσιο, καλεί το Συμβούλιο να αυξήσει 
σημαντικά τον προϋπολογισμό που 
διατίθεται για το πρόγραμμα 
«Δικαιώματα και αξίες», μεταξύ άλλων 
μέσω της διαθεσιμότητας εύκολα 
προσβάσιμης άμεσης χρηματοδότησης 
για τις δραστηριότητες οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που 
υπερασπίζονται τη δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 511
Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11ε. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να εγκρίνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο 
μέτρων, συμπεριλαμβανομένης 
νομοθεσίας και νόμιμων κεφαλαίων, για 
την αποτροπή των στρατηγικών 
μηνύσεων κατά της δημόσιας 
συμμετοχής (SLAPP), το οποίο θα 
προστατεύει τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
όχι μόνο των παραγόντων των μέσων 
ενημέρωσης, αλλά και του ακαδημαϊκού 
κόσμου, των συνδικαλιστών, των 
ακτιβιστών, των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και των 
μεμονωμένων πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, που θίγονται από τις 
SLAPP·

Or. en
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Τροπολογία 512
Diana Riba i Giner, Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11ε. καταδικάζει τη χρήση νομοθεσίας 
που έχει στόχο την προστασία των 
πολιτών για την καταστολή της νόμιμης 
αμφισβήτησης, όπως την κατάχρηση 
ποινικών αδικημάτων που αφορούν 
«εξύμνηση της τρομοκρατίας» κατά 
θεμιτών διαφωνούντων, νόμους σχετικά 
με τη ρητορική μίσους κατά καλλιτεχνών 
που ασκούν κριτική εναντίον 
περιστατικών κακοποίησης από την 
αστυνομία και νόμους για τη βλασφημία 
σε ορισμένα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 513
Diana Riba i Giner, Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11στ. εκφράζει τον βαθύ προβληματισμό 
του για το ευρύ πεδίο εφαρμογής των 
εθνικών νομοθετικών πλαισίων στην 
εφαρμογή μέτρων επιτήρησης και στην 
πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πληροφορίες, 
χωρίς επαρκή δικαστική εποπτεία και 
διασφαλίσεις που να διασφαλίζουν ότι 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη το δικαίωμα 
στην ιδιωτικότητα και το δικαίωμα σε 
δίκαιη δίκη, στις περιπτώσεις που οι εν 
λόγω πληροφορίες μπορεί να οδηγήσουν 
σε ποινικές έρευνες, με αποτέλεσμα να μη 
διασφαλίζεται ότι οι κυβερνητικές 
υπηρεσίες λειτουργούν εντός των ορίων 
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του κράτους δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 514
Diana Riba i Giner, Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11ζ. καταδικάζει την ανάπτυξη 
τεχνολογιών εξ αποστάσεως αναγνώρισης 
προσώπου και άλλων βιομετρικών 
στοιχείων από τα κράτη μέλη, 
ενδεχομένως κατά παράβαση του άρθρου 
9 παράγραφος 1 και του άρθρου 9 
παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία 
Δεδομένων (ΓΚΠΔ), καθώς δεν πληρούν 
την προϋπόθεση να είναι απαραίτητες 
«για λόγους ουσιαστικού δημόσιου 
συμφέροντος», και του άρθρου 4 
παράγραφος 1, του άρθρου 8 παράγραφος 
1 και του άρθρου 10 της οδηγίας για την 
προστασία δεδομένων από τις αρχές 
επιβολής του νόμου, καθώς τα εν λόγω 
συστήματα απειλούν σοβαρά την 
ελευθερία του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι·

Or. en

Τροπολογία 515
Diana Riba i Giner, Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11η. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει 
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κατά κρατών μελών των οποίων οι νόμοι 
για την εφαρμογή της ακυρωθείσας 
οδηγίας για τη διατήρηση δεδομένων δεν 
καταργήθηκαν έτσι ώστε να 
ευθυγραμμιστούν με τις αποφάσεις του 
ΔΕΕ στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-
203/15 και C-698/15 - Tele2 Sverige, και 
τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 
και C-594/12 - Digital Rights Ireland·

Or. en

Τροπολογία 516
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11θ. υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα της 
αυτοδιάθεσης αποτελεί καθολικό 
δικαίωμα και αναγνωρίζεται ως το 
δικαίωμα όλων των λαών να καθορίζουν 
ελεύθερα το πολιτικό καθεστώς τους και 
να εξασφαλίζουν ελεύθερα την 
οικονομική, κοινωνική και μορφωτική 
τους ανάπτυξη, όπως ορίζεται στο κοινό 
άρθρο 1 του Διεθνούς Συμφώνου για τα 
ατομικά και πολιτικά δικαιώματα 
(ICCPR) και του Διεθνούς Συμφώνου για 
τα οικονομικά, πολιτικά και μορφωτικά 
δικαιώματα (ICESCR)· καλεί τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
σέβονται και να υπερασπίζονται το 
δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών, 
καθώς και τον πολιτισμό, την ταυτότητα, 
τη γλώσσα και όλες τις δημοκρατικές και 
ειρηνικές πολιτικές φιλοδοξίες των 
ευρωπαϊκών λαών· τονίζει ότι το άρθρο 1 
της ΣΕΕ ορίζει ότι στόχος της ΕΕ είναι η 
δημιουργία μιας διαρκώς στενότερης 
Ένωσης των λαών της Ευρώπης, στην 
οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το 
δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν 
εγγύτερα στους πολίτες·
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Or. en

Τροπολογία 517
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καταδικάζει απερίφραστα τις 
τρομοκρατικές επιθέσεις που 
πραγματοποιούν τρομοκρατικές ομάδες 
και τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση που 
αυτές διαδίδουν· ζητεί την αύξηση της 
συνεργασίας με την Ευρωπόλ και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών για την αύξηση της 
ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 518
Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. καταδικάζει σθεναρά τη χρήση 
μέσων ενημέρωσης από 
ριζοσπαστικοποιημένες ομάδες για τη 
διάδοση των βίαιων εξτρεμιστικών 
ιδεολογιών τους·

Or. en

Τροπολογία 519
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών, 
των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 520
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. καταδικάζει το γεγονός ότι 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
νόμους, πολιτικές και πρακτικές που 
υπονομεύουν την αποτελεσματική 
προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των προσφύγων, των 
αιτούντων άσυλο και των μεταναστών, 
στην ξηρά και τη θάλασσα· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να θέσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και 
των προσφύγων, καθώς και την αρχή του 
επιμερισμού των ευθυνών, στο επίκεντρο 
των πολιτικών τους για τη μετανάστευση 
και το άσυλο·

Or. en

Τροπολογία 521
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν τη σύσταση της 
Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

διαγράφεται
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του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 
Ιουνίου 2019, με τίτλο «Lives saved. 
Rights protected. Bridging the protection 
gap for refugees and migrants in the 
Mediterranean» (Διάσωση ζωών. 
Προστασία δικαιωμάτων. Αντιμετώπιση 
των ελλείψεων στην προστασία των 
προσφύγων και των μεταναστών στη 
Μεσόγειο)27·
__________________
27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-
protected-bridging-the-protection-gap-for-
refugees-/168094eb87

Or. es

Τροπολογία 522
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν τη σύσταση της 
Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 
Ιουνίου 2019, με τίτλο «Lives saved. 
Rights protected. Bridging the protection 
gap for refugees and migrants in the 
Mediterranean» (Διάσωση ζωών. 
Προστασία δικαιωμάτων. Αντιμετώπιση 
των ελλείψεων στην προστασία των 
προσφύγων και των μεταναστών στη 
Μεσόγειο)27·

διαγράφεται

__________________
27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-
protected-bridging-the-protection-gap-for-
refugees-/168094eb87

Or. fr
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Τροπολογία 523
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν τη σύσταση της 
Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 
Ιουνίου 2019, με τίτλο «Lives saved. 
Rights protected. Bridging the protection 
gap for refugees and migrants in the 
Mediterranean» (Διάσωση ζωών. 
Προστασία δικαιωμάτων. Αντιμετώπιση 
των ελλείψεων στην προστασία των 
προσφύγων και των μεταναστών στη 
Μεσόγειο)27·

διαγράφεται

__________________
27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-
protected-bridging-the-protection-gap-for-
refugees-/168094eb87

Or. en

Τροπολογία 524
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν τη σύσταση της 
Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, του Ιουνίου 
2019, με τίτλο «Lives saved. Rights 
protected. Bridging the protection gap for 
refugees and migrants in the 
Mediterranean» (Διάσωση ζωών. 
Προστασία δικαιωμάτων. Αντιμετώπιση 
των ελλείψεων στην προστασία των 
προσφύγων και των μεταναστών στη 
Μεσόγειο)27·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να εφαρμόσουν τη σύσταση της 
Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, του Ιουνίου 
2019, με τίτλο «Lives saved. Rights 
protected. Bridging the protection gap for 
refugees and migrants in the 
Mediterranean» (Διάσωση ζωών. 
Προστασία δικαιωμάτων. Αντιμετώπιση 
των ελλείψεων στην προστασία των 
προσφύγων και των μεταναστών στη 
Μεσόγειο)27· υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα 
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ασύλου προστατεύεται ρητά από το 
άρθρο 18 του Χάρτη· καταδικάζει τα 
κράτη μέλη που αρνούνται να δεχθούν 
αιτούντες άσυλο στην επικράτειά τους, 
παραβιάζοντας κατάφωρα την 
υποχρέωση αλληλεγγύης που προβλέπεται 
από τις Συνθήκες·

__________________ __________________
27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-
protected-bridging-the-protection-gap-for-
refugees-/168094eb87

27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-
protected-bridging-the-protection-gap-for-
refugees-/168094eb87

Or. it

Τροπολογία 525
Evin Incir, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Katarina Barley

