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Τροπολογία 1
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη, ειδικότερα, το 
άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 1, το 
άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και 
τα άρθρα 6, 7 και 11 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη, ειδικότερα, το 
άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 1, το 
άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, το 
άρθρο 4 παράγραφος 3 και τα άρθρα 5, 6, 
7 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση,

Or. en

Τροπολογία 2
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 4 
παράγραφος 3 και το άρθρο 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
άρθρο 295 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά 
με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την 
εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας, τα οποία 
προσαρτώνται στη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο 
αριθ. 1 σχετικά με το ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την 
εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας, τα οποία 
προσαρτώνται στη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 3
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική αναφορά 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις πράξεις του 
ΟΗΕ για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, καθώς και τη νομολογία των 
οργάνων που έχουν συσταθεί δυνάμει των 
συνθηκών των Ηνωμένων Εθνών,

– έχοντας υπόψη τις πράξεις του 
ΟΗΕ για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της 
σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και 
της σύμβασης για τα δικαιώματα του 
παιδιού, καθώς και τη νομολογία των 
οργάνων που έχουν συσταθεί δυνάμει των 
συνθηκών των Ηνωμένων Εθνών,

Or. en

Τροπολογία 4
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις πράξεις του 
ΟΗΕ για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, καθώς και τη νομολογία των 
οργάνων που έχουν συσταθεί δυνάμει των 
συνθηκών των Ηνωμένων Εθνών,

– έχοντας υπόψη τις πράξεις του 
ΟΗΕ για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, τις συστάσεις και τις 
εκθέσεις που περιέχονται στην Καθολική 
Περιοδική Εξέταση των Ηνωμένων 
Εθνών, καθώς και τη νομολογία των 
οργάνων που έχουν συσταθεί δυνάμει των 
συνθηκών των Ηνωμένων Εθνών και τις 
ειδικές διαδικασίες του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 5
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των 
Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 6
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη, και ιδίως το άρθρο Ε,

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις και 
τις εκθέσεις του Γραφείου Δημοκρατικών 
Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
του Ύπατου Αρμοστή Εθνικών 
Μειονοτήτων, του εκπροσώπου για την 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και 
λοιπών οργανισμών του Οργανισμού για 
την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη (ΟΑΣΕ),

Or. en

Τροπολογία 7
Evin Incir

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το δικαίωμα στην 
ίση και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση το 
οποίο αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και 
επισημαίνοντας ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες 
προστατεύονται έναντι διακρίσεων 
δυνάμει του άρθρου 21 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

Or. en
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Τροπολογία 8
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την Προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών, τη νομολογία 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις 
συμβάσεις, τις συστάσεις, τα ψηφίσματα 
και τις εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης, της Επιτροπής των 
Υπουργών, του Επιτρόπου για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και της 
Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου 
της Ευρώπης,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 9
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την Προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών, τη νομολογία 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις 
συμβάσεις, τις συστάσεις, τα ψηφίσματα 
και τις εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης, της Επιτροπής των 
Υπουργών, του Επιτρόπου για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Επιτροπής 
της Βενετίας του Συμβουλίου της 
Ευρώπης,

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την Προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών και τον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τη 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων, τις συμβάσεις, τις 
συστάσεις, τα ψηφίσματα και τις εκθέσεις 
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, της 
Επιτροπής των Υπουργών, του Επιτρόπου 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του 



AM\1209847EL.docx 7/199 PE655.630v01-00

EL

ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, της 
Συντονιστικής Επιτροπής για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και την 
προώθηση της ποικιλομορφίας και της 
ένταξης, της Επιτροπής της Βενετίας και 
λοιπών οργάνων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης,

Or. en

Τροπολογία 10
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Pernando Barrena Arza, Marc 
Angel, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την Προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών, τη νομολογία 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις 
συμβάσεις, τις συστάσεις, τα ψηφίσματα 
και τις εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης, της Επιτροπής των 
Υπουργών, του Επιτρόπου για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Επιτροπής 
της Βενετίας του Συμβουλίου της 
Ευρώπης,

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για την Προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών, τη νομολογία 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις 
συμβάσεις, τις συστάσεις, τα ψηφίσματα 
και τις εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης, της Επιτροπής των 
Υπουργών, του Επιτρόπου για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κατά του ρατσισμού και της 
μισαλλοδοξίας, της νεοσυσταθείσας 
Συντονιστικής Επιτροπής για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και την 
προώθηση της ποικιλομορφίας και της 
ένταξης και της Επιτροπής της Βενετίας 
του Συμβουλίου της Ευρώπης,

Or. en

Τροπολογία 11
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς,

Or. en

Τροπολογία 12
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία 
σύστασης της Ομάδας χωρών κατά της 
διαφθοράς,

Or. en

Τροπολογία 13
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το μνημόνιο 
συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
της 23ης Μαΐου 2007,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 14
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον «κατάλογο 
κριτηρίων κράτους δικαίου» που ενέκρινε 
η Επιτροπή της Βενετίας κατά την 106η 
σύνοδο ολομέλειάς της, στις 18 Μαρτίου 
2016,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 15
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ενημερωτικό 
έγγραφο που εξέδωσε το Συμβούλιο της 
Ευρώπης, στις 7 Απριλίου 2020, με τίτλο 
«Δέσμη εργαλείων για τα κράτη μέλη – 
Σεβασμός της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο πλαίσιο της 
υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19»,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 16
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 
2020 των οργανώσεων-εταίρων που 
συμμετέχουν στην πλατφόρμα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προαγωγή της προστασίας της 
δημοσιογραφίας και την ασφάλεια των 
δημοσιογράφων,

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 17
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2019, με 
τίτλο «Ενίσχυση του κράτους δικαίου 
εντός της Ένωσης - Στρατηγικό σχέδιο 
δράσης» (COM(2019)0343),

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 18
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 
2020, η οποία περιέχει το πρόγραμμα 
εργασίας της Επιτροπής για το 2020 
(COM(2020)0027) και το προσαρμοσμένο 
πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής της 
27ης Μαΐου 2020 (COM(2020)440),

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 19
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 25ης Οκτωβρίου 2016 που περιέχει 
συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με 

διαγράφεται
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τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα1,
_________________
1 ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 162.

Or. en

Τροπολογία 20
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με την 
ανάγκη δημιουργίας ενός μέσου για τις 
ευρωπαϊκές αξίες που θα στηρίζει τις 
οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών που 
προάγουν τις θεμελιώδεις αξίες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο2,

διαγράφεται

_________________
2 ΕΕ C 390 της 18.11.2019, σ. 117.

Or. en

Τροπολογία 21
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό του 
ψήφισμα της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά 
με την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»3,

διαγράφεται

_________________
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3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0407.

Or. en

Τροπολογία 22
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την 
ανάγκη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού 
για την προστασία της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων4,

διαγράφεται

_________________
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0456.

Or. en

Τροπολογία 23
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την 
κατάσταση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 
20175,

διαγράφεται

_________________
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0032.

Or. en
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Τροπολογία 24
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 25
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 28ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την 
κατάσταση όσον αφορά το κράτος 
δικαίου και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα 
και στη Σλοβακία6,

διαγράφεται

_________________
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2019)0328.

Or. en

Τροπολογία 26
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική αναφορά 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τις 
δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική 
μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, 
συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των 
ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ7,

διαγράφεται

_________________
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2019)0101.

Or. pl

Τροπολογία 27
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τις 
δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική 
μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, 
συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των 
ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ7,

διαγράφεται

_________________
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2019)0101LGBTI.

Or. en

Τροπολογία 28
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23 α (νέα)

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

Or. en

Τροπολογία 29
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων (EIGE) με τίτλο «Beijing+25 
– The 5th Review of the Implementation 
of the Beijing Platform for Action in the 
EU Member States», η οποία 
δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο 2019,

Or. en

Τροπολογία 30
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα 
αυτό – ετήσια έκθεση για το 20188,

διαγράφεται

_________________
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8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0007.

Or. en

Τροπολογία 31
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις ετήσιες 
εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σχετικά με την παρακολούθηση της 
εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 32
Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Sabrina 
Pignedoli, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον πίνακα 
αποτελεσμάτων 2020 της ΕΕ στον τομέα 
της δικαιοσύνης, ο οποίος δημοσιεύτηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Or. en

Τροπολογία 33
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τις 
εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με 
την Πολωνία και την Ουγγαρία9,

διαγράφεται

_________________
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0014.

Or. pl

Τροπολογία 34
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 16ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τις 
εν εξελίξει ακροάσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με 
την Πολωνία και την Ουγγαρία9,

διαγράφεται

_________________
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0014.

Or. en

Τροπολογία 35
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του 
της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη 
συντονισμένη δράση της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 

διαγράφεται
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και των συνεπειών της10,
_________________
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P9_TA(2020)0054.

Or. en

Τροπολογία 36
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
2018 του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ με τίτλο «Οι 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ»,

Or. en

Τροπολογία 37
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις και τα 
στοιχεία του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 38
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική αναφορά 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Ιουνίου 2020 της ομάδας για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής, με τίτλο 
«National developments from a civil 
society perspective, 2018-2019»,

Or. en

Τροπολογία 39
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις κοινές 
συστάσεις που διατύπωσε η οργάνωση 
της κοινωνίας των πολιτών, τον Απρίλιο 
του 2020, με τίτλο «From blueprint to 
footprint: Safeguarding media freedom 
and pluralism through the European Rule 
of Law Mechanism» (Από τη θεωρία στην 
πράξη: Διασφάλιση της ελευθερίας των 
μέσων ενημέρωσης και της πολυφωνίας 
μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού για το 
κράτος δικαίου),

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 40
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου των Εθνικών 

διαγράφεται
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Οργανισμών για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, της 11ης Μαΐου 2020, με 
τίτλο «The Rule of Law in the European 
Union» (Το κράτος δικαίου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση),

Or. en

Τροπολογία 41
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τo έγγραφο που 
υπέβαλε η ομάδα εργασίας του Δικτύου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Δημοκρατίας για την εσωτερική πολιτική 
της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων (Human Rights and 
Democracy Network Working Group on 
EU Internal Human Rights Policy) στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 Μαΐου 2020, 
στο πλαίσιο της διαβούλευσης με 
ενδιαφερόμενα μέρη για την έκθεση 
σχετικά με το κράτος δικαίου,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 42
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη λειτουργία του 
Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα (OHCHR), καθώς και τα 
σχετικά με τα κράτη μέλη ψηφίσματα της 
ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών 
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για την αυθαίρετη κράτηση (WGAD),