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καταδικάζει τις καταχρήσεις και 
τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που υφίστανται ορισμένοι 
μετανάστες και πρόσφυγες, σε σχέση 
ιδίως με την πρόσβαση στο έδαφος των 
κρατών μελών, τους όρους υποδοχής, τις 
διαδικασίες ασύλου, την κράτηση 
μεταναστών και την προστασία των 
ευάλωτων ατόμων, και υπενθυμίζει τις 
υποχρεώσεις των κρατών μελών με βάση 
τις διεθνείς συνθήκες και την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 526
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Ramona 
Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ζητεί από το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να ξεκινήσουν εκ νέου και 
χωρίς καθυστέρηση τις διαπραγματεύσεις 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο 
τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής 
πολιτικής ασύλου, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η τήρηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των ανθρώπων, και ιδίως 
των ανηλίκων·

Or. fr

Τροπολογία 527
Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προστατεύουν τη ζωή, την υγεία 
και την περιουσία των πολιτών στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
δεινοπαθούν από την ανεξέλεγκτη εισροή 
προσφύγων, ιδίως των πολιτών που ζουν 
στις νήσους τις Μεσογείου·

Or. pl

Τροπολογία 528
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
μια επείγουσα λύση για την επίλυση 
κατάφωρων περιπτώσεων παραβιάσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κέντρα 
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υποδοχής προσφύγων και μεταναστών 
στο ευρωπαϊκό έδαφος·

Or. en

Τροπολογία 529
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί τα κράτη μέλη να 
συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους 
στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και να εφαρμόσουν πλήρως 
τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 530
Fabienne Keller, Maite Pagazaurtundúa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να μεριμνήσουν για το 
κλείσιμο των κέντρων υποδοχής και 
ταυτοποίησης των αιτούντων άσυλο στο 
ευρωπαϊκό έδαφος, όπου χιλιάδες 
ευάλωτα άτομα δεν έχουν πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες (υγεία, εκπαίδευση, 
κ.ά.) και εκτίθενται σε απάνθρωπες 
συνθήκες διαβίωσης εντός της ΕΕ· ζητεί, 
παράλληλα, το άνοιγμα νέων κέντρων για 
τη διασφάλιση αξιοπρεπούς υποδοχής 
στα εξωτερικά σύνορα, με τη στήριξη της 
ΕΕ·

Or. fr
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Τροπολογία 531
Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. προτρέπει την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να κινήσουν τη διαδικασία για 
το κλείσιμο των κέντρων καταχώρισης 
αιτούντων άσυλο σε ευρωπαϊκό έδαφος, 
στα οποία χιλιάδες ευάλωτα άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων 
παιδιών, δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές 
υπηρεσίες (υγεία, εκπαίδευση κ.λπ.) και 
αντιμετωπίζουν ανυπόφορες, 
απάνθρωπες συνθήκες εντός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 532
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. θεωρεί ότι κάθε άτομο που φθάνει 
σε ένα κέντρο υποδοχής και 
ταυτοποίησης αιτούντων άσυλο στα 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ θα πρέπει να 
έχει πρόσβαση σε δικηγόρο πριν από κάθε 
συνέντευξη με εθνική ή ευρωπαϊκή αρχή, 
ώστε να ενημερώνεται για τις 
υφιστάμενες διαδικασίες (όπως η 
διαδικασία ασύλου) και τα δικαιώματά 
του·

Or. fr
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Τροπολογία 533
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. υπενθυμίζει ότι τα παιδιά 
αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο 
των αιτούντων άσυλο και ότι είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για να αποτρέψουν την 
εξαφάνιση ασυνόδευτων ανηλίκων που 
καταλήγουν να πέφτουν θύματα εμπορίας 
ανθρώπων και σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης·

Or. en

Τροπολογία 534
Javier Zarzalejos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις συστηματικές καταγγελίες βίαιων 
επαναπροωθήσεων από υπαλλήλους των 
αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορα 
κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διερευνήσουν το θέμα και 
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
εξάλειψη των εν λόγω πολιτικών και 
πρακτικών, μεταξύ άλλων μέσω της 
αναστολής της διάθεσης πόρων για την 
επιτήρηση των συνόρων και της 
διασφάλισης της ανεξάρτητης 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων 
ελέγχου των συνόρων από εθνικούς 
διαμεσολαβητές και ΜΚΟ·

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 535
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις συστηματικές καταγγελίες βίαιων 
επαναπροωθήσεων από υπαλλήλους των 
αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορα 
κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διερευνήσουν το θέμα και 
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
εξάλειψη των εν λόγω πολιτικών και 
πρακτικών, μεταξύ άλλων μέσω της 
αναστολής της διάθεσης πόρων για την 
επιτήρηση των συνόρων και της 
διασφάλισης της ανεξάρτητης 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων 
ελέγχου των συνόρων από εθνικούς 
διαμεσολαβητές και ΜΚΟ·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 536
Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Javier Moreno Sánchez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις συστηματικές καταγγελίες βίαιων 
επαναπροωθήσεων από υπαλλήλους των 
αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορα 
κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διερευνήσουν το θέμα και 
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
εξάλειψη των εν λόγω πολιτικών και 
πρακτικών, μεταξύ άλλων μέσω της 
αναστολής της διάθεσης πόρων για την 
επιτήρηση των συνόρων και της 
διασφάλισης της ανεξάρτητης 

13. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις συστηματικές καταγγελίες βίαιων 
επαναπροωθήσεων από υπαλλήλους των 
αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορα 
κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διερευνήσουν το θέμα και 
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
εξάλειψη των εν λόγω πολιτικών και 
πρακτικών, μεταξύ άλλων μέσω της 
αναστολής της διάθεσης πόρων για την 
επιτήρηση των συνόρων και της 
διασφάλισης της ανεξάρτητης 
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παρακολούθησης των δραστηριοτήτων 
ελέγχου των συνόρων από εθνικούς 
διαμεσολαβητές και ΜΚΟ·

παρακολούθησης των δραστηριοτήτων 
ελέγχου των συνόρων από εθνικούς 
διαμεσολαβητές και ΜΚΟ· ζητεί τη 
βελτίωση των μηχανισμών σε επίπεδο 
συνόρων και προξενείων ώστε να 
καθίσταται δυνατή η υποβολή αιτήσεων 
διεθνούς προστασίας από δυνητικούς 
αιτούντες άσυλο·

Or. es

Τροπολογία 537
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Ramona Strugariu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις συστηματικές καταγγελίες βίαιων 
επαναπροωθήσεων από υπαλλήλους των 
αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορα 
κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διερευνήσουν το θέμα και 
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
εξάλειψη των εν λόγω πολιτικών και 
πρακτικών, μεταξύ άλλων μέσω της 
αναστολής της διάθεσης πόρων για την 
επιτήρηση των συνόρων και της 
διασφάλισης της ανεξάρτητης 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων 
ελέγχου των συνόρων από εθνικούς 
διαμεσολαβητές και ΜΚΟ·

13. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συστηματικές καταγγελίες βίαιων 
επαναπροωθήσεων από υπαλλήλους των 
αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορα 
κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διερευνήσουν το θέμα και 
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
εξάλειψη των εν λόγω πολιτικών και 
πρακτικών·

Or. fr

Τροπολογία 538
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 13. λαμβάνει υπό σημείωση την 
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για τις συστηματικές καταγγελίες βίαιων 
επαναπροωθήσεων από υπαλλήλους των 
αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορα 
κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διερευνήσουν το θέμα και 
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
εξάλειψη των εν λόγω πολιτικών και 
πρακτικών, μεταξύ άλλων μέσω της 
αναστολής της διάθεσης πόρων για την 
επιτήρηση των συνόρων και της 
διασφάλισης της ανεξάρτητης 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων 
ελέγχου των συνόρων από εθνικούς 
διαμεσολαβητές και ΜΚΟ·

απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που 
στηρίζει τις επαναπροωθήσεις από 
υπαλλήλους των αρχών επιβολής του 
νόμου σε διάφορα κράτη μέλη· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν την 
προστασία των δυνάμεων της τάξης και 
να θέσουν τέλος στον «παράγοντα έλξης»·

Or. es

Τροπολογία 539
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna Júlia Donáth, 
Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις συστηματικές καταγγελίες βίαιων 
επαναπροωθήσεων από υπαλλήλους των 
αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορα 
κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διερευνήσουν το θέμα και 
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
εξάλειψη των εν λόγω πολιτικών και 
πρακτικών, μεταξύ άλλων μέσω της 
αναστολής της διάθεσης πόρων για την 
επιτήρηση των συνόρων και της 
διασφάλισης της ανεξάρτητης 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων 
ελέγχου των συνόρων από εθνικούς 
διαμεσολαβητές και ΜΚΟ·

13. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συστηματικές καταγγελίες βίαιων 
επαναπροωθήσεων από υπαλλήλους των 
αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορα 
κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διερευνήσουν το θέμα και 
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
εξάλειψη των εν λόγω πολιτικών και 
πρακτικών, μεταξύ άλλων μέσω της 
αναστολής της διάθεσης πόρων για την 
επιτήρηση των συνόρων και της 
διασφάλισης της ανεξάρτητης 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων 
ελέγχου των συνόρων από εθνικούς 
διαμεσολαβητές και ΜΚΟ· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
παράσχουν ένα ευρύ πλαίσιο που θα 
καθιστά δυνατή την ομαλή μετανάστευση 
και δεν θα ωθεί τους μετανάστες να 
χρησιμοποιούν διαύλους παράτυπης 
μετανάστευσης·
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Or. en

Τροπολογία 540
Evin Incir, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις συστηματικές καταγγελίες βίαιων 
επαναπροωθήσεων από υπαλλήλους των 
αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορα 
κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διερευνήσουν το θέμα και 
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
εξάλειψη των εν λόγω πολιτικών και 
πρακτικών, μεταξύ άλλων μέσω της 
αναστολής της διάθεσης πόρων για την 
επιτήρηση των συνόρων και της 
διασφάλισης της ανεξάρτητης 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων 
ελέγχου των συνόρων από εθνικούς 
διαμεσολαβητές και ΜΚΟ·

13. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις συστηματικές καταγγελίες βίαιων 
επαναπροωθήσεων από υπαλλήλους των 
αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορα 
κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διερευνήσουν το θέμα και 
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
εξάλειψη των εν λόγω πολιτικών και 
πρακτικών, μεταξύ άλλων μέσω της 
αναστολής της διάθεσης πόρων για την 
επιτήρηση των συνόρων και της 
διασφάλισης της ανεξάρτητης 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων 
ελέγχου των συνόρων από εθνικούς 
διαμεσολαβητές και ΜΚΟ· τονίζει τη 
σημασία μιας πλήρως λειτουργικής 
υπηρεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
εντός του Frontex·

Or. en

Τροπολογία 541
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για τις συστηματικές καταγγελίες βίαιων 
επαναπροωθήσεων από υπαλλήλους των 
αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορα 
κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να διερευνήσουν το θέμα και 

13. επισημαίνει τις καταγγελίες 
σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις 
θεμελιωδών δικαιωμάτων μεταναστών 
και προσφύγων στα εξωτερικά σύνορα 
της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διερευνήσουν τους εν λόγω 
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να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την 
εξάλειψη των εν λόγω πολιτικών και 
πρακτικών, μεταξύ άλλων μέσω της 
αναστολής της διάθεσης πόρων για την 
επιτήρηση των συνόρων και της 
διασφάλισης της ανεξάρτητης 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων 
ελέγχου των συνόρων από εθνικούς 
διαμεσολαβητές και ΜΚΟ·

ισχυρισμούς· καλεί τα κράτη μέλη και τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ να σεβαστούν το 
διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της ΕΕ, 
καθώς και τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των 
συνοριοφυλάκων καθώς και στις 
διαδικασίες ασύλου·

Or. en

Τροπολογία 542
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει αφενός ότι οι γυναίκες και 
τα κορίτσια πρόσφυγες χωρίς επίσημα 
έγγραφα θα πρέπει να μπορούν να ασκούν 
πλήρως τα βασικά θεμελιώδη 
δικαιώματά τους, ανεξάρτητα από το 
νομικό ή διοικητικό καθεστώς τους· 
εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για την 
κατάσταση των μεταναστών και των 
αιτούντων άσυλο που εισέρχονται 
λαθραία στην ΕΕ· ζητεί το άνοιγμα 
νόμιμων και ασφαλών οδών 
μετανάστευσης και ασύλου για την 
αποφυγή της σεξουαλικής βίας και της 
βίας λόγω φύλου· τονίζει περαιτέρω, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι όλες οι νομικές και 
διοικητικές διαδικασίες θα πρέπει να 
διεξάγονται χωρίς χρονοτριβή· 
υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά 
μπορεί να αναγκάζονται να προβαίνουν 
σε σεξουαλικές ενέργειες με αντάλλαγμα 
την προστασία ή τη βασική στήριξη που 
χρειάζονται για να επιβιώσουν· 
υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι η 
βελτίωση των συστημάτων βοήθειας και 
καταγραφής είναι υψίστης σημασίας, σε 
συνδυασμό με την ανάγκη αντιμετώπισης 
του χωρισμού των μελών των οικογενειών 



AM\1201210EL.docx 129/168 PE648.415v03-00

EL

και της έλλειψης ασφαλών και νόμιμων 
μέσων εισόδου στην ΕΕ· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο οι διαδικασίες επανένωσης των 
οικογενειών να διασφαλίζουν τον 
σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων των 
γυναικών και των κοριτσιών που 
επανενώνονται με τις οικογένειές τους 
στην ΕΕ, ούτως ώστε να μην εξαρτώνται 
από κανένα μέλος της οικογένειάς τους 
για να αποκτήσουν πρόσβαση στην υγεία, 
την εκπαίδευση ή την εργασία·

Or. en

Τροπολογία 543
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπογραμμίζει, σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης 
Ιουνίου 2018, τη σημασία της εξάλειψης 
των κινήτρων για την πραγματοποίηση 
επικίνδυνων ταξιδιών, ώστε να 
εξαρθρωθεί το επιχειρηματικό μοντέλο 
των διακινητών και να αποφεύγονται οι 
τραγικές απώλειες ζωών· αυτό απαιτεί 
νέα προσέγγιση βασισμένη σε κοινές ή 
συμπληρωματικές δράσεις των κρατών 
μελών όσον αφορά την αποβίβαση όσων 
διασώζονται από επιχειρήσεις έρευνας 
και διάσωσης· εν προκειμένω, ζητεί από 
την Επιτροπή να διερευνήσει αμελλητί 
την έννοια των περιφερειακών 
πλατφορμών αποβίβασης, σε στενή 
συνεργασία με σχετικές τρίτες χώρες, 
καθώς και με την Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR) και τον Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης (ΔΟΜ)· οι πλατφόρμες 
αυτές θα πρέπει να λειτουργούν κάνοντας 
διάκριση των επιμέρους καταστάσεων, με 
πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και 
χωρίς να δημιουργείται παράγοντας 
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έλξης·

Or. es

Τροπολογία 544
Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι η διάσωση ζωών 
αποτελεί νομική υποχρέωση με βάση το 
διεθνές δίκαιο και το ενωσιακό δίκαιο· 
καταδικάζει σθεναρά τις ποινικές 
διαδικασίες που έχουν κινηθεί σε 
ορισμένα κράτη μέλη κατά οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών και ατόμων 
για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
σε μετανάστες· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι δεν ασκούνται διώξεις 
κατά ατόμων και οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που βοηθούν 
μετανάστες για ανθρωπιστικούς λόγους·

Or. en

Τροπολογία 545
Karlo Ressler, Balázs Hidvéghi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη να διαθέσουν σημαντικούς πόρους 
για να υπονομεύσουν το επιχειρηματικό 
μοντέλο των δικτύων εμπορίας 
ανθρώπων και των διακινητών 
ανθρώπων, το οποίο θέτει τις πιο 
ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά και τις 
γυναίκες, σε απειλητικές για τη ζωή τους 
καταστάσεις, καθώς και για να 
αποτρέψουν για πολλούς τον κίνδυνο να 
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ακολουθήσουν επικίνδυνες και 
ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές οδούς στις 
οποίες δεν μπορούν να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε επίσημες διαδικασίες 
ασύλου·

Or. en

Τροπολογία 546
Javier Zarzalejos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει τη σημασία της αυστηρής 
διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της 
ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη 
αντιμετώπισης των ανθρωπιστικών 
ζητημάτων που επηρεάζουν τον έλεγχο 
των συνόρων· υπογραμμίζει ότι οι 
ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές σε 
θέματα μετανάστευσης πρέπει να 
συμμορφώνονται πλήρως με τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών του 1951 σχετικά 
με το καθεστώς των προσφύγων και το 
πρόσθετο πρωτόκολλό της·

Or. es

Τροπολογία 547
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Karen Melchior, Laurence Farreng, Fabienne Keller, 
Josianne Cutajar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επαναλαμβάνει ότι η κράτηση 
παιδιών υπό μετανάστευση δεν 
εξυπηρετεί ποτέ το υπέρτατο συμφέρον 
του παιδιού σύμφωνα με τη Διακήρυξη 
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της Νέας Υόρκης για τους Πρόσφυγες και 
τους Μετανάστες, ότι τα παιδιά δεν 
πρέπει να τίθενται υπό κράτηση στο 
πλαίσιο της μετανάστευσης, και καλεί, 
επομένως, τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
εναλλακτικές στην κράτηση που θα 
βασίζονται στις τοπικές κοινωνίες, καθώς 
και να δώσουν προτεραιότητα στην 
ενσωμάτωση, την εκπαίδευση και την 
ψυχολογική στήριξη·

Or. en

Τροπολογία 548
Evin Incir, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Katarina Barley

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του 
για τον εκφοβισμό και τις συλλήψεις 
εργαζομένων σε ανθρωπιστικές 
οργανώσεις και εθελοντών που 
υποστηρίζουν μετανάστες σε παράτυπη 
κατάσταση· επισημαίνει ότι η τάση 
συνεχίστηκε το 2018 και το 2019, και 
στόχο αποτέλεσαν τόσο σκάφη διάσωσης 
που χρησιμοποιούνται από οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών στη 
Μεσόγειο, καθώς και εθελοντές και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 549
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καταδικάζει σθεναρά τις επιθέσεις 
και την παρενόχληση ακτιβιστών υπέρ 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
εργαζομένων σε ανθρωπιστικές 
οργανώσεις και τις προσπάθειες ή 
απόπειρες ποινικοποίησης της 
ανθρωπιστικής συνδρομής· 
επαναλαμβάνει ότι οι ασφαλείς και 
νόμιμες οδοί αποτελούν τον καλύτερο 
τρόπο αποφυγής της απώλειας ζωών· 
προτρέπει τα κράτη μέλη να εντείνουν τα 
μέτρα επανεγκατάστασης και να 
δημιουργήσουν ανθρωπιστικούς 
διαδρόμους προς την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 550
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να έχουν στόχο τη διατήρηση της 
ενότητας των οικογενειών, όποτε αυτό 
είναι δυνατό· καλεί τα κράτη μέλη να 
ακολουθήσουν την εφαρμογή της οδηγίας 
2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα 
οικογενειακής επανένωσης·