Or. en

Τροπολογία 43
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την 
κατάσταση του κράτους δικαίου, της 
δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων μεταξύ των κρατών μελών, 
καθώς επίσης και την έκθεσή του του 
2019 σχετικά με τη «Θέσπιση μηχανισμού 
της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα»,

Or. en

Τροπολογία 44
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όσον αφορά 
υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
εντός της Ένωσης και των κρατών μελών 
αυτής,

Or. en

Τροπολογία 45
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Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα 
της 44ης συνόδου του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών,

Or. en

Τροπολογία 46
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις που 
δημοσιεύτηκαν από τον Ειδικό Εισηγητή 
των Ηνωμένων Εθνών (για τις εθνικές 
μειονότητες, την ελευθερία του λόγου, 
τους υπερασπιστές των δικαστών και των 
δικηγόρων κ.λπ.) σχετικά με την 
κατάσταση του κράτους δικαίου, της 
δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που επικρατεί στα κράτη 
μέλη,

Or. en

Τροπολογία 47
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την αξιολόγησή διαγράφεται
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του όσον αφορά την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία που συνοδεύει την 
έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας, του 
Οκτωβρίου του 2016, σχετικά με 
μηχανισμό της ΕΕ για τη δημοκρατία, το 
κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα,

Or. en

Τροπολογία 48
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την 
προκαταρκτική αξιολόγηση της 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας ενός 
μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, 
το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, στην οποία προέβη το 
Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2020,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 49
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
(A9-0000/2020),

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 50
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Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 
2019, σχετικά με την «Περαιτέρω 
ενδυνάμωση του κράτους δικαίου εντός 
της Ένωσης. Τρέχουσα κατάσταση και 
πιθανά επόμενα βήματα», με την οποία 
προτείνεται η δημιουργία ενός ετήσιου 
φόρουμ για τα ενδιαφερόμενα μέρη 
σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
το κράτος δικαίου,

Or. en

Τροπολογία 51
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 34 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών μελών, 
συνελθόντων στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου, σχετικά με τη διασφάλιση 
του σεβασμού του κράτους δικαίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 2014,

Or. en

Τροπολογία 52
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
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Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 34 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του 
ΟΗΕ, της 8ης Μαρτίου 1999, για τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 53
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΕ βασίζεται στις 
αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές 
είναι κοινές στα κράτη μέλη και τις έχουν 
ενστερνιστεί ελεύθερα όλα τα κράτη μέλη·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΕ βασίζεται στις 
αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές 
είναι κοινές στα κράτη μέλη και τις έχουν 
ενστερνιστεί ελεύθερα όλα τα κράτη μέλη, 
αποτελώντας τη βάση των δικαιωμάτων 
που απολαμβάνουν όλοι όσοι ζουν στην 
Ένωση·

Or. ro

Τροπολογία 54
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΕ βασίζεται στις 
αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές 
είναι κοινές στα κράτη μέλη και τις έχουν 
ενστερνιστεί ελεύθερα όλα τα κράτη μέλη·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΕ βασίζεται στις 
αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές 
είναι κοινές στα κράτη μέλη και τις έχουν 
ενστερνιστεί ελεύθερα όλα τα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία, το 
κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα αποτελούν 
αλληλοενισχυόμενες αρχές·

Or. en

Τροπολογία 55
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΕ βασίζεται στις 
αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές 
είναι κοινές στα κράτη μέλη και τις έχουν 
ενστερνιστεί ελεύθερα όλα τα κράτη μέλη·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΕ βασίζεται στις 
αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες·

Or. en
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Τροπολογία 56
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΕ βασίζεται στις 
αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές 
είναι κοινές στα κράτη μέλη και τις έχουν 
ενστερνιστεί ελεύθερα όλα τα κράτη μέλη·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΕ βασίζεται στις 
αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές 
είναι κοινές στα κράτη μέλη και τις έχουν 
ενστερνιστεί ελεύθερα όλα τα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές 
βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια·

Or. en

Τροπολογία 57
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΕ βασίζεται στις 
αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΕ βασίζεται στις 
αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές 



PE655.630v01-00 28/199 AM\1209847EL.docx

EL

είναι κοινές στα κράτη μέλη και τις έχουν 
ενστερνιστεί ελεύθερα όλα τα κράτη μέλη·

είναι κοινές στα κράτη μέλη και έχουν 
δεσμευθεί γι’ αυτές όλα τα κράτη μέλη·

Or. bg

Τροπολογία 58
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, η 
Ένωση σέβεται την ισότητα των κρατών 
μελών ενώπιον των Συνθηκών, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός της 
πολιτισμικής πολυμορφίας και των 
εθνικών παραδόσεων, εντός και μεταξύ 
των κρατών μελών, δεν θα πρέπει να 
εμποδίζει την ομοιόμορφη και υψηλού 
επιπέδου προστασία της δημοκρατίας, 
του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ένωση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 
ισότητας και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων αποτελεί καθολική αρχή και 
συνιστά κοινό στοιχείο όλων των 
πολιτικών και των δραστηριοτήτων της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 59
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια 
του κράτους δικαίου περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, αρχές όπως αυτές της 
νομιμότητας, της ασφάλειας δικαίου, της 
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απαγόρευσης της αυθαίρετης άσκησης 
των εκτελεστικών εξουσιών, της 
αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας 
από ανεξάρτητα και αμερόληπτα 
δικαστήρια, του αποτελεσματικού 
δικαστικού ελέγχου, της διάκρισης των 
εξουσιών και της ισότητας έναντι του 
νόμου·

Or. en

Τροπολογία 60
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια 
του κράτους δικαίου πρέπει να 
ερμηνεύεται ως ένα δημοκρατικό κράτος 
δικαίου, δηλαδή ένα κράτος δικαίου που 
βασίζεται κυρίως στον σεβασμό των 
δημοκρατικών διαδικασιών και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 61
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος 
δικαίου έχει διακηρυχθεί βασική αρχή σε 
παγκόσμιο επίπεδο από τον ΟΗΕ·

Or. en
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Τροπολογία 62
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 
το 10% των πολιτών της Ένωσης 
ανήκουν σε εθνική μειονότητα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση δεν 
διαθέτει νομικό πλαίσιο που να εγγυάται 
τα δικαιώματά των πολιτών αυτών ως 
μειονότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
θέσπιση ενός αποτελεσματικού 
μηχανισμού για την παρακολούθηση των 
δικαιωμάτων τους στην Ένωση είναι 
υψίστης σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ισότιμη μεταχείριση δεν συνιστά 
προνόμιο αλλά θεμελιώδες δικαίωμα 
όλων των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 63
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η 
αποτελεσματική ανεξαρτησία και 
αμεροληψία των δικαστηρίων όσο και η 
εγγύηση της αποτελεσματικής και 
πλήρους πρόσβασης στη δικαιοσύνη, 
μεταξύ άλλων για τα παιδιά, αποτελούν 
βασικές προϋποθέσεις ώστε να 
διασφαλιστεί δίκαιη δίκη και η 
προστασία των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 64
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την 
προηγούμενη δεκαετία, σημειώθηκαν 
επονείδιστες επιθέσεις κατά των αξιών 
της Ένωσης σε διάφορα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς 
συγκρίσεις και ψηφίσματα του 
Κοινοβουλίου μαρτυρούν σημαντική 
οπισθοδρόμηση σε θέματα δημοκρατίας, 
ιδίως στην Ουγγαρία και την Πολωνία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2016, το 
Κοινοβούλιο ζητεί να διεξάγεται 
ολοκληρωμένη, προληπτική και 
τεκμηριωμένη παρακολούθηση στον 
τομέα αυτό μέσω ενός μηχανισμού της 
ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 65
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την 
προηγούμενη δεκαετία, σημειώθηκαν 
επονείδιστες επιθέσεις κατά των αξιών της 
Ένωσης σε διάφορα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς 
συγκρίσεις και ψηφίσματα του 
Κοινοβουλίου μαρτυρούν σημαντική 
οπισθοδρόμηση σε θέματα δημοκρατίας, 
ιδίως στην Ουγγαρία και την Πολωνία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2016, το 
Κοινοβούλιο ζητεί να διεξάγεται 
ολοκληρωμένη, προληπτική και 
τεκμηριωμένη παρακολούθηση στον τομέα 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την 
προηγούμενη δεκαετία, σημειώθηκαν 
επονείδιστες επιθέσεις κατά των αξιών της 
Ένωσης σε διάφορα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα και η 
απαγόρευση των διακρίσεων δεν 
διασφαλίζονται επί του παρόντος, καθώς 
και ότι δεν γίνονται σεβαστά ιδίως τα 
δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των γυναικών, των σεξουαλικών και 
αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, των 
δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ, των 
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αυτό μέσω ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

εθνοτικών και θρησκευτικών 
μειονοτήτων, των ατόμων με αναπηρία 
και των ηλικιωμένων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι διεθνείς συγκρίσεις και 
ψηφίσματα του Κοινοβουλίου μαρτυρούν 
σημαντική οπισθοδρόμηση σε θέματα 
δημοκρατίας, ιδίως στην Ουγγαρία και την 
Πολωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
μέτρα έκτακτης ανάγκης για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 
που έλαβαν τα κράτη μέλη έχουν 
προκαλέσει αδικαιολόγητο περιορισμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και έχουν 
υπονομεύσει τους δημοκρατικούς 
ελέγχους και ισορροπίες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, από το 2016, το Κοινοβούλιο 
ζητεί να διεξάγεται ολοκληρωμένη, 
προληπτική και τεκμηριωμένη 
παρακολούθηση στον τομέα αυτό μέσω 
ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 66
Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την 
προηγούμενη δεκαετία, σημειώθηκαν 
επονείδιστες επιθέσεις κατά των αξιών της 
Ένωσης σε διάφορα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς 
συγκρίσεις και ψηφίσματα του 
Κοινοβουλίου μαρτυρούν σημαντική 
οπισθοδρόμηση σε θέματα δημοκρατίας, 
ιδίως στην Ουγγαρία και την Πολωνία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2016, το 
Κοινοβούλιο ζητεί να διεξάγεται 
ολοκληρωμένη, προληπτική και 
τεκμηριωμένη παρακολούθηση στον τομέα 
αυτό μέσω ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την 
προηγούμενη δεκαετία, σημειώθηκαν 
επονείδιστες επιθέσεις κατά των αξιών της 
Ένωσης σε διάφορα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς 
συγκρίσεις μαρτυρούν σημαντική 
οπισθοδρόμηση σε θέματα δημοκρατίας, 
ιδίως στην Ουγγαρία και την Πολωνία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα τις εν 
λόγω ανησυχητικές εξελίξεις σε 
ψηφίσματά του από το 2011, 
συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης 
της διαδικασίας κατά της Ουγγαρίας το 
2018, όπως αυτή προβλέπεται από το 
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θεμελιώδη δικαιώματα· άρθρο 7 της ΣΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, από το 2016, το Κοινοβούλιο ζητεί να 
διεξάγεται ολοκληρωμένη, προληπτική και 
τεκμηριωμένη παρακολούθηση στον τομέα 
αυτό μέσω ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 67
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την 
προηγούμενη δεκαετία, σημειώθηκαν 
επονείδιστες επιθέσεις κατά των αξιών της 
Ένωσης σε διάφορα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς 
συγκρίσεις και ψηφίσματα του 
Κοινοβουλίου μαρτυρούν σημαντική 
οπισθοδρόμηση σε θέματα δημοκρατίας, 
ιδίως στην Ουγγαρία και την Πολωνία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2016, το 
Κοινοβούλιο ζητεί να διεξάγεται 
ολοκληρωμένη, προληπτική και 
τεκμηριωμένη παρακολούθηση στον τομέα 
αυτό μέσω ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί απειλές 
κατά των αξιών της Ένωσης σε διάφορα 
κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από 
το 2016, το Κοινοβούλιο ζητεί να 
διεξάγεται ολοκληρωμένη, προληπτική, 
αντικειμενική και τεκμηριωμένη 
παρακολούθηση στον τομέα αυτό μέσω 
ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. bg