Or. en

Τροπολογία 551
Sylwia Spurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει 
την καθιέρωση του καθεστώτος 
«κλιματικού πρόσφυγα», 
συμπεριλαμβανομένου ενός διεθνούς 
ορισμού του κλιματικού ασύλου·

Or. en

Τροπολογία 552
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna Júlia Donáth, 
Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τεχνητή νοημοσύνη και προστασία 
δεδομένων

Or. en

Τροπολογία 553
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη πρέπει να διαθέσουν σημαντικούς 
πόρους για τη δημιουργία και τη 
διατήρηση ασφαλών και νόμιμων οδών 
για τους αιτούντες άσυλο, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι 
διακινητές ανθρώπων και τα δίκτυα 
εμπορίας ανθρώπων· υπογραμμίζει ότι η 
διάσωση ανθρώπινων ζωών δεν είναι 
μόνο πράξη αλληλεγγύης προς τα άτομα 
που κινδυνεύουν, αλλά αποτελεί επίσης 
νομική υποχρέωση σύμφωνα με το 
ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο· 
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προτρέπει τις υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου της ΕΕ να βελτιώσουν τις 
προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση 
αυτών των δικτύων και να συνεργάζονται 
πιο εντατικά μεταξύ τους, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή σε εγκλήματα κατά 
παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 554
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το 
«ψηφιακό χάσμα» που προκαλείται από 
την αλλαγή κοινωνικού παραδείγματος 
που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη και να 
διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των 
πολιτών, και ιδίως όσων έχουν 
αναπηρίες, ελλείψεις στις ψηφιακές 
δεξιότητες ή είναι πιο ευάλωτοι, στη 
δημόσια διοίκηση και τις δημόσιες 
υπηρεσίες· τονίζει ότι οι ηλικιωμένοι 
αποτελούν μία από τις ομάδες που 
πλήττονται περισσότερο από το 
«ψηφιακό χάσμα»·

Or. en

Τροπολογία 555
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
για τη θέσπιση, σε ορισμένα κράτη μέλη, 
εθνικής νομοθεσίας που παραβιάζει 
κατάφωρα θεμελιώδη δικαιώματα και 
ποινικοποιεί την ανθρωπιστική βοήθεια 
σε άτομα που κινδυνεύουν· καταδικάζει 
απερίφραστα την κίνηση ποινικών 
διαδικασιών σε ορισμένα κράτη μέλη 
κατά οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών και μεμονωμένων πολιτών για 
την παροχή βοήθειας σε άτομα που 
κινδύνευαν και ζητεί την άμεση και 
πλήρη αθώωσή τους·

Or. en

Τροπολογία 556
Samira Rafaela
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. ζητεί από την ΕΕ να 
κινητοποιήσει τα απαραίτητα μέσα για 
την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα για την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση της 
χρήσης των νέων τεχνολογιών ως 
εργαλείου για την πρόσληψη γυναικών 
και κοριτσιών στο πλαίσιο της εμπορίας 
ανθρώπων, ιδίως για σεξουαλική και 
εργασιακή εκμετάλλευση·

Or. en

Τροπολογία 557
Caterina Chinnici, David Lega, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Dragoş Pîslaru, 
Michaela Šojdrová, Laura Ferrara, Maite Pagazaurtundúa, Brando Benifei, Tanja 
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Fajon, Marie-Pierre Vedrenne, Karen Melchior, Laurence Farreng, Fabienne Keller, 
Josianne Cutajar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. τονίζει τη σημασία της 
εφαρμογής, από τα κράτη μέλη, ειδικών 
μέτρων για τη χορήγηση σε όλα τα παιδιά 
μεταναστών, αμέσως μετά την άφιξή 
τους, πρόσβασης σε εκπαίδευση, 
εκμάθηση της γλώσσας, υγειονομική 
περίθαλψη, καλές συνθήκες διαβίωσης 
και, στην περίπτωση που είναι 
ασυνόδευτα ή έχουν χωριστεί από τις 
οικογένειές τους, τον διορισμό επιτρόπου·

Or. en

Τροπολογία 558
Pernando Barrena Arza, Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. ζητεί την αναστολή της 
συνεργασίας με την αποκαλούμενη 
ακτοφυλακή της Λιβύης, 
συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών 
ναυτικών και ναυτιλιακών πόρων, που 
είχε ως αποτέλεσμα την επιστροφή 
χιλιάδων ατόμων σε μια μη ασφαλή χώρα 
κατά παράβαση του δικαιώματός της μη 
επαναπροώθησης·

Or. en

Τροπολογία 559
Evin Incir, Domènec Ruiz Devesa, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. εκφράζει τον σοβαρό 
προβληματισμό του για την 
ανθρωπιστική κατάσταση στα κέντρα 
υποδοχής μεταναστών·

Or. en

Τροπολογία 560
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. τονίζει ότι οι μετανάστες χωρίς 
επίσημα έγγραφα θα πρέπει να μπορούν 
να ασκούν πλήρως τα βασικά θεμελιώδη 
δικαιώματά τους, ανεξάρτητα από το 
νομικό ή διοικητικό καθεστώς τους· 
εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για την 
κατάσταση των μεταναστών και των 
αιτούντων άσυλο που εισέρχονται 
λαθραία στην ΕΕ και την ανάγκη 
διάνοιξης νόμιμων και ασφαλών οδών 
μετανάστευσης και ασύλου· υπενθυμίζει 
ότι οι γυναίκες και τα παιδιά μπορεί να 
αναγκάζονται να προβαίνουν σε 
σεξουαλικές ενέργειες με αντάλλαγμα την 
προστασία ή τη βασική στήριξη που 
χρειάζονται για να επιβιώσουν και ότι 
αυτό συχνά οφείλεται σε κενά στη 
συνδρομή, στην αποτυχία των 
συστημάτων καταχώρισης και στην 
αποτυχία συμμόρφωσης με τη αρχή του 
υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού, 
στον χωρισμό των μελών της οικογένειας 
ή στην απουσία ασφαλών και νόμιμων 
μέσων εισόδου στην ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 561
Maria Walsh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. καταδικάζει τα περιστατικά 
υποκίνησης φόβου και μίσους των 
πολιτών απέναντι στους μετανάστες και 
τους αιτούντες άσυλο προκειμένου με 
σκοπό την αποκόμιση πολιτικών οφελών· 
καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και 
να εφαρμόσουν θετικές εκστρατείες με 
στόχο να προωθήσουν την αναγκαιότητα 
των βιώσιμων πολιτικών ενσωμάτωσης· 
προτρέπει σθεναρά τα κράτη μέλη να 
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να 
διασφαλίζουν συνθήκες υποδοχής πριν 
από την ενσωμάτωση οι οποίες συνάδουν 
με το θεμελιώδες δικαίωμα για ένα 
αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και το 
επίσης θεμελιώδες δικαίωμα στη 
σωματική και ψυχική υγεία, και σε αυτό 
το πλαίσιο θα πρέπει να δοθεί αυξημένη 
προσοχή στις ευάλωτες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 562
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Abir Al-
Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. εκφράζει την ανησυχία του για τον 
κίνδυνο πολυπλοκότητας των αλγορίθμων 
που μπορεί να οδηγήσει σε 
προκαταλήψεις, καθώς οι αλγόριθμοι 
εφαρμόζουν τις προκαταλήψεις τους με 
μεγαλύτερη συνέπεια σε σύγκριση με τους 
ανθρώπους· επισημαίνει ότι τα 
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μεροληπτικά δεδομένα μπορεί να 
οδηγήσουν σε μεροληπτικά αποτελέσματα 
και διακρίσεις με βάση την κοινωνική, 
οικονομική, εθνοτική, φυλετική, 
σεξουαλική κατάσταση, το φύλο, την 
κατάσταση αναπηρίας ή άλλους 
παράγοντες·

Or. en

Τροπολογία 563
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13δ. υπενθυμίζει ότι η χρήση της λέξης 
«παράνομοι» όταν αναφέρεται σε 
μετανάστες επηρεάζει αρνητικά την 
αντίληψη του κοινού όσον αφορά τους 
μετανάστες, νομιμοποιώντας πολιτικές 
που δεν συνάδουν με τις εγγυήσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
συμβάλλουν στην ξενοφοβία και τις 
διακρίσεις, καθώς και σε εναντίωση, 
απειλές και βία της κοινωνίας κατά ΜΚΟ 
που υποστηρίζουν πρόσφυγες και άλλους 
μετανάστες[1]· 
[1]https://rm.coe.int/expert-council-conf-
exp-2019-1-criminal-law-ngo-restrictions-
migration/1680996969

Or. en

Τροπολογία 564
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna Júlia Donáth, 
Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. επισημαίνει ότι απαιτούνται 
περαιτέρω διασφαλίσεις για την 
κατοχύρωση της προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων υπό 
το πρίσμα της ανάπτυξης νέων 
τεχνολογιών· σημειώνει ότι, εκτός από τις 
επιδράσεις των αναδυόμενων 
τεχνολογιών σε δεοντολογικό επίπεδο, 
όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και τα 
μαζικά δεδομένα, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 565
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13ε. προτρέπει σθεναρά την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 
την τρέχουσα ανησυχητική κατάσταση 
στα κέντρα υποδοχής μεταναστών, 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες 
και τα παιδιά· καλεί την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη να εντείνουν τη δράση τους για τον 
τερματισμό της κράτησης παιδιών, ιδίως 
στο πλαίσιο της μετανάστευσης σε όλη 
την ΕΕ, και να αναπτύξουν εναλλακτικές 
στην κράτηση που θα βασίζονται στην 
τοπική κοινωνία, καθώς και να δώσουν 
προτεραιότητα στην ενσωμάτωση, την 
εκπαίδευση και την ψυχολογική στήριξη· 
τονίζει ότι ένα ασυνόδευτο παιδί είναι 
πρωτίστως ένα παιδί που δυνητικά 
κινδυνεύει και ότι κεντρικό κριτήριο των 
κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όταν έχουν να κάνουν με παιδιά, 
πρέπει να είναι η προστασία του παιδιού 
και όχι οι μεταναστευτικές πολιτικές, ήτοι 
ο σεβασμός της βασικής αρχής του 
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υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού·