Τροπολογία 68
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς 
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προηγούμενη δεκαετία, σημειώθηκαν 
επονείδιστες επιθέσεις κατά των αξιών 
της Ένωσης σε διάφορα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς 
συγκρίσεις και ψηφίσματα του 
Κοινοβουλίου μαρτυρούν σημαντική 
οπισθοδρόμηση σε θέματα δημοκρατίας, 
ιδίως στην Ουγγαρία και την Πολωνία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2016, το 
Κοινοβούλιο ζητεί να διεξάγεται 
ολοκληρωμένη, προληπτική και 
τεκμηριωμένη παρακολούθηση στον τομέα 
αυτό μέσω ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

συγκρίσεις και ψηφίσματα του 
Κοινοβουλίου παρακολουθούν τακτικά τα 
δημοκρατικά πρότυπα στα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2016, το 
Κοινοβούλιο ζητεί να διεξάγεται 
ολοκληρωμένη, προληπτική και 
τεκμηριωμένη παρακολούθηση στον τομέα 
αυτό μέσω ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. pl

Τροπολογία 69
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την 
προηγούμενη δεκαετία, σημειώθηκαν 
επονείδιστες επιθέσεις κατά των αξιών 
της Ένωσης σε διάφορα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς 
συγκρίσεις και ψηφίσματα του 
Κοινοβουλίου μαρτυρούν σημαντική 
οπισθοδρόμηση σε θέματα δημοκρατίας, 
ιδίως στην Ουγγαρία και την Πολωνία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2016, το 
Κοινοβούλιο ζητεί να διεξάγεται 
ολοκληρωμένη, προληπτική και 
τεκμηριωμένη παρακολούθηση στον τομέα 
αυτό μέσω ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προάσπιση των αξιών της Ένωσης σε όλα 
τα κράτη μέλη είναι απαραίτητη για την 
ορθή λειτουργία της Ένωσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2016, το 
Κοινοβούλιο ζητεί να διεξάγεται 
ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη 
παρακολούθηση στον τομέα αυτό μέσω 
ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 70
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Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την 
προηγούμενη δεκαετία, σημειώθηκαν 
επονείδιστες επιθέσεις κατά των αξιών της 
Ένωσης σε διάφορα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς 
συγκρίσεις και ψηφίσματα του 
Κοινοβουλίου μαρτυρούν σημαντική 
οπισθοδρόμηση σε θέματα δημοκρατίας, 
ιδίως στην Ουγγαρία και την Πολωνία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2016, το 
Κοινοβούλιο ζητεί να διεξάγεται 
ολοκληρωμένη, προληπτική και 
τεκμηριωμένη παρακολούθηση στον τομέα 
αυτό μέσω ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την 
προηγούμενη δεκαετία, σημειώθηκαν 
επονείδιστες επιθέσεις κατά των αξιών της 
Ένωσης σε διάφορα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς 
συγκρίσεις και ψηφίσματα του 
Κοινοβουλίου μαρτυρούν σημαντική 
οπισθοδρόμηση σε θέματα δημοκρατίας, 
ιδίως στην Ουγγαρία και την Πολωνία, 
αλλά και σε άλλα κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2016, το 
Κοινοβούλιο ζητεί να διεξάγεται 
ολοκληρωμένη, προληπτική και 
τεκμηριωμένη παρακολούθηση στον τομέα 
αυτό μέσω ενός μηχανισμού της ΕΕ για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 71
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα 
κράτος μέλος δεν έχει επιτύχει την 
ισότητα των φύλων και δεν έχει δώσει 
τέλος στη σεξουαλική και την έμφυλη βία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αισθητή και 
οργανωμένη εναντίωση στην ισότητα των 
φύλων και στα δικαιώματα των γυναικών 
είναι ορατή στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης μιας ανησυχητικής 
τάσης οπισθοδρομικής πολιτικής και 
νομοθετικών προτάσεων για τον 
περιορισμό της σεξουαλικής και 
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αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων σε διάφορα κράτη μέλη, 
όπως επισημάνθηκε στην έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων (EIGE) για το Πεκίνο +25·

Or. en

Τροπολογία 72
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση 
έχει κωδικοποιήσει στα σχετικά με την 
προσχώρηση κριτήριά της ότι, για τη 
συμμετοχή μιας υποψήφιας χώρας στην 
Ένωση, η εν λόγω χώρα πρέπει να έχει 
επιτύχει σταθερότητα θεσμών που να 
εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον 
σεβασμό και την προστασία των 
μειονοτήτων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η 
Ένωση δεν διαθέτει αποτελεσματικά 
εργαλεία για την εφαρμογή των εν λόγω 
κριτηρίων αφότου μια χώρα 
προσχωρήσει σε αυτήν·

Or. en

Τροπολογία 73
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Pernando Barrena Arza, Marc 
Angel, Ramona Strugariu, Katarina Barley, Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ευάλωτες 
ομάδες, όπως οι γυναίκες, οι Ρομά και τα 
άτομα ΛΟΑΔΜ, εξακολουθούν να μη 
χαίρουν πλήρους σεβασμού των 
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δικαιωμάτων τους σε ορισμένα κράτη 
μέλη και να μη λαμβάνουν πλήρη 
προστασία έναντι μίσους και διακρίσεων, 
κατά παραβίαση των αξιών της Ένωσης 
που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ 
και του δικαιώματος μη διακριτικής 
μεταχείρισης που προβλέπεται στο 
άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 74
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ ο 
σεβασμός των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων αποτελεί μέρος της δέσμης 
πολιτικών κριτηρίων τα οποία πρέπει να 
πληροί μια υποψήφια για προσχώρηση 
χώρα κατά την προσχώρησή της, δεν 
εφαρμόζονται τέτοιοι στόχοι αναφοράς 
για τα κράτη που είναι ήδη μέλη της 
Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
απουσία των εν λόγω στόχων αναφοράς 
ενθαρρύνει την οπισθοδρόμηση από 
πλευράς των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 75
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Pernando Barrena Arza, Marc 
Angel, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε 
αντίθεση με τη νομολογία του 
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Συνταγματικού Δικαστηρίου της 
Ουγγαρίας και του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, το δικαίωμα των διεμφυλικών 
και μεσοφυλικών ατόμων για πρόσβαση 
σε διαδικασίες νομικής αναγνώρισης 
φύλου στην Ουγγαρία καταργήθηκε μέσω 
νομοθετικών τροποποιήσεων στο εθνικό 
μητρώο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν 
λόγω τροποποιήσεις μετέτρεψαν την 
προηγουμένως μεταβλητή κατηγορία του 
«φύλου» στην αμετάβλητη κατηγορία του 
«φύλου κατά τη γέννηση», κατά σκόπιμη 
παράβαση του εθνικού και Ευρωπαϊκού 
κράτους δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 76
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Πολωνός Επίτροπος για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα τεκμηρίωσε και επιβεβαίωσε 
ότι περισσότεροι από 100 δήμοι και 
τοπικές αρχές της Πολωνίας 
αυτοανακηρύχτηκαν ζώνες χωρίς 
ΛΟΑΔΜ ή ενέκριναν τους λεγόμενους 
«περιφερειακούς χάρτες για τα 
δικαιώματα των οικογενειών», οι οποίοι 
εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των 
ατόμων ΛΟΑΔΜ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο Πολωνός Επίτροπος για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα καταδίκασε ενέργειες 
τέτοιου είδους και υπέβαλε εννέα 
καταγγελίες σε διοικητικά δικαστήρια, 
υποστηρίζοντας ότι οι ζώνες χωρίς 
ΛΟΑΔΜ παραβιάζουν το δίκαιο της 
Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον 
Μάιο του 2020 η Επιτροπή απέστειλε 
επιστολή σε πέντε δημάρχους πολωνικών 
πόλεων, οι οποίοι είναι αποδέκτες 
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ενωσιακής χρηματοδότησης για λόγους 
συνοχής, υπογραμμίζοντας, αφενός, τις 
ευθύνες που φέρουν οι περιφερειακές 
διαχειριστικές αρχές και, αφετέρου, ότι η 
διάθεση της χρηματοδότησης στα 
πλαίσια συνοχής δεν πρέπει να 
επηρεάζεται από διακρίσεις λόγω 
γενετήσιου προσανατολισμού και ότι οι 
δήμοι που ενεργούν ως εργοδότες πρέπει 
να σέβονται την οδηγία 2000/78/ΕΚ του 
Συμβουλίου1α, η οποία απαγορεύει 
διακρίσεις και παρενοχλήσεις βάσει 
γενετήσιου προσανατολισμού στην 
απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τοπικές κυβερνήσεις έχουν καταθέσει 
μηνύσεις κατά των τριών Πολωνών 
ΛΟΑΔΜ ακτιβιστών που δημιούργησαν 
τον λεγόμενο «Άτλαντα του μίσους»·
_________________
1α Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη 
διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση και την 
εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16).

Or. en

Τροπολογία 77
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις των αξιών που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ υπονομεύουν τη 
συνοχή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, τα 
δικαιώματα όλων των πολιτών της Ένωσης 
και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των 
κρατών μελών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις των αξιών που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ δεν αφορούν 
αποκλειστικά το επιμέρους κράτος μέλος 
στο οποίο πραγματώθηκαν οι εν λόγω 
παραβιάσεις, αλλά έχουν επίσης 
αντίκτυπο σε άλλα κράτη μέλη και 
υπονομεύουν τη συνοχή του ευρωπαϊκού 
εγχειρήματος, τα θεμελιώδη δικαιώματα 
όλων των πολιτών της Ένωσης και την 
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αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 78
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις των αξιών που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ υπονομεύουν τη 
συνοχή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, τα 
δικαιώματα όλων των πολιτών της Ένωσης 
και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ 
των κρατών μελών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ 
ενδυναμώνουν τα δικαιώματα όλων των 
πολιτών της Ένωσης·

Or. pl

Τροπολογία 79
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις των αξιών που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ υπονομεύουν τη 
συνοχή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, τα 
δικαιώματα όλων των πολιτών της Ένωσης 
και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των 
κρατών μελών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις των αξιών που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, οι οποίες δεν έχουν 
λάβει κατάλληλη ανταπόκριση και 
απόδοση ευθυνών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
υπονομεύουν τη συνοχή του ευρωπαϊκού 
εγχειρήματος, τα δικαιώματα όλων των 
πολιτών της Ένωσης και την αμοιβαία 
εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en
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Τροπολογία 80
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις των αξιών που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ υπονομεύουν τη 
συνοχή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, τα 
δικαιώματα όλων των πολιτών της Ένωσης 
και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των 
κρατών μελών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις των αξιών που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ υπονομεύουν τη 
συνοχή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, τα 
δικαιώματα όλων των πολιτών της Ένωσης 
και των ατόμων που βρίσκονται στο 
έδαφος της Ένωσης, καθώς και την 
αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 81
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις των αξιών που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ υπονομεύουν τη 
συνοχή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, τα 
δικαιώματα όλων των πολιτών της Ένωσης 
και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των 
κρατών μελών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις των αξιών που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ δύνανται να 
υπονομεύσουν τη συνοχή του ενωσιακού 
εγχειρήματος, τα δικαιώματα όλων των 
πολιτών της Ένωσης και την αμοιβαία 
εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 82
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις των αξιών που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ υπονομεύουν τη 
συνοχή του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, τα 
δικαιώματα όλων των πολιτών της Ένωσης 
και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των 
κρατών μελών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραβιάσεις των αξιών που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ υπονομεύουν τα 
δικαιώματα, τις ελευθερίες και την 
ισότητα όλων των πολιτών της Ένωσης 
και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 83
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαφθορά συνιστά σοβαρή απειλή για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την 
ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών· 
λαμβάνοντας υπόψη 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 και, συνεπώς, των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 84
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
πρόκειται να δημοσιεύσει έκθεση για το 
κράτος δικαίου και, στη συνέχεια, να 
παρουσιάσει μια στρατηγική για την 
εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
πρόκειται να δημοσιεύσει έκθεση για το 
κράτος δικαίου·
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Δικαιωμάτων και ένα σχέδιο δράσης για 
την ευρωπαϊκή δημοκρατία·

Or. pl

Τροπολογία 85
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
πρόκειται να δημοσιεύσει έκθεση για το 
κράτος δικαίου και, στη συνέχεια, να 
παρουσιάσει μια στρατηγική για την 
εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και ένα σχέδιο δράσης για 
την ευρωπαϊκή δημοκρατία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
τείνει να χρησιμοποιεί την αρχή του 
κράτους δικαίου με εμφανώς πολιτικά 
κίνητρα·

Or. en

Τροπολογία 86
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph 
Oetjen, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανεξάρτητη δημοσιογραφία και η 
πρόσβαση σε πολυφωνική ενημέρωση 
αποτελούν βασικούς πυλώνες της 
δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανησυχητική κατάσταση όσον αφορά την 
ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης στην Ένωση θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί πιο σθεναρά· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι επικροτήθηκε 
θερμά η ανακοίνωση της συμπερίληψης 
στην ετήσια έκθεση για το κράτος 
δικαίου ενός κεφαλαίου αφιερωμένου 
στην ελευθερία και στην πολυφωνία των 
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μέσων ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 87
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης 
σχετικά με την παρακολούθηση της 
εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τον 
αριθμό των παραβάσεων, καθώς και τη 
βαρύτητα και τον αντίκτυπο που έχουν 
στο κράτος δικαίου για τους πολίτες και 
τις εταιρείες της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 88
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, αφ’ ης στιγμής εκδοθεί, 
θα καταστεί απαραίτητο εργαλείο για τη 
διασφάλιση του κράτους δικαίου εντός της 
Ένωσης·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, αφ’ ης στιγμής εκδοθεί, 
θα καταστεί απαραίτητο εργαλείο για τη 
διασφάλιση του κράτους δικαίου εντός της 
Ένωσης, εάν η διαδικασία ψηφοφορίας 
σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε το εν λόγω 
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μέσο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
αποτελεσματικότητα και να μην είναι 
δυνατό να παρεμποδιστεί από τη 
μειοψηφία του Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 89
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, αφ’ ης στιγμής εκδοθεί, 
θα καταστεί απαραίτητο εργαλείο για τη 
διασφάλιση του κράτους δικαίου εντός 
της Ένωσης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε 
γνωμοδότηση σχετικά με τον κανονισμό 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, 
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο 
κανονισμός δεν διαθέτει σαφή και 
λεπτομερή κριτήρια και ορισμούς των 
ελλείψεων του κράτους δικαίου·

Or. pl

Τροπολογία 90
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, αφ’ ης στιγμής εκδοθεί, 
θα καταστεί απαραίτητο εργαλείο για τη 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη θα εγείρει σοβαρές 
ανησυχίες σχετικά με την πολιτική 
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διασφάλιση του κράτους δικαίου εντός 
της Ένωσης·

εκμετάλλευση εργαλείων τέτοιου είδους 
έναντι των κρατών μελών τα οποία δεν 
ευθυγραμμίζονται με το πολιτικό όραμα 
της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τις 
στρατηγικές για τη μετανάστευση·

Or. en

Τροπολογία 91
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, αφ’ ης στιγμής εκδοθεί, 
θα καταστεί απαραίτητο εργαλείο για τη 
διασφάλιση του κράτους δικαίου εντός της 
Ένωσης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση σοβαρών και 
γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το 
κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, αφ’ ης 
στιγμής εκδοθεί, θα καταστεί απαραίτητο 
εργαλείο για τη διασφάλιση του κράτους 
δικαίου εντός της Ένωσης·

Or. bg

Τροπολογία 92
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. τονίζει ότι η γνωμοδότηση της 
Νομικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου της 
25ης Οκτωβρίου 2018 κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι το παράγωγο δίκαιο δεν 
μπορεί να παρακάμψει τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 7 ΣΕΕ και ότι το 
κράτος δικαίου δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο 
ενεργοποίησης του μηχανισμού που 



AM\1209847EL.docx 47/199 PE655.630v01-00

EL

αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής 
για κανονισμό σχετικά με την προστασία 
του προϋπολογισμού της Ένωσης σε 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη, δεδομένου ότι αυτό θα οδηγούσε 
στην καταστρατήγηση του άρθρου 7 ΣΕΕ 
και θα ήταν ισοδύναμο με αυτό, και στη 
συνέχεια θα ήταν εύκολο να 
αμφισβητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. pl

Τροπολογία 93
Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνία των πολιτών και τα ελεύθερα 
μέσα ενημέρωσης είναι απαραίτητα 
προκείμενου να ευδοκιμήσει κάθε 
δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας 
των πολιτών και της ανεξάρτητης 
δημοσιογραφίας συμβάλλει σε 
παραβιάσεις της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κοινωνία των πολιτών πρέπει να 
συμμετέχει ενεργά σε κάθε μηχανισμό 
παρακολούθησης στον τομέα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 94
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς 
που αναπτύσσουν δράση στον τομέα της 
προστασίας και προαγωγής της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως για 
παράδειγμα η κοινωνία των πολιτών, τα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
των Ηνωμένων Εθνών, ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικοί 
οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα 
εθνικά κοινοβούλια και οι τοπικές αρχές, 
πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε 
μηχανισμό παρακολούθησης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά 
κοινοβούλια και οι τοπικές αρχές πρέπει να 
συμμετέχουν ενεργά σε κάθε μηχανισμό 
παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 95
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς 
που αναπτύσσουν δράση στον τομέα της 
προστασίας και προαγωγής της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως για 
παράδειγμα η κοινωνία των πολιτών, τα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
των Ηνωμένων Εθνών, ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικοί 
οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα 
εθνικά κοινοβούλια και οι τοπικές αρχές, 
πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε 
μηχανισμό παρακολούθησης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς 
που αναπτύσσουν δράση στον τομέα της 
προστασίας και προαγωγής της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως για 
παράδειγμα η κοινωνία των πολιτών, τα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
των Ηνωμένων Εθνών, ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικοί και 
περιφερειακοί οργανισμοί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, τα εθνικά και περιφερειακά 
κοινοβούλια και οι τοπικές αρχές, πρέπει 
να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε μηχανισμό 
παρακολούθησης· ωστόσο, τα ψηφίσματα 
που αφορούν την κατάσταση της 
δημοκρατίας, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα διεθνών 
οργανισμών πρέπει να λαμβάνουν 
διαφοροποιημένη μεταχείριση στη 
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διάρκεια της διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 96
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς 
που αναπτύσσουν δράση στον τομέα της 
προστασίας και προαγωγής της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως για 
παράδειγμα η κοινωνία των πολιτών, τα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
των Ηνωμένων Εθνών, ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικοί 
οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα 
εθνικά κοινοβούλια και οι τοπικές αρχές, 
πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε 
μηχανισμό παρακολούθησης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς 
που αναπτύσσουν δράση στον τομέα της 
προστασίας και προαγωγής της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως για 
παράδειγμα η κοινωνία των πολιτών, τα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
των Ηνωμένων Εθνών, ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικοί 
οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα 
εθνικά κοινοβούλια και οι τοπικές αρχές, 
πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε 
μηχανισμό παρακολούθησης· 
λαμβάνοντας υπόψη, επομένως, ότι η 
διάθεση επαρκούς ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης είναι απαραίτητη για 
την κοινωνία των πολιτών, ιδίως μέσω 
του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, 
δικαιώματα και αξίες»·