Or. en

Τροπολογία 566
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13στ. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
ενισχύσουν τις προορατικές επιχειρήσεις 
έρευνας και διάσωσης, με την παροχή 
επαρκών σκαφών και επαρκούς 
εξοπλισμού ειδικά για επιχειρήσεις 
έρευνας και διάσωσης, καθώς και 
προσωπικού, κατά μήκος των διαδρομών 
όπου μπορούν να συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στη διατήρηση ζωών, 
στο πλαίσιο είτε επιχείρησης υπό τον 
συντονισμό του Frontex είτε διεθνών ή 
μεμονωμένων εθνικών ή περιφερειακών 
επιχειρήσεων, κατά προτίμηση μη 
στρατιωτικών επιχειρήσεων· καλεί την 
Επιτροπή να υποστηρίζει χρηματοδοτικά 
και πολιτικά τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες· καλεί τα κράτη μέλη να 
αξιοποιήσουν πλήρως όλα τα σκάφη που 
δύνανται να συνδράμουν σε επιχειρήσεις 
έρευνας και διάσωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των σκαφών υπό 
την εκμετάλλευση ΜΚΟ· πιστεύει ότι τα 
σκάφη των ΜΚΟ και η εμπορική ναυτιλία 
δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν τη δέουσα 
εκπλήρωση, από τα κράτη μέλη και την 
Ένωση, των υποχρεώσεών τους όσον 
αφορά την έρευνα και διάσωση στο 
πλαίσιο μιας πιο μακροπρόθεσμης, 
διαρθρωτικής και συντονισμένης 
προσέγγισης·

Or. en
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Τροπολογία 567
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13ζ. καλεί τα κράτη μέλη και τον 
Frontex να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους προς στήριξη των επιχειρήσεων 
έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο και 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τον 
μεγάλο αριθμό ατόμων που διασώθηκαν 
από τον Frontex το 2018 και το 2019· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
θετική αυτή συνεισφορά στις 
δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης 
δεν ήταν αρκετή για να μειωθεί 
σημαντικά ο αριθμός θανάτων στη 
Μεσόγειο·

Or. en

Τροπολογία 568
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13η. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να εγκρίνει 
κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη 
μέλη, οι οποίες θα ορίζουν ποιες μορφές 
βοήθειας δεν θα πρέπει να 
ποινικοποιούνται, προκειμένου να 
διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνέπεια στην 
ποινική νομοθεσία περί υποβοήθησης σε 
όλα τα κράτη μέλη και να περιοριστεί η 
αδικαιολόγητη ποινικοποίηση·

Or. en
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Τροπολογία 569
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13θ. καλεί την Επιτροπή να 
δρομολογήσει αμέσως εργασίες για μια 
νέα, πιο βιώσιμη, αξιόπιστη και μόνιμη 
προσέγγιση όσον αφορά την έρευνα και 
διάσωση, η οποία θα αντικαταστήσει τις 
υφιστάμενες ad hoc λύσεις, να αναπτύξει 
συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο 
δράσης, ώστε να αξιολογηθούν και να 
καλυφθούν οι ανάγκες και ικανότητες 
SAR, και να παράσχει υλική και 
χρηματοδοτική στήριξη στα κράτη μέλη, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά 
τους να σώζουν ζωές στη θάλασσα και να 
συντονίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και 
διάσωσης·

Or. en

Τροπολογία 570
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13ι. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει έναν βιώσιμο και δίκαιο 
μηχανισμό μετεγκατάστασης για τα 
άτομα που φθάνουν δια θαλάσσης στο 
πλαίσιο της σχεδιαζόμενης 
επανεκκίνησης της μεταρρύθμισης των 
κανόνων περί ασύλου·

Or. en
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Τροπολογία 571
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κράτος δικαίου και καταπολέμηση της 
διαφθοράς

Κράτος δικαίου και καταπολέμηση της 
διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος

Or. en

Τροπολογία 572
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπογραμμίζει ότι το κράτος 
δικαίου αποτελεί θεμέλιο λίθο της 
δημοκρατίας, διατηρεί τον διαχωρισμό 
των εξουσιών, διασφαλίζει τη λογοδοσία, 
συμβάλλει στην εμπιστοσύνη προς τους 
δημόσιους θεσμούς και εγγυάται τις 
αρχές της νομιμότητας, της ασφάλειας 
δικαίου, της απαγόρευσης της 
αυθαιρεσίας κατά την άσκηση 
εκτελεστικών εξουσιών, της 
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, της 
αμεροληψίας και της ισότητας έναντι του 
νόμου· τονίζει ότι ιδίως το κράτος 
δικαίου και η ανεξαρτησία της 
δικαιοσύνης είναι κρίσιμης σημασίας, για 
να είναι οι πολίτες σε θέση να 
απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και ελευθερίες τους· επισημαίνει ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 47 του Χάρτη, το 
θεμελιώδες δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής απαιτεί πρόσβαση σε ένα 
«ανεξάρτητο» δικαστήριο·

Or. en
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Τροπολογία 573
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. εκφράζει τον έντονο 
προβληματισμό του για τις σοβαρές 
επιθέσεις κατά του κράτους δικαίου σε 
ορισμένα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι η 
ανεξαρτησία, η αμεροληψία και η 
λογοδοσία του δικαστικού σώματος, 
καθώς και η ανεξαρτησία των δικηγόρων 
και των εισαγγελέων, έχουν θεμελιώδη 
σημασία για το κράτος δικαίου και την 
προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· προτρέπει σθεναρά την 
Επιτροπή να προβεί σε άμεσο και 
διεξοδικό έλεγχο της συμφωνίας των 
νομοθεσιών των κρατών μελών με το 
ενωσιακό δίκαιο και να κινήσει 
διαδικασίες επί παραβάσει στην 
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτές 
παραβιάζουν το ενωσιακό δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 574
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί κάθε παραβίαση του 
άρθρου 2 της ΣΕΕ και ιδίως όσες θίγουν 
θεμελιώδη δικαιώματα, στο πλαίσιο του 
κύκλου επανεξέτασης του κράτους 
δικαίου που έχει ανακοινώσει· 
επαναλαμβάνει ότι είναι κρίσιμη ανάγκη 
για έναν μηχανισμό της ΕΕ για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
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θεμελιώδη δικαιώματα, όπως προτείνεται 
από το Κοινοβούλιο, 
συμπεριλαμβανομένης μιας ετήσιας 
ανεξάρτητης, τεκμηριωμένης και χωρίς 
διακρίσεις αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης όλων των κρατών μελών 
με το άρθρο 2 της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 575
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal 
Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13δ. εκφράζει τη λύπη του για την 
απουσία φιλόδοξων δράσεων της 
Επιτροπής και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τον σεβασμό του κράτους δικαίου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
αξιοποιήσουν πλήρως τα διαθέσιμα μέσα 
για να αντιμετωπίσουν τον σαφή κίνδυνο 
σοβαρής παραβίασης του κράτους 
δικαίου, να προχωρήσουν τις εν εξελίξει 
διαδικασίες του άρθρου 7 και να 
παρουσιάσουν χωρίς καθυστέρηση τον 
μηχανισμό της ΕΕ για τη δημοκρατία, το 
κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 576
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna 
Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5 α (νέος)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δικαστική συνεργασία και δικαιώματα 
των θυμάτων

Or. en

Τροπολογία 577
Leopoldo López Gil, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δικαιώματα των ανηλίκων

Or. en

Τροπολογία 578
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. σημειώνει τις προσπάθειες που 
καταβάλλει η Επιτροπή και το Συμβούλιο 
για να διασφαλίσουν την τήρηση από όλα 
τα κράτη μέλη των αρχών του κράτους 
δικαίου, της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά και τον 
περιορισμένο αντίκτυπο των διαδικασιών 
που έχουν δρομολογηθεί βάσει του 
άρθρου 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ· είναι της 
άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση 
να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει 
εναντίον κρατών μελών που δεν 
υποστηρίζουν πλέον τις αξίες που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ και 
ότι το άρθρο 7 ΣΕΕ πρέπει να 
ενεργοποιηθεί εάν αποτύχουν όλα τα άλλα 
ένδικα μέσα· θεωρεί ότι η 
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αναποτελεσματικότητα της ΕΕ όσον 
αφορά τον τερματισμό των σοβαρών και 
διαρκών παραβιάσεων, σε ορισμένα 
κράτη μέλη, των αξιών που αναφέρονται 
στο άρθρο 2, υπονομεύει την εμπιστοσύνη 
μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και 
την αξιοπιστία της ΕΕ· τονίζει επίσης ότι 
η συνεχιζόμενη ατιμωρησία αυτών των 
παραβιάσεων ενθάρρυνε και άλλα κράτη 
μέλη να ακολουθήσουν την ίδια οδό· 
καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει και να 
δώσει συνέχεια στις προτάσεις της 
Επιτροπής και του Κοινοβουλίου σχετικά 
με τις διαδικασίες επί παραβάσει και τις 
ενδεχόμενες κυρώσεις·