Or. en

Τροπολογία 97
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς 
που αναπτύσσουν δράση στον τομέα της 
προστασίας και προαγωγής της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως για 
παράδειγμα η κοινωνία των πολιτών, τα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
των Ηνωμένων Εθνών, ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικοί 
οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα 
εθνικά κοινοβούλια και οι τοπικές αρχές, 
πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε 
μηχανισμό παρακολούθησης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς 
που αναπτύσσουν δράση στον τομέα της 
προστασίας και προαγωγής της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως για 
παράδειγμα η κοινωνία των πολιτών, τα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
των Ηνωμένων Εθνών, ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικοί 
οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα 
εθνικά κοινοβούλια και οι τοπικές αρχές, 
καθώς και οι εθνικές ενώσεις που είναι 
υπεύθυνες για τη στήριξη των 
δικαστικών αρχών κατά την ανεξάρτητη 
απόδοση δικαιοσύνης, πρέπει να 
συμμετέχουν ενεργά σε κάθε μηχανισμό 
παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 98
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς 
που αναπτύσσουν δράση στον τομέα της 
προστασίας και προαγωγής της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως για 
παράδειγμα η κοινωνία των πολιτών, τα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
των Ηνωμένων Εθνών, ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικοί 
οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα 
εθνικά κοινοβούλια και οι τοπικές αρχές, 
πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε 
μηχανισμό παρακολούθησης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς 
που αναπτύσσουν δράση στον τομέα της 
προστασίας και προαγωγής της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως για 
παράδειγμα η κοινωνία των πολιτών, οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, τα όργανα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών, ο 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικοί 
οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα 
εθνικά κοινοβούλια και οι τοπικές αρχές, 
πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε 
μηχανισμό παρακολούθησης·

Or. en
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Τροπολογία 99
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς 
που αναπτύσσουν δράση στον τομέα της 
προστασίας και προαγωγής της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως για 
παράδειγμα η κοινωνία των πολιτών, τα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
των Ηνωμένων Εθνών, ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικοί 
οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα 
εθνικά κοινοβούλια και οι τοπικές αρχές, 
πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε 
μηχανισμό παρακολούθησης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς 
που αναπτύσσουν δράση στον τομέα της 
προστασίας και προαγωγής της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως για 
παράδειγμα η κοινωνία των πολιτών, τα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
των Ηνωμένων Εθνών, ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές, πρέπει να συμμετέχουν 
ενεργά σε κάθε μηχανισμό 
παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 100
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς 
που αναπτύσσουν δράση στον τομέα της 
προστασίας και προαγωγής της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως για 
παράδειγμα η κοινωνία των πολιτών, τα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
των Ηνωμένων Εθνών, ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικοί 
οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα 
εθνικά κοινοβούλια και οι τοπικές αρχές, 
πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε 
μηχανισμό παρακολούθησης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι 
φορείς που αναπτύσσουν δράση στον 
τομέα της εφαρμογής, της προστασίας και 
προαγωγής της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
όπως για παράδειγμα η κοινωνία των 
πολιτών, τα όργανα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών, ο 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικοί 
οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα 
εθνικά κοινοβούλια και οι τοπικές αρχές, 
πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε 
μηχανισμό παρακολούθησης·
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Or. bg

Τροπολογία 101
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς 
που αναπτύσσουν δράση στον τομέα της 
προστασίας και προαγωγής της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως για 
παράδειγμα η κοινωνία των πολιτών, τα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
των Ηνωμένων Εθνών, ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικοί 
οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα 
εθνικά κοινοβούλια και οι τοπικές αρχές, 
πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε 
μηχανισμό παρακολούθησης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς 
που αναπτύσσουν δράση στον τομέα της 
προστασίας και προαγωγής της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως για 
παράδειγμα η κοινωνία των πολιτών, τα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
των Ηνωμένων Εθνών, ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικοί 
οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα 
εθνικά κοινοβούλια και οι εθνικές και 
τοπικές αρχές, πρέπει να συμμετέχουν 
ενεργά σε κάθε μηχανισμό 
παρακολούθησης·

Or. pl

Τροπολογία 102
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς 
που αναπτύσσουν δράση στον τομέα της 
προστασίας και προαγωγής της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως για 
παράδειγμα η κοινωνία των πολιτών, τα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
των Ηνωμένων Εθνών, ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικοί 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς 
που αναπτύσσουν δράση στον τομέα της 
προστασίας και προαγωγής της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως για 
παράδειγμα η κοινωνία των πολιτών, τα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 
ΟΑΣΕ και των Ηνωμένων Εθνών, ο 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικοί 
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οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα 
εθνικά κοινοβούλια και οι τοπικές αρχές, 
πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε 
μηχανισμό παρακολούθησης·

οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα 
εθνικά κοινοβούλια και οι τοπικές αρχές, 
πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε 
μηχανισμό παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 103
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
αποκαλούμενες οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, φερόμενες ως 
οργανώσεις αφιερωμένες στην προστασία 
και στην προαγωγή της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, επί της ουσίας επιδιώκουν 
πολιτικούς στόχους και, ως εκ τούτου, 
δεν θα πρέπει να θεωρούνται νόμιμοι και 
ανεξάρτητοι φορείς και δεν θα πρέπει να 
είναι επιλέξιμες όσον αφορά τη χορήγηση 
ενωσιακών χρηματοδοτήσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δραστηριότητες των εν λόγω 
οργανώσεων συχνά μπορούν να 
περιγραφούν ως εξωτερικές πολιτικές 
παρεμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 104
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος 
μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, 
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το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα πρέπει να βασίζεται σε 
σαφείς και αντικειμενικούς δείκτες, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση 
μεταχείριση όλων των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 105
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
θεσμικά όργανα διατηρούν ανοιχτό, 
διαφανή και τακτικό διάλογο με τις 
αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την 
κοινωνία των πολιτών σε όλα τα επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 106
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τυπική 
ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος 
μπορεί να υπονομευτεί με πολιτικά μέσα, 
εάν οι κυβερνήσεις προσπαθήσουν να 
επηρεάσουν αποφάσεις και δράσεις, τόσο 
ιδιωτικά όσο και διαμέσου των μέσων 
ενημέρωσης·

Or. en
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Τροπολογία 107
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
Κοινοβούλιο, Επιτροπή και Συμβούλιο 
φέρουν από κοινού, εντός των ορίων των 
αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί 
από τις Συνθήκες, την πολιτική ευθύνη για 
την προάσπιση των αξιών της Ένωσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο 
αυτό, μια διοργανική συμφωνία βάσει του 
άρθρου 295 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) θα εξασφάλιζε τις αναγκαίες 
ρυθμίσεις προκειμένου να διευκολυνθεί 
προς τούτο η συνεργασία μεταξύ των 
τριών θεσμικών οργάνων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 295 της 
ΣΛΕΕ, οποιοδήποτε από τα τρία θεσμικά 
όργανα μπορεί να προτείνει μια τέτοια 
συμφωνία·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
Κοινοβούλιο, Επιτροπή και Συμβούλιο 
φέρουν από κοινού, εντός των ορίων των 
αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί 
από τις Συνθήκες, την πολιτική ευθύνη για 
την προάσπιση των αξιών της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 108
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
απαραίτητη η ενίσχυση και ο 
εξορθολογισμός των υφιστάμενων 
μηχανισμών, καθώς και η ανάπτυξη 
αποτελεσματικού μηχανισμού, 
προκειμένου να διασφαλιστεί σε 
ολόκληρη την Ένωση η τήρηση των 
αρχών και των αξιών, όπως αυτές 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες·

Or. en
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Τροπολογία 109
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προσχώρηση της Ένωσης στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών αποτελεί 
υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 2 της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 110
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
καταρτίσει επειγόντως ένα ισχυρό και 
θετικό θεματολόγιο για την προστασία και 
ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
για όλους τους πολίτες της· εμμένει στην 
άποψη ότι η Ένωση πρέπει να παραμείνει 
υπέρμαχος της ελευθερίας και της 
δικαιοσύνης στην Ευρώπη και τον κόσμο·

1. τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
καταρτίσει επειγόντως ένα ισχυρό και 
θετικό θεματολόγιο για την προστασία και 
ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
για όλους τους πολίτες της· εμμένει στην 
άποψη ότι η Ένωση πρέπει να παραμείνει 
υπέρμαχος της ελευθερίας και της 
δικαιοσύνης στην Ευρώπη και τον κόσμο, 
αλλά επισημαίνει ότι, για να επιτευχθεί 
αυτό, η Ένωση πρέπει να έχει πολύ 
υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά την 
προάσπιση της δημοκρατίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της 
Ένωσης και εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη 
αρνούνται να συμμορφωθούν με τα 
ψηφίσματα σχετικά με τα ανθρώπινα 



AM\1209847EL.docx 57/199 PE655.630v01-00

EL

δικαιώματα, τα οποία εξέδωσαν διεθνείς 
φορείς·

Or. en

Τροπολογία 111
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
καταρτίσει επειγόντως ένα ισχυρό και 
θετικό θεματολόγιο για την προστασία 
και ενίσχυση της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες της· 
εμμένει στην άποψη ότι η Ένωση πρέπει 
να παραμείνει υπέρμαχος της ελευθερίας 
και της δικαιοσύνης στην Ευρώπη και τον 
κόσμο·

1. εμμένει στην άποψη ότι η Ένωση 
πρέπει να παραμείνει υπέρμαχος της 
ελευθερίας και της δικαιοσύνης στην 
Ευρώπη και τον κόσμο·

Or. pl

Τροπολογία 112
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
καταρτίσει επειγόντως ένα ισχυρό και 
θετικό θεματολόγιο για την προστασία 
και ενίσχυση της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες της· 
εμμένει στην άποψη ότι η Ένωση πρέπει 
να παραμείνει υπέρμαχος της ελευθερίας 
και της δικαιοσύνης στην Ευρώπη και 
τον κόσμο·

1. υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία και 
το κράτος δικαίου αποτελούν βασικά 
στοιχεία του ευρωπαϊκού πολιτισμού· 
υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω έννοιες είναι 
πολυδιάστατες και δύνανται να έχουν 
διαφορετικές, αλλά εξίσου θεμιτές, 
σημασίες·

Or. en
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Τροπολογία 113
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
καταρτίσει επειγόντως ένα ισχυρό και 
θετικό θεματολόγιο για την προστασία και 
ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
για όλους τους πολίτες της· εμμένει στην 
άποψη ότι η Ένωση πρέπει να παραμείνει 
υπέρμαχος της ελευθερίας και της 
δικαιοσύνης στην Ευρώπη και τον κόσμο·

1. τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
καταρτίσει επειγόντως ένα ισχυρό και 
θετικό θεματολόγιο για την προστασία και 
ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
για όλους τους πολίτες της, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 
ανήκουν σε μειονότητες· εμμένει στην 
άποψη ότι η Ένωση πρέπει να παραμείνει 
υπέρμαχος της ελευθερίας, της ισότητας 
και της δικαιοσύνης στην Ευρώπη και τον 
κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 114
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
καταρτίσει επειγόντως ένα ισχυρό και 
θετικό θεματολόγιο για την προστασία και 
ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
για όλους τους πολίτες της· εμμένει στην 
άποψη ότι η Ένωση πρέπει να παραμείνει 
υπέρμαχος της ελευθερίας και της 
δικαιοσύνης στην Ευρώπη και τον κόσμο·

1. τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
καταρτίσει επειγόντως ένα ισχυρό και 
θετικό θεματολόγιο για την προστασία και 
ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
για όλους τους πολίτες της· εμμένει στην 
άποψη ότι η Ένωση πρέπει να παραμείνει 
υπέρμαχος της δημοκρατίας και του 
σεβασμού του κράτους δικαίου στην 
Ευρώπη και τον κόσμο·

Or. bg
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Τροπολογία 115
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
καταρτίσει επειγόντως ένα ισχυρό και 
θετικό θεματολόγιο για την προστασία και 
ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
για όλους τους πολίτες της· εμμένει στην 
άποψη ότι η Ένωση πρέπει να παραμείνει 
υπέρμαχος της ελευθερίας και της 
δικαιοσύνης στην Ευρώπη και τον κόσμο·

1. τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
καταρτίσει επειγόντως ένα ισχυρό, 
συνεκτικό και θετικό θεματολόγιο για την 
αποτελεσματική προστασία και ενίσχυση 
της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων για όλους 
τους Ευρωπαίους πολίτες· εμμένει στην 
άποψη ότι η Ένωση πρέπει να παραμείνει 
υπέρμαχος της ελευθερίας και της 
δικαιοσύνης στην Ευρώπη και τον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 116
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
καταρτίσει επειγόντως ένα ισχυρό και 
θετικό θεματολόγιο για την προστασία και 
ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
για όλους τους πολίτες της· εμμένει στην 
άποψη ότι η Ένωση πρέπει να παραμείνει 
υπέρμαχος της ελευθερίας και της 
δικαιοσύνης στην Ευρώπη και τον κόσμο·

1. τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
καταρτίσει επειγόντως ένα ισχυρό και 
θετικό θεματολόγιο για την προστασία και 
ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
για όλους τους πολίτες της και για τα 
άτομα που βρίσκονται στο έδαφός της· 
εμμένει στην άποψη ότι η Ένωση πρέπει 
να παραμείνει υπέρμαχος της ελευθερίας 
και της δικαιοσύνης στην Ευρώπη και τον 
κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 117
Maria Grapini
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
καταρτίσει επειγόντως ένα ισχυρό και 
θετικό θεματολόγιο για την προστασία και 
ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
για όλους τους πολίτες της· εμμένει στην 
άποψη ότι η Ένωση πρέπει να παραμείνει 
υπέρμαχος της ελευθερίας και της 
δικαιοσύνης στην Ευρώπη και τον κόσμο·

1. τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
καταρτίσει επειγόντως ένα ισχυρό και 
θετικό θεματολόγιο για την προστασία και 
ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
για όλους τους πολίτες της· εμμένει στην 
άποψη ότι η Ένωση πρέπει να παραμείνει 
υπέρμαχος της ελευθερίας, της ασφάλειας 
και της δικαιοσύνης στην Ευρώπη και τον 
κόσμο·

Or. ro

Τροπολογία 118
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
καταρτίσει επειγόντως ένα ισχυρό και 
θετικό θεματολόγιο για την προστασία και 
ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
για όλους τους πολίτες της· εμμένει στην 
άποψη ότι η Ένωση πρέπει να παραμείνει 
υπέρμαχος της ελευθερίας και της 
δικαιοσύνης στην Ευρώπη και τον κόσμο·

1. τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
καταρτίσει επειγόντως ένα 
εμπεριστατωμένο και αντικειμενικό 
θεματολόγιο για την προστασία και 
ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
για όλους τους πολίτες της· εμμένει στην 
άποψη ότι η Ένωση πρέπει να παραμείνει 
υπέρμαχος της ελευθερίας και της 
δικαιοσύνης στην Ευρώπη και τον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 119
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εκφράζει τη λύπη του για την 
αυξανόμενη και ανησυχητική χρήση της 
διαδικασίας η οποία προβλέπεται στο 
άρθρο 7 της ΣΕΕ για πολιτικούς και 
ιδεολογικούς σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 120
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι η Ένωση βιώνει μια άνευ 
προηγουμένου και κλιμακούμενη κρίση 
των ιδρυτικών της αξιών, η οποία απειλεί 
τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή της ως 
δημοκρατικού ειρηνευτικού 
εγχειρήματος· εκφράζει έντονο 
προβληματισμό για την άνοδο και 
εδραίωση αυταρχικών και ανελεύθερων 
τάσεων – φαινόμενο που επιδεινώθηκε 
ακόμη περισσότερο λόγω της πανδημίας 
COVID-19 και της οικονομικής ύφεσης – 
καθώς και για τη διαφθορά και την 
κυριαρχία ιδιωτικών συμφερόντων, σε 
πολλά κράτη μέλη· επισημαίνει τους 
κινδύνους που εγκυμονεί η τάση αυτή για 
τη συνοχή της έννομης τάξης της 
Ένωσης, τη λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς της, την αποτελεσματικότητα των 
κοινών πολιτικών της και τη διεθνή 
αξιοπιστία της·

διαγράφεται

Or. bg

Τροπολογία 121
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι η Ένωση βιώνει μια άνευ 
προηγουμένου και κλιμακούμενη κρίση 
των ιδρυτικών της αξιών, η οποία απειλεί 
τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή της ως 
δημοκρατικού ειρηνευτικού 
εγχειρήματος· εκφράζει έντονο 
προβληματισμό για την άνοδο και 
εδραίωση αυταρχικών και ανελεύθερων 
τάσεων – φαινόμενο που επιδεινώθηκε 
ακόμη περισσότερο λόγω της πανδημίας 
COVID-19 και της οικονομικής ύφεσης – 
καθώς και για τη διαφθορά και την 
κυριαρχία ιδιωτικών συμφερόντων, σε 
πολλά κράτη μέλη· επισημαίνει τους 
κινδύνους που εγκυμονεί η τάση αυτή για 
τη συνοχή της έννομης τάξης της Ένωσης, 
τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς της, την 
αποτελεσματικότητα των κοινών 
πολιτικών της και τη διεθνή αξιοπιστία 
της·

2. εκφράζει έντονο προβληματισμό 
για την οικονομική ύφεση και για τη 
διαφθορά και επισημαίνει τους κινδύνους 
που εγκυμονούν για τη συνοχή της 
έννομης τάξης της Ένωσης, τη λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς και την 
αποτελεσματικότητα των κοινών 
πολιτικών·

Or. pl

Τροπολογία 122
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι η Ένωση βιώνει μια άνευ 
προηγουμένου και κλιμακούμενη κρίση 
των ιδρυτικών της αξιών, η οποία απειλεί 
τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή της ως 
δημοκρατικού ειρηνευτικού 
εγχειρήματος· εκφράζει έντονο 
προβληματισμό για την άνοδο και 
εδραίωση αυταρχικών και ανελεύθερων 
τάσεων – φαινόμενο που επιδεινώθηκε 
ακόμη περισσότερο λόγω της πανδημίας 
COVID-19 και της οικονομικής ύφεσης – 

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι τα κράτη μέλη βιώνουν μια άνευ 
προηγουμένου και κλιμακούμενη 
μεταναστευτική κρίση, η οποία απειλεί τη 
μακροπρόθεσμη επιβίωση των 
ταυτοτήτων τους, των παραδόσεών τους 
και του κοινού τους πολιτισμού·
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καθώς και για τη διαφθορά και την 
κυριαρχία ιδιωτικών συμφερόντων, σε 
πολλά κράτη μέλη· επισημαίνει τους 
κινδύνους που εγκυμονεί η τάση αυτή για 
τη συνοχή της έννομης τάξης της 
Ένωσης, τη λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς της, την αποτελεσματικότητα των 
κοινών πολιτικών της και τη διεθνή 
αξιοπιστία της·

Or. en

Τροπολογία 123
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι η Ένωση βιώνει μια άνευ 
προηγουμένου και κλιμακούμενη κρίση 
των ιδρυτικών της αξιών, η οποία απειλεί 
τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή της ως 
δημοκρατικού ειρηνευτικού εγχειρήματος· 
εκφράζει έντονο προβληματισμό για την 
άνοδο και εδραίωση αυταρχικών και 
ανελεύθερων τάσεων – φαινόμενο που 
επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και της οικονομικής 
ύφεσης – καθώς και για τη διαφθορά και 
την κυριαρχία ιδιωτικών συμφερόντων, σε 
πολλά κράτη μέλη· επισημαίνει τους 
κινδύνους που εγκυμονεί η τάση αυτή για 
τη συνοχή της έννομης τάξης της 
Ένωσης, τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
της, την αποτελεσματικότητα των κοινών 
πολιτικών της και τη διεθνή αξιοπιστία 
της·