Or. en

Τροπολογία 579
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. επαναλαμβάνει ότι το άρθρο 2 της 
ΣΕΕ ορίζει ότι το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα συγκαταλέγονται 
μεταξύ των αξιών στις οποίες εδράζεται 
η ΕΕ· επισημαίνει ότι οι παραβιάσεις 
αυτών των αρχών υπονομεύουν την 
αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των 
κρατών μελών και καθιστούν ανέφικτη τη 
διασυνοριακή δικαστική και αστυνομική 
συνεργασία· επισημαίνει ότι η 
αναποτελεσματικότητα της δράσης της 
ΕΕ να προστατεύσει αυτές τις αρχές θέτει 
σε κίνδυνο το σύνολο του ενωσιακού 
δικαίου και των δικαιωμάτων των 
πολιτών που βασίζονται σε αυτό, 
αποδυναμώνει την αξιοπιστία της ΕΕ και 
ενθαρρύνει τη διάδοση των 
παραβιάσεων· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνά συστηματικά και να 
καταπολεμά εγκαίρως οποιαδήποτε 
παραβίαση του κράτους δικαίου και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων με όλα τα μέσα 
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που έχει στη διάθεσή της, 
συμπεριλαμβανομένης της κίνησης 
διαδικασιών επί παραβάσει και της 
ενεργοποίησης του άρθρου 7 της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 580
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13ε. καλεί την Επιτροπή να παρέχει 
στους πολίτες και τους κατοίκους της 
Ένωσης πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματα των πολιτών σε έννομη 
προστασία και τις δυνατότητες 
προσφυγής στη δικαιοσύνη σε υποθέσεις 
που αφορούν παραβιάσεις της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων από 
εθνικές, περιφερειακές κυβερνήσεις ή 
θεσμικά όργανα της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 581
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. υπενθυμίζει την ανάγκη 
καθιέρωσης αμερόληπτης και τακτικής 
αξιολόγησης της κατάστασης του 
κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλα τα 
κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται σε 
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αντικειμενικά κριτήρια· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω ότι το Συμβούλιο 
διαδραματίζει επίσης σημαντικότατο 
ρόλο στη διασφάλιση του κράτους 
δικαίου και των άλλων αξιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ και 
χαιρετίζει τις προσπάθειες ορισμένων 
κρατών μελών να διασφαλίσουν, στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου, μια τακτική 
αξιολόγηση της κατάστασης όσον αφορά 
το κράτος δικαίου σε κάθε κράτος μέλος· 
καλεί το Συμβούλιο να προχωρήσει άμεσα 
προς επίτευξη αυτού του στόχου· 
υπενθυμίζει το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016 
με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά 
με τη θέσπιση ενός μηχανισμού της ΕΕ 
για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
Επιτροπή να υποβάλει, βάσει του άρθρου 
295 ΣΛΕΕ, πρόταση για τη σύναψη ενός 
ενωσιακού συμφώνου για τη δημοκρατία, 
το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα («Σύμφωνο της ΕΕ για 
ΔΚΘ») υπό τη μορφή διοργανικής 
συμφωνίας, που θα θεσπίζει ρυθμίσεις για 
τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και 
των κρατών μελών στο πλαίσιο του 
άρθρου 7 ΣΕΕ· θεωρεί ότι αυτό θα 
μπορούσε να αποτελέσει έναν δίκαιο, 
ισορροπημένο, τακτικό και προληπτικό 
μηχανισμό όσον αφορά τυχόν παραβίαση 
των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 
της ΣΕΕ, ο οποίος θα μπορούσε να 
λειτουργήσει παρόμοια με το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο στον τομέα των οικονομικών 
πολιτικών· υπενθυμίζει τον εγγενή δεσμό 
που υπάρχει μεταξύ του κράτους δικαίου 
και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
την ανάγκη να γίνουν ευρύτερα γνωστές 
σε όλους τους Ευρωπαίους οι κοινές αξίες 
της ΕΕ και ο Χάρτης· υπογραμμίζει τη 
σημασία της αποστολής από το 
Κοινοβούλιο στα κράτη μέλη ad hoc 
αντιπροσωπειών όταν υπάρχουν σαφείς 
ενδείξεις σοβαρών παραβιάσεων της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
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των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 582
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. καταδικάζει απερίφραστα τις 
συνεχιζόμενες επιθέσεις των 
κυβερνήσεων της Πολωνίας και της 
Ουγγαρίας κατά της ανεξαρτησίας της 
δικαιοσύνης· καλεί το Συμβούλιο να 
συζητήσει αμελλητί τις τελευταίες 
εξελίξεις όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στην Πολωνία στο πλαίσιο της εν εξελίξει 
διαδικασίας του άρθρου 7 παράγραφος 1 
της ΣΕΕ· καλεί την Επιτροπή να κινήσει 
επειγόντως διαδικασίες επί παραβάσει ως 
απάντηση στον αποκαλούμενο «νόμο 
φίμωσης» που τέθηκε σε ισχύ στις 
14 Φεβρουαρίου 2020 και που απειλεί με 
κυρώσεις πολωνούς δικαστές που 
εφαρμόζουν την απόφαση του ΔΕΕ της 
19ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις 
εγγυήσεις ανεξαρτησίας των δικαστών1α· 
καλεί την Επιτροπή να κινήσει εξίσου 
διαδικασίες επί παραβάσει ως απάντηση 
στην έγκριση του αποκαλούμενου 
«γενικού νόμου» (Νόμος CXXVII του 
2019) ο οποίος de facto υπαγάγει το 
σύστημα των τακτικών δικαστηρίων 
στην Ουγγαρία στη δικαιοδοσία του ήδη 
πολιτικοποιημένου Συνταγματικού 
Δικαστηρίου, παρέχοντας στις 
κυβερνητικές αρχές δικαίωμα προσφυγής 
σε πολιτικά ευαίσθητες υποθέσεις ως 
έκτακτο ένδικο μέσο·
__________________
1α Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-585/18, 
C-624/18 και C-625/18 A.K. κατά 
Krajowa Rada Sądownictwa, και CP και 
DO κατά Sąd Najwyższy, απόφαση της 
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19ης Νοεμβρίου 2019.

Or. en

Τροπολογία 583
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Nathalie 
Loiseau, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Moritz 
Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13στ. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική πρόληψη 
των παραβιάσεων θεμελιωδών 
δικαιωμάτων ως μέσο πραγματικής 
προστασίας του κράτους δικαίου στην 
ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της 
αποστολής από το Κοινοβούλιο στα 
κράτη μέλη ad hoc αντιπροσωπειών όταν 
υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σοβαρών 
παραβιάσεων της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 584
Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13δ. πιστεύει ότι οι πρόσφατες 
εξελίξεις σε ορισμένα κράτη μέλη 
συνεχίζουν να τονίζουν την άμεση ανάγκη 
για έναν μηχανισμό της ΕΕ για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, όπως προτείνεται 
από το Κοινοβούλιο, με τη μορφή 
διοργανικής συμφωνίας που θα 
απαρτίζεται από μια ετήσια ανεξάρτητη, 
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τεκμηριωμένη και χωρίς διακρίσεις 
ισότιμη αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
όλων των κρατών μελών της ΕΕ με τις 
αξίες που ορίζονται στο άρθρο 2 της 
ΣΕΕ, και περιλαμβάνει ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, που θα συνοδεύεται από μια 
διακοινοβουλευτική συζήτηση και έναν 
μόνιμο κύκλο πολιτικής εντός των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ· στο πλαίσιο 
αυτό, καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να ξεκινήσουν χωρίς 
καθυστέρηση διαπραγματεύσεις με το 
Κοινοβούλιο σχετικά με τους όρους της 
διοργανικής συμφωνίας σύμφωνα με το 
άρθρο 295 της ΣΛΕΕ· επαναλαμβάνει ότι 
ο μηχανισμός πρέπει να συμπληρώνει και 
να ενισχύει αντί να αντικαθιστά τις 
τρέχουσες και μελλοντικές διαδικασίες 
δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 585
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13δ. υπογραμμίζει ότι η πολιτική 
επιρροή ή ο πολιτικός έλεγχος του 
δικαστικού σώματος, άλλες μορφές 
εκφοβισμού ή παρέμβασης από 
κυβερνήσεις ή άλλους ισχυρούς 
παράγοντες, η διαφθορά των δικαστών, 
των δικηγόρων ή των εισαγγελέων, 
καθώς και η έλλειψη ανεξαρτησίας 
μεμονωμένων δικαστών εντός της 
δικαστικής ιεραρχίας, η χειραγώγηση της 
ανάθεσης των υποθέσεων, οι 
αμφιλεγόμενοι διορισμοί δικαστών και τα 
αμφιλεγόμενα συστήματα εκλογής 
δικαστών, και παρόμοια εμπόδια στην 
ανεξαρτησία μεμονωμένων δικαστών 
έχουν συχνά ως αποτέλεσμα την 
αδυναμία ή την απροθυμία του ίδιου του 
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δικαστικού σώματος να εκπληρώσει τον 
ρόλο του ως ανεξάρτητης αρχής ελέγχου 
της αυθαίρετης χρήσης της εξουσίας από 
τον εκτελεστικό και τον νομοθετικό 
κλάδο της κυβέρνησης, ως αμερόληπτου 
διαιτητή επίλυσης διαφορών και ως 
εγγυητή των δικαιωμάτων για δίκαιη 
απονομή της δικαιοσύνης και δίκαιη 
δίκη·