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι η Ένωση βιώνει μια άνευ 
προηγουμένου και κλιμακούμενη κρίση 
των ιδρυτικών της αξιών, η οποία απειλεί 
τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή της ως 
δημοκρατικού ειρηνευτικού εγχειρήματος· 
εκφράζει έντονο προβληματισμό για την 
άνοδο και εδραίωση αυταρχικών και 
ανελεύθερων τάσεων – φαινόμενο που 
επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και της οικονομικής 
ύφεσης – καθώς και για τη διαφθορά και 
την κυριαρχία ιδιωτικών συμφερόντων, σε 
πολλά κράτη μέλη· σημειώνει με 
ανησυχία ότι η πανδημία COVID-19 έχει 
χρησιμοποιηθεί για να τον περιορισμό 
των δικαιωμάτων των πολιτών και των 
θεμελιωδών ελευθεριών, όπως ορίζονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
μεταξύ άλλων μέσω αδικαιολόγητης 
λογοκρισίας, πυροδότησης των 
διακρίσεων, παραπληροφόρησης και 
ρητορικής μίσους· υπενθυμίζει 
ειδικότερα ότι είναι σημαντική η 
προώθηση και η προάσπιση του κράτους 
δικαίου ως προϋπόθεση για κάθε υγιές 
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δημοκρατικό σύστημα και για τη 
διασφάλιση της προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αξιών 
της Ένωσης, καθώς και για την τήρηση 
όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τις Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 124
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι η Ένωση βιώνει μια άνευ 
προηγουμένου και κλιμακούμενη κρίση 
των ιδρυτικών της αξιών, η οποία απειλεί 
τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή της ως 
δημοκρατικού ειρηνευτικού 
εγχειρήματος· εκφράζει έντονο 
προβληματισμό για την άνοδο και 
εδραίωση αυταρχικών και ανελεύθερων 
τάσεων – φαινόμενο που επιδεινώθηκε 
ακόμη περισσότερο λόγω της πανδημίας 
COVID-19 και της οικονομικής ύφεσης – 
καθώς και για τη διαφθορά και την 
κυριαρχία ιδιωτικών συμφερόντων, σε 
πολλά κράτη μέλη· επισημαίνει τους 
κινδύνους που εγκυμονεί η τάση αυτή για 
τη συνοχή της έννομης τάξης της Ένωσης, 
τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς της, την 
αποτελεσματικότητα των κοινών 
πολιτικών της και τη διεθνή αξιοπιστία 
της·

2. εκφράζει προβληματισμό για την 
άνοδο ανελεύθερων τάσεων και για τη 
διαφθορά· επισημαίνει τους κινδύνους που 
εγκυμονεί η τάση αυτή για τη συνοχή της 
έννομης τάξης της Ένωσης, τη λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς της, την 
αποτελεσματικότητα των κοινών 
πολιτικών της και τη διεθνή αξιοπιστία 
της·

Or. en

Τροπολογία 125
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι η Ένωση βιώνει μια άνευ 
προηγουμένου και κλιμακούμενη κρίση 
των ιδρυτικών της αξιών, η οποία απειλεί 
τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή της ως 
δημοκρατικού ειρηνευτικού εγχειρήματος· 
εκφράζει έντονο προβληματισμό για την 
άνοδο και εδραίωση αυταρχικών και 
ανελεύθερων τάσεων – φαινόμενο που 
επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και της οικονομικής 
ύφεσης – καθώς και για τη διαφθορά και 
την κυριαρχία ιδιωτικών συμφερόντων, σε 
πολλά κράτη μέλη· επισημαίνει τους 
κινδύνους που εγκυμονεί η τάση αυτή για 
τη συνοχή της έννομης τάξης της Ένωσης, 
τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς της, την 
αποτελεσματικότητα των κοινών 
πολιτικών της και τη διεθνή αξιοπιστία 
της·

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι η Ένωση βιώνει μια άνευ 
προηγουμένου και κλιμακούμενη κρίση 
των ιδρυτικών της αξιών, η οποία απειλεί 
τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή της ως 
δημοκρατικού ειρηνευτικού εγχειρήματος· 
εκφράζει έντονο προβληματισμό για την 
άνοδο και εδραίωση αυταρχικών τάσεων – 
φαινόμενο που επιδεινώθηκε ακόμη 
περισσότερο λόγω της πανδημίας COVID-
19, της οικονομικής ύφεσης και των 
κακόβουλων παρεμβάσεων, της 
παραπληροφόρησης και του περιορισμού 
της πολυφωνίας των μέσων – καθώς και 
για τη διαφθορά και την κυριαρχία 
ιδιωτικών συμφερόντων, σε πολλά κράτη 
μέλη· επισημαίνει τους κινδύνους που 
εγκυμονεί η τάση αυτή για τη συνοχή της 
πολιτικής και της έννομης τάξης της 
Ένωσης, τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
της, την αποτελεσματικότητα των κοινών 
πολιτικών της και τη διεθνή αξιοπιστία 
της·

Or. en

Τροπολογία 126
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume, Terry Reintke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι η Ένωση βιώνει μια άνευ 
προηγουμένου και κλιμακούμενη κρίση 
των ιδρυτικών της αξιών, η οποία απειλεί 
τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή της ως 
δημοκρατικού ειρηνευτικού εγχειρήματος· 
εκφράζει έντονο προβληματισμό για την 
άνοδο και εδραίωση αυταρχικών και 

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι η Ένωση βιώνει μια άνευ 
προηγουμένου και κλιμακούμενη κρίση 
των ιδρυτικών της αξιών, η οποία απειλεί 
τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή της ως 
δημοκρατικού ειρηνευτικού εγχειρήματος· 
εκφράζει έντονο προβληματισμό για την 
άνοδο και εδραίωση αυταρχικών και 
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ανελεύθερων τάσεων – φαινόμενο που 
επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και της οικονομικής 
ύφεσης – καθώς και για τη διαφθορά και 
την κυριαρχία ιδιωτικών συμφερόντων, σε 
πολλά κράτη μέλη· επισημαίνει τους 
κινδύνους που εγκυμονεί η τάση αυτή για 
τη συνοχή της έννομης τάξης της Ένωσης, 
τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς της, την 
αποτελεσματικότητα των κοινών 
πολιτικών της και τη διεθνή αξιοπιστία 
της·

ανελεύθερων τάσεων – φαινόμενο που 
επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και της οικονομικής 
ύφεσης – καθώς και για τη διαφθορά και 
την κυριαρχία ιδιωτικών συμφερόντων, σε 
πολλά κράτη μέλη· επισημαίνει τους 
κινδύνους που εγκυμονεί η τάση αυτή για 
τη συνοχή της έννομης τάξης της Ένωσης, 
την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων όλων των πολιτών της, τη 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς της, την 
αποτελεσματικότητα των κοινών 
πολιτικών της και τη διεθνή αξιοπιστία 
της·

Or. en

Τροπολογία 127
Maria Walsh, Raphaël Glucksmann, Ramona Strugariu, Terry Reintke, Sophia in 't 
Veld, Marc Angel, Tanja Fajon, Dietmar Köster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι η Ένωση βιώνει μια άνευ 
προηγουμένου και κλιμακούμενη κρίση 
των ιδρυτικών της αξιών, η οποία απειλεί 
τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή της ως 
δημοκρατικού ειρηνευτικού εγχειρήματος· 
εκφράζει έντονο προβληματισμό για την 
άνοδο και εδραίωση αυταρχικών και 
ανελεύθερων τάσεων – φαινόμενο που 
επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και της οικονομικής 
ύφεσης – καθώς και για τη διαφθορά και 
την κυριαρχία ιδιωτικών συμφερόντων, σε 
πολλά κράτη μέλη· επισημαίνει τους 
κινδύνους που εγκυμονεί η τάση αυτή για 
τη συνοχή της έννομης τάξης της Ένωσης, 
τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς της, την 
αποτελεσματικότητα των κοινών 
πολιτικών της και τη διεθνή αξιοπιστία 
της·

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι η Ένωση βιώνει μια άνευ 
προηγουμένου και κλιμακούμενη κρίση 
των ιδρυτικών της αξιών, η οποία απειλεί 
τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή της ως 
δημοκρατικού ειρηνευτικού εγχειρήματος· 
εκφράζει έντονο προβληματισμό για την 
άνοδο και εδραίωση αυταρχικών και 
ανελεύθερων τάσεων – φαινόμενο που 
επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και της οικονομικής 
ύφεσης – καθώς και για τη διαφθορά και 
την κυριαρχία ιδιωτικών συμφερόντων, σε 
πολλά κράτη μέλη· επισημαίνει τους 
κινδύνους που εγκυμονεί η τάση αυτή για 
τη συνοχή της έννομης τάξης της Ένωσης, 
τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς της, την 
αποτελεσματικότητα των κοινών 
πολιτικών της, την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών 
της και τη διεθνή αξιοπιστία της·
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Τροπολογία 128
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι η Ένωση βιώνει μια άνευ 
προηγουμένου και κλιμακούμενη κρίση 
των ιδρυτικών της αξιών, η οποία απειλεί 
τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή της ως 
δημοκρατικού ειρηνευτικού εγχειρήματος· 
εκφράζει έντονο προβληματισμό για την 
άνοδο και εδραίωση αυταρχικών και 
ανελεύθερων τάσεων – φαινόμενο που 
επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και της οικονομικής 
ύφεσης – καθώς και για τη διαφθορά και 
την κυριαρχία ιδιωτικών συμφερόντων, σε 
πολλά κράτη μέλη· επισημαίνει τους 
κινδύνους που εγκυμονεί η τάση αυτή για 
τη συνοχή της έννομης τάξης της 
Ένωσης, τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
της, την αποτελεσματικότητα των κοινών 
πολιτικών της και τη διεθνή αξιοπιστία 
της·

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 
ότι η Ένωση βιώνει μια άνευ 
προηγουμένου και κλιμακούμενη κρίση 
των ιδρυτικών της αξιών, η οποία απειλεί 
τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή της ως 
δημοκρατικού ειρηνευτικού εγχειρήματος· 
εκφράζει έντονο προβληματισμό για την 
άνοδο και εδραίωση αυταρχικών και 
ανελεύθερων τάσεων – φαινόμενο που 
επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και της οικονομικής 
ύφεσης – καθώς και για τη διαφθορά και 
την κυριαρχία ιδιωτικών συμφερόντων, σε 
πολλά κράτη μέλη· επισημαίνει τους 
κινδύνους που εγκυμονεί η τάση αυτή για 
την έννομη τάξη της Ένωσης, την 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των πολιτών της και τη διεθνή αξιοπιστία 
της·

Or. en

Τροπολογία 129
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επαναλαμβάνει ότι ο Χάρτης των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να εφαρμόζεται και το 
κράτος δικαίου θα πρέπει να 
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τηρείται πάντοτε, ακόμα και σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως η 
έξαρση της νόσου COVID-19, καθώς και 
ότι τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, που 
λαμβάνονται είτε σε εθνικό είτε σε 
ενωσιακό επίπεδο, θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με το κράτος δικαίου, αναγκαία 
και αυστηρώς ανάλογα προς τις 
απαιτήσεις που προκύπτουν από την 
κατάσταση, περιορισμένα χρονικά και να 
αποτελούν αντικείμενο τακτικού ελέγχου 
ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή 
τους με τις Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 130
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι η Ένωση 
παραμένει θεσμικά ανεπαρκής και, 
επομένως, δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει φαινόμενα οπισθοδρόμησης 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 
στα κράτη μέλη· εκφράζει τη δυσαρέσκειά 
του για την αδυναμία του Συμβουλίου να 
σημειώσει ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά 
την επιβολή των αξιών της Ένωσης στο 
πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών του 
άρθρου 7 της ΣΕΕ· σημειώνει με ανησυχία 
ότι η δέσμη εργαλείων της Ένωσης στον εν 
λόγω τομέα χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
συνοχής·