Or. en

Τροπολογία 586
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13ε. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το 
γεγονός ότι, αντί να σέβονται και να 
ενισχύουν την ανεξαρτησία, την 
αμεροληψία και τη λογοδοσία των 
δικαστηρίων, ορισμένες κυβερνήσεις και 
πολιτικοί σε ορισμένα κράτη μέλη 
παρεμβαίνουν στη δικαιοσύνη, 
εκτοξεύοντας ακόμα και απειλές κατά 
δικαστών· υπενθυμίζει ότι η ανεξαρτησία 
των δικαστών δεν είναι προνόμιο προς το 
συμφέρον των ίδιων των δικαστών, αλλά 
προς το συμφέρον του κράτους δικαίου 
και των προσώπων που επιζητούν και 
αναμένουν αμερόληπτη απονομή της 
δικαιοσύνης· τονίζει ότι η αμεροληψία 
και η ανεξαρτησία των δικαστών είναι 
απαραίτητες για τη διασφάλιση της 
ισότητας των αντιδίκων ενώπιον των 
δικαστηρίων και θα πρέπει να θεωρείται 
εγγύηση της ελευθερίας, του σεβασμού 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
αμερόληπτης απονομής της δικαιοσύνης· 
καταδικάζει τη χρήση του δικαστικού 
συστήματος για πολιτικούς σκοπούς, οι 
οποίοι επιδιώκουν να βλάψουν, να 
απονομιμοποιήσουν και να φιμώσουν την 
πολιτική διαφωνία· τονίζει ότι η έννοια 
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της λέξης «lawfare» (χρήση του νόμου ως 
όπλου πολέμου) χρησιμοποιείται για τον 
ορισμό και τον χαρακτηρισμό τέτοιου 
είδους καταστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 587
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13στ. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
για τις υφιστάμενες συνθήκες κράτησης 
σε ορισμένα κράτη μέλη και για την 
κατάσταση πολλών φυλακών στην ΕΕ· 
καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τους 
κανόνες για την κράτηση που απορρέουν 
από τις πράξεις διεθνούς δικαίου και τα 
πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης· 
επισημαίνει ότι η στέρηση της ελευθερίας 
δεν ισοδυναμεί με στέρηση της 
αξιοπρέπειας· υπενθυμίζει ότι οι 
κρατούμενες γυναίκες αποτελούν μια 
ομάδα με διακριτές ανάγκες και ότι οι 
ειδικές ανάγκες των γυναικών δεν θα 
πρέπει να αγνοούνται, παρόλο που 
αποτελούν μειονοτική κατηγορία 
κρατουμένων[1]· καλεί την Επιτροπή να 
εκδώσει κοινά πρότυπα της ΕΕ για τις 
συνθήκες κράτησης για την προστασία 
των δικαιωμάτων των κρατουμένων και 
την προώθηση προτύπων κράτησης στην 
ΕΕ1α·
__________________
1α https://rm.coe.int/168077ff14

Or. en

Τροπολογία 588
Diana Riba i Giner
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13ζ. καταδικάζει την αποτυχία πολλών 
κρατών μελών να βελτιώσουν τις 
συνθήκες κράτησης και να 
αντιμετωπίσουν την υπερπλήρωση των 
φυλακών, ιδίως μέσω της λήψης μέτρων 
για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης 
κατάχρησης του μέτρου της 
προφυλάκισης αντί εναλλακτικών μέτρων 
που δεν περιλαμβάνουν στέρηση 
ελευθερίας, και καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει νομοθεσία για τον καθορισμό 
προτύπων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 589
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13η. υπενθυμίζει ότι σκοπός της 
προφυλάκισης είναι να αποτελεί κατ’ 
εξαίρεση μέτρο που χρησιμοποιείται μόνο 
στις περιπτώσεις που είναι αυστηρώς 
απαραίτητο, αναλογικό, για το μικρότερο 
χρονικό διάστημα και σε συμμόρφωση με 
το τεκμήριο της αθωότητας και το 
δικαίωμα στην ελευθερία· εκφράζει τη 
λύπη του για την υπερβολική χρήση του 
μέτρου της προφυλάκισης σε ορισμένα 
κράτη μέλη και τη μη επανεξέταση της 
κράτησης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι η προφυλάκιση ως έσχατο μέτρο είναι 
δεόντως δικαιολογημένη·

Or. en
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Τροπολογία 590
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13η. επισημαίνει τη σύνδεση μεταξύ 
της διαφθοράς και της παραβίασης 
θεμελιωδών δικαιωμάτων σύμφωνα με τη 
διάγνωση στην οποία προέβη η ομάδα 
χωρών κατά της διαφθοράς (GRECO) 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε 
διάφορους τομείς όπως η ανεξαρτησία 
της δικαιοσύνης, η ελευθερία έκφρασης 
δημοσιογράφων και καταγγελτών, η 
ελευθερία του συνέρχεσθαι, οι 
εγκαταστάσεις κράτησης, τα κοινωνικά 
δικαιώματα, οι διακρίσεις στην άσκηση 
βασικών δικαιωμάτων και η εμπορία 
ανθρώπων·[1] [1] 
https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-
and-corruption/16808d9c83

Or. en

Τροπολογία 591
Karlo Ressler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν με 
αποφασιστικότητα τη συστημική διαφθορά 
και να σχεδιάσουν αποτελεσματικά μέσα 
για την πρόληψη, την καταπολέμηση και 
την επιβολή κυρώσεων κατά της 
διαφθοράς και για την καταπολέμηση της 
απάτης, και να παρακολουθούν σε τακτική 
βάση τη χρήση των δημόσιων κονδυλίων· 
καλεί την Επιτροπή να αρχίσει και πάλι 

14. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν με 
αποφασιστικότητα τη συστημική διαφθορά 
και να σχεδιάσουν αποτελεσματικά μέσα 
για την πρόληψη, την καταπολέμηση και 
την επιβολή κυρώσεων κατά της 
διαφθοράς και για την καταπολέμηση της 
απάτης, και να παρακολουθούν σε τακτική 
βάση τη χρήση των δημόσιων κονδυλίων· 
καλεί την Επιτροπή να αρχίσει και πάλι 
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άμεσα την ετήσια παρακολούθηση και 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με την 
καταπολέμηση της διαφθοράς σε σχέση με 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη 
μέλη· καλεί όλα τα κράτη μέλη να τηρούν 
τις συστάσεις της GRECO28·

την ετήσια παρακολούθηση και υποβολή 
εκθέσεων σχετικά με την καταπολέμηση 
της διαφθοράς σε σχέση με τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη να τηρούν τις 
συστάσεις της GRECO28· επαναλαμβάνει 
τη στήριξη του Κοινοβουλίου όσον αφορά 
τη σύσταση μιας αποτελεσματικής και 
ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας 
(EPPO) για την ενίσχυση της 
καταπολέμησης της απάτης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

__________________ __________________
28 Ομάδα χωρών κατά της διαφθοράς 28 Ομάδα χωρών κατά της διαφθοράς

Or. en

Τροπολογία 592
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν με 
αποφασιστικότητα τη συστημική διαφθορά 
και να σχεδιάσουν αποτελεσματικά μέσα 
για την πρόληψη, την καταπολέμηση και 
την επιβολή κυρώσεων κατά της 
διαφθοράς και για την καταπολέμηση της 
απάτης, και να παρακολουθούν σε τακτική 
βάση τη χρήση των δημόσιων κονδυλίων· 
καλεί την Επιτροπή να αρχίσει και πάλι 
την ετήσια παρακολούθηση και υποβολή 
εκθέσεων σχετικά με την καταπολέμηση 
της διαφθοράς σε σχέση με τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη να τηρούν τις 
συστάσεις της GRECO28·

14. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν με 
αποφασιστικότητα τη συστημική διαφθορά 
και το οργανωμένο έγκλημα, και να 
σχεδιάσουν αποτελεσματικά μέσα για την 
πρόληψη, την καταπολέμηση και την 
επιβολή κυρώσεων κατά της διαφθοράς 
και για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος και της απάτης, 
και να παρακολουθούν σε τακτική βάση τη 
χρήση των δημόσιων κονδυλίων· 
επισημαίνει τον αρνητικό αντίκτυπο της 
διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος στα ανθρώπινα δικαιώματα· 
καλεί την Επιτροπή να αρχίσει και πάλι 
την ετήσια παρακολούθηση και υποβολή 
εκθέσεων σχετικά με την καταπολέμηση 
της διαφθοράς σε σχέση με τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη να τηρούν τις 
συστάσεις της GRECO28·
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__________________ __________________
28 Ομάδα χωρών κατά της διαφθοράς 28 Ομάδα χωρών κατά της διαφθοράς

Or. en

Τροπολογία 593
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Caterina 
Chinnici, Sylwia Spurek, Klára Dobrev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν με 
αποφασιστικότητα τη συστημική διαφθορά 
και να σχεδιάσουν αποτελεσματικά μέσα 
για την πρόληψη, την καταπολέμηση και 
την επιβολή κυρώσεων κατά της 
διαφθοράς και για την καταπολέμηση της 
απάτης, και να παρακολουθούν σε τακτική 
βάση τη χρήση των δημόσιων κονδυλίων· 
καλεί την Επιτροπή να αρχίσει και πάλι 
την ετήσια παρακολούθηση και υποβολή 
εκθέσεων σχετικά με την καταπολέμηση 
της διαφθοράς σε σχέση με τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη να τηρούν τις 
συστάσεις της GRECO28·

14. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν με 
αποφασιστικότητα τη συστημική διαφθορά 
και να σχεδιάσουν αποτελεσματικά μέσα 
για την πρόληψη, την καταπολέμηση και 
την επιβολή κυρώσεων κατά της 
διαφθοράς και για την καταπολέμηση της 
απάτης, και να παρακολουθούν σε τακτική 
βάση τη χρήση των δημόσιων κονδυλίων· 
επισημαίνει τον αρνητικό αντίκτυπο της 
διαφθοράς στα ανθρώπινα δικαιώματα· 
καλεί την Επιτροπή να αρχίσει και πάλι 
την ετήσια παρακολούθηση και υποβολή 
εκθέσεων σχετικά με την καταπολέμηση 
της διαφθοράς σε σχέση με τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη να τηρούν τις 
συστάσεις της GRECO28·

__________________ __________________
28 Ομάδα χωρών κατά της διαφθοράς 28 Ομάδα χωρών κατά της διαφθοράς

Or. en

Τροπολογία 594
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Cornelia 
Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επισημαίνει την υποχρέωση 
προσχώρησης στην ΕΣΔΑ που θεσπίζεται 
στο άρθρο 6 της ΣΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα 
για να εξαλείψει τους νομικούς φραγμούς 
που εμποδίζουν την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας προσχώρησης και να 
υποβάλει ένα νέο σχέδιο συμφωνίας για 
την προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ, 
που να προσφέρει θετικές λύσεις στις 
αντιρρήσεις που διατύπωσε το ΔΕΕ στη 
γνώμη 2/13 της 18ης Δεκεμβρίου 2014· 
φρονεί ότι με την προσχώρηση αυτή θα 
εισαχθούν περαιτέρω εγγυήσεις 
προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των πολιτών και των 
κατοίκων της ΕΕ και θα δημιουργηθεί 
ένας πρόσθετος μηχανισμός 
πραγμάτωσης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, δηλαδή η δυνατότητα 
άσκησης προσφυγής στο ΕΔΑΔ για 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων οφειλόμενες σε πράξεις 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ ή των κρατών 
μελών κατά την εφαρμογή του ενωσιακού 
δικαίου, που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της ΕΣΔΑ· φρονεί ότι η 
νομολογία του ΕΔΑΔ θα παράσχει μια 
επιπλέον βάση για τις τρέχουσες και τις 
μελλοντικές δράσεις της ΕΕ σε 
συνάρτηση με τον σεβασμό και την 
προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών 
στους τομείς των ατομικών ελευθεριών, 
της δικαιοσύνης και των εσωτερικών 
υποθέσεων, πέραν της συναφούς 
νομολογίας του ΔΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 595
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπενθυμίζει ότι οι καταγγέλτες 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίλυση 
πολλών από τις προκλήσεις των 
δημοκρατιών μας, συμπεριλαμβανομένης 
της καταπολέμησης της «μεγάλης 
διαφθοράς» και της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
καθώς και νέων προκλήσεων, όπως είναι 
οι απειλές κατά της ατομικής ελευθερίας 
μέσω της μαζικής δόλιας χρήσης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι 
δραστηριότητες που προκαλούν σοβαρή 
περιβαλλοντική βλάβη ή οι απειλές κατά 
της δημόσιας υγείας· τονίζει ότι υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη εφαρμογής 
στοχευμένων μέτρων που να ενθαρρύνουν 
τους πολίτες να καταγγέλλουν τα σχετικά 
περιστατικά και να παρέχουν καλύτερη 
προστασία σε όσους αναλαμβάνουν τον 
κίνδυνο να το κάνουν· καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθήσει στενά τη 
μεταφορά της οδηγίας για τους 
καταγγέλτες στο εθνικό δίκαιο των 
κρατών μελών εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος της, όπως απαιτείται από 
τον νόμο·

Or. en

Τροπολογία 596
Evin Incir, Monika Beňová, Bettina Vollath, Kati Piri, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, 
Klára Dobrev, Birgit Sippel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. εκφράζει την ανησυχία του 
σχετικά με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις 
κατά της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης 
σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ· 
εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του 
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σχετικά με τις αρνητικές εξελίξεις στην 
Ουγγαρία και την Πολωνία· ανησυχεί για 
την έλλειψη προόδου στις διαδικασίες του 
άρθρου 7 στο Συμβούλιο· καλεί το 
Συμβούλιο να λάβει υπόψη την 
κατάσταση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου στις ακροάσεις του στο 
πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 7.1· 
υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν μπορεί να μείνει στο 
περιθώριο αυτών των συνεχιζόμενων 
ακροάσεων·

Or. en

Τροπολογία 597
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επαναλαμβάνει ότι η διαφθορά 
αποτελεί σοβαρή απειλή για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την 
ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών· 
υπογραμμίζει ότι η διαφθορά, δεδομένου 
ότι απομακρύνει δημόσια κονδύλια από 
τους στόχους κοινής ωφέλειας για τους 
οποίους προορίζονται, μειώνει το επίπεδο 
και την ποιότητα των δημόσιων 
υπηρεσιών, γεγονός που έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα· 
καλεί τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα να αναπτύξουν 
αποτελεσματικά εργαλεία για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και να 
ελέγχουν τακτικά τη χρήση των δημόσιων 
κονδυλίων·

Or. it

Τροπολογία 598
Raphaël Glucksmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί ξανά την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να προτείνει ένα Σύμφωνο της 
ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως 
αναφέρεται λεπτομερώς στο ψήφισμά του 
της 25ης Οκτωβρίου 20161α· τονίζει ότι η 
συστημική παραβίαση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων θα πρέπει να συνεπάγεται 
δημοσιονομικές συνέπειες για τα κράτη 
μέλη και υποστηρίζει σθεναρά τη θέση 
του σχετικά με την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη2α·
__________________
1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2016)0409
2α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0349

Or. en

Τροπολογία 599
Leopoldo López Gil, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καταδικάζει σθεναρά τα 
τεκταινόμενα στα κέντρα ανηλίκων της 
Ισπανίας, όπου ο ελλιπής έλεγχος εκ 
μέρους των υπευθύνων για τη λειτουργία 
του συστήματος έχει ως συνέπεια να 
συμμετέχουν ανήλικοι σε δίκτυα 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, και ζητά 
από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να 
εγκρίνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να 
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τερματιστεί αυτή η πρακτική·

Or. en

Τροπολογία 600
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Anna Júlia Donáth, 
Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. επισημαίνει ότι η πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη και το δικαίωμα υπεράσπισης 
αποτελούν αμφότερα θεμελιώδη 
δικαιώματα· η έλλειψη σεβασμού προς 
οποιοδήποτε από αυτά οδηγεί σε 
ατιμωρησία και αδικία, αντίστοιχα· 
τονίζει ότι η καταπολέμηση της 
ατιμωρησίας πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα για τα ευρωπαϊκά και τα 
εθνικά θεσμικά όργανα· καλεί τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των 
ευρωπαϊκών μέσων δικαστικής 
συνεργασίας, ιδίως του ευρωπαϊκού 
εντάλματος σύλληψης, για τη διασφάλιση 
της ισότιμης προστασίας των θυμάτων 
και των υπόπτων ή των κατηγορουμένων·

Or. en

Τροπολογία 601
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και τα κράτη μέλη να προβούν αμελλητί 
στη διαπραγμάτευση και την κύρωση 
μιας συμφωνίας προσχώρησης για την 
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προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
όπως απαιτείται από τις Συνθήκες της 
ΕΕ, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
θεσπίζεται πλήρης λογοδοσία στην 
περίπτωση παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων που προβλέπει η 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου από τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ σύμφωνα 
με το ενωσιακό δίκαιο και να 
διασφαλίζεται η ουσιαστική πρόσβαση 
των θυμάτων τέτοιων παραβιάσεων στη 
δικαιοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 602
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. πιστεύει ότι η καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος θα πρέπει να 
τεθεί σε προτεραιότητα κατά τη διάρκεια 
της τρέχουσας κοινοβουλευτικής 
περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει 
ότι οι πόροι που αντλούνται από τη 
νόμιμη οικονομία επηρεάζουν αρνητικά 
την πλήρη εφαρμογή των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών 
όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 603
Diana Riba i Giner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. προτρέπει σθεναρά την ΕΕ να 
μεταρρυθμίσει τις Συνθήκες της ώστε να 
είναι δυνατός ο δικαστικός έλεγχος των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων από το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθιστώντας τον Ευρωπαϊκό Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων άμεσα 
εφαρμοστέο σε όλους τους τομείς και όλα 
τα κράτη μέλη· ζητεί να επιτρέπεται η 
κίνηση διαδικασιών από φυσικά 
πρόσωπα κατά ενός κράτους μέλους για 
παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
εφόσον έχουν εξαντληθεί τα ένδικα μέσα 
που προβλέπει το εσωτερικό δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 604
Maite Pagazaurtundúa, Ramona Strugariu, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde 
Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομικούς 
μηχανισμούς για την ποινικοποίηση της 
εξύμνησης συγκεκριμένων 
τρομοκρατικών ενεργειών και 
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, 
καθώς αυτή εξευτελίζει τα θύματα και 
προκαλεί «δευτερεύουσα θυματοποίηση» 
πλήττοντας την αξιοπρέπεια των 
θυμάτων και εμποδίζοντας την 
ανάκαμψή τους·

Or. en

Τροπολογία 605
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. καλεί όλα τα κράτη μέλη και την 
ΕΕ να αναπτύξουν συγκεκριμένες 
στρατηγικές για την προώθηση της 
διαφάνειας, την ενίσχυση της 
υπευθυνότητας των πολιτών και για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και της 
διείσδυσης του οργανωμένου εγκλήματος 
στην πραγματική οικονομία των κρατών 
μελών·

Or. it

Τροπολογία 606
Maite Pagazaurtundúa, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Fabienne 
Keller, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka, Nathalie Loiseau, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14δ. καταδικάζει απερίφραστα την 
αύξηση που παρατηρείται στην 
παράνομη διακίνηση ανθρώπων και 
καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να 
συνεργαστούν περισσότερο και να 
εντείνουν τη δράση τους για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της 
διακίνησης και της εμπορίας ανθρώπων, 
αλλά και της εκμετάλλευσης, της 
αναγκαστικής εργασίας, της σεξουαλικής 
κακοποίησης και των βασανιστηρίων, 
προστατεύοντας παράλληλα τα θύματα·

Or. en