3. υπενθυμίζει ότι έως τώρα η 
Ένωση και τα θεσμικά της όργανα έχουν 
υπάρξει θεσμικά ανεπαρκή και, επομένως, 
δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν 
φαινόμενα οπισθοδρόμησης της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στα 
κράτη μέλη· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν θεώρησε 
αναγκαία την κίνηση των διαδικασιών 
του άρθρου 7 της ΣΕΕ στην περίπτωση 
της Ουγγαρίας, παρά τις ενδείξεις που 
εμφανίζονται από το 2010· εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του για την αδυναμία του 
Συμβουλίου να σημειώσει ουσιαστική 
πρόοδο όσον αφορά την επιβολή των 
αξιών της Ένωσης στο πλαίσιο των εν 
εξελίξει διαδικασιών του άρθρου 7 της 
ΣΕΕ όσον αφορά την Πολωνία και την 
Ουγγαρία· σημειώνει με ανησυχία ότι η 
δέσμη εργαλείων της Ένωσης στον εν 
λόγω τομέα χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
συνοχής·
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Τροπολογία 131
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι η Ένωση 
παραμένει θεσμικά ανεπαρκής και, 
επομένως, δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει φαινόμενα οπισθοδρόμησης 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 
στα κράτη μέλη· εκφράζει τη δυσαρέσκειά 
του για την αδυναμία του Συμβουλίου να 
σημειώσει ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά 
την επιβολή των αξιών της Ένωσης στο 
πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών του 
άρθρου 7 της ΣΕΕ· σημειώνει με ανησυχία 
ότι η δέσμη εργαλείων της Ένωσης στον εν 
λόγω τομέα χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
συνοχής·

3. αναγνωρίζει ότι η Ένωση 
παραμένει θεσμικά ανεπαρκής και, 
επομένως, δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει φαινόμενα οπισθοδρόμησης 
και παραβίασης της δημοκρατίας, των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και του 
κράτους δικαίου στα κράτη μέλη· εκφράζει 
τη δυσαρέσκειά του για την αδυναμία του 
Συμβουλίου να σημειώσει ουσιαστική 
πρόοδο όσον αφορά την επιβολή των 
αξιών της Ένωσης στο πλαίσιο των εν 
εξελίξει διαδικασιών του άρθρου 7 της 
ΣΕΕ· σημειώνει ότι η μη αποτελεσματική 
εφαρμογή του άρθρου 7 της ΣΕΕ 
επιτρέπει, στην πραγματικότητα, τη 
συνεχή απόκλιση από τις αξίες που 
απορρέουν από το άρθρο 2 της ΣΕΕ· 
σημειώνει με ανησυχία ότι η δέσμη 
εργαλείων της Ένωσης στον εν λόγω 
τομέα χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 132
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι η Ένωση 
παραμένει θεσμικά ανεπαρκής και, 
επομένως, δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει φαινόμενα οπισθοδρόμησης 

3. αναγνωρίζει ότι η Ένωση είναι ήδη 
θεσμικά εξοπλισμένη και, επομένως, είναι 
σε θέση να αντιμετωπίσει φαινόμενα 
οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας και του 
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της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 
στα κράτη μέλη· εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του για την αδυναμία του 
Συμβουλίου να σημειώσει ουσιαστική 
πρόοδο όσον αφορά την επιβολή των 
αξιών της Ένωσης στο πλαίσιο των εν 
εξελίξει διαδικασιών του άρθρου 7 της 
ΣΕΕ· σημειώνει με ανησυχία ότι η δέσμη 
εργαλείων της Ένωσης στον εν λόγω 
τομέα χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
συνοχής·

κράτους δικαίου στα κράτη μέλη· θεωρεί 
ότι το Συμβούλιο εφαρμόζει 
αποτελεσματικά τις αξίες της Ένωσης·

Or. pl

Τροπολογία 133
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι η Ένωση 
παραμένει θεσμικά ανεπαρκής και, 
επομένως, δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει φαινόμενα οπισθοδρόμησης 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 
στα κράτη μέλη· εκφράζει τη δυσαρέσκειά 
του για την αδυναμία του Συμβουλίου να 
σημειώσει ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά 
την επιβολή των αξιών της Ένωσης στο 
πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών του 
άρθρου 7 της ΣΕΕ· σημειώνει με ανησυχία 
ότι η δέσμη εργαλείων της Ένωσης στον εν 
λόγω τομέα χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
συνοχής·

3. αναγνωρίζει ότι η Ένωση 
παραμένει θεσμικά ανεπαρκής και, 
επομένως, δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει φαινόμενα παραβιάσεων 
και οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στα κράτη μέλη· εκφράζει 
τη δυσαρέσκειά του για την αδυναμία του 
Συμβουλίου να σημειώσει ουσιαστική 
πρόοδο όσον αφορά την επιβολή των 
αξιών της Ένωσης στο πλαίσιο των εν 
εξελίξει διαδικασιών του άρθρου 7 της 
ΣΕΕ και πιστεύει ότι η εν λόγω αδυναμία 
οδηγεί σε απόκλιση από τις αξίες που 
απορρέουν από το άρθρο 2 της ΣΕΕ· 
σημειώνει με ανησυχία ότι η δέσμη 
εργαλείων της Ένωσης στον εν λόγω 
τομέα χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 134
Maria Grapini
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι η Ένωση 
παραμένει θεσμικά ανεπαρκής και, 
επομένως, δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει φαινόμενα οπισθοδρόμησης 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 
στα κράτη μέλη· εκφράζει τη δυσαρέσκειά 
του για την αδυναμία του Συμβουλίου να 
σημειώσει ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά 
την επιβολή των αξιών της Ένωσης στο 
πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών του 
άρθρου 7 της ΣΕΕ· σημειώνει με ανησυχία 
ότι η δέσμη εργαλείων της Ένωσης στον εν 
λόγω τομέα χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
συνοχής·

3. αναγνωρίζει ότι η Ένωση 
παραμένει θεσμικά ανεπαρκής και, 
επομένως, δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει φαινόμενα οπισθοδρόμησης 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 
στα κράτη μέλη, καθιστώντας επιτακτικό 
τον σαφή ορισμό του κράτους δικαίου και 
των μέσων για τη μέτρησή του· εκφράζει 
τη δυσαρέσκειά του για την αδυναμία του 
Συμβουλίου να σημειώσει ουσιαστική 
πρόοδο όσον αφορά την επιβολή των 
αξιών της Ένωσης στο πλαίσιο των εν 
εξελίξει διαδικασιών του άρθρου 7 της 
ΣΕΕ· σημειώνει με ανησυχία ότι η δέσμη 
εργαλείων της Ένωσης στον εν λόγω 
τομέα χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
συνοχής·

Or. ro

Τροπολογία 135
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι η Ένωση 
παραμένει θεσμικά ανεπαρκής και, 
επομένως, δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει φαινόμενα οπισθοδρόμησης 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 
στα κράτη μέλη· εκφράζει τη δυσαρέσκειά 
του για την αδυναμία του Συμβουλίου να 
σημειώσει ουσιαστική πρόοδο όσον 
αφορά την επιβολή των αξιών της 
Ένωσης στο πλαίσιο των εν εξελίξει 
διαδικασιών του άρθρου 7 της ΣΕΕ· 
σημειώνει με ανησυχία ότι η δέσμη 
εργαλείων της Ένωσης στον εν λόγω 

3. αναγνωρίζει ότι η Ένωση 
παραμένει θεσμικά ανεπαρκής και, 
επομένως, δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει φαινόμενα οπισθοδρόμησης 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 
στα κράτη μέλη· εκφράζει τη δυσαρέσκειά 
του για το γεγονός ότι η διαδικασία που 
απορρέει από το άρθρο 7 της ΣΕΕ δεν 
μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως, καθώς η 
απαίτηση για ομοφωνία στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο –εκ των πραγμάτων– 
παρεμποδίζει την εφαρμογή της εν λόγω 
διαδικασίας· εκφράζει, εν προκειμένω, τη 
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τομέα χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
συνοχής·

λύπη του για την έλλειψη προόδου που 
έχει σημειώσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
όσον αφορά τις τρέχουσες διαδικασίες 
του άρθρου 7 κατά της Ουγγαρίας και της 
Πολωνίας·

Or. en

Τροπολογία 136
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι η Ένωση 
παραμένει θεσμικά ανεπαρκής και, 
επομένως, δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει φαινόμενα οπισθοδρόμησης 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 
στα κράτη μέλη· εκφράζει τη δυσαρέσκειά 
του για την αδυναμία του Συμβουλίου να 
σημειώσει ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά 
την επιβολή των αξιών της Ένωσης στο 
πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών του 
άρθρου 7 της ΣΕΕ· σημειώνει με ανησυχία 
ότι η δέσμη εργαλείων της Ένωσης στον εν 
λόγω τομέα χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
συνοχής·

3. αναγνωρίζει ότι η Ένωση 
παραμένει θεσμικά ανεπαρκής και, 
επομένως, δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει φαινόμενα οπισθοδρόμησης 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 
στα κράτη μέλη· εκφράζει τη δυσαρέσκειά 
του για την αδυναμία του Συμβουλίου να 
σημειώσει ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά 
την επιβολή των αξιών της Ένωσης στο 
πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών του 
άρθρου 7 της ΣΕΕ· σημειώνει με ανησυχία 
ότι η δέσμη εργαλείων της Ένωσης στον εν 
λόγω τομέα χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
συνοχής και πιστεύει ότι πρέπει να 
θεσπιστεί ένα νέο μέσο, το οποίο δεν θα 
εξαρτάται από την ομοφωνία των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 137
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι η Ένωση 3. αναγνωρίζει ότι η Ένωση 
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παραμένει θεσμικά ανεπαρκής και, 
επομένως, δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει φαινόμενα οπισθοδρόμησης 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 
στα κράτη μέλη· εκφράζει τη δυσαρέσκειά 
του για την αδυναμία του Συμβουλίου να 
σημειώσει ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά 
την επιβολή των αξιών της Ένωσης στο 
πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών του 
άρθρου 7 της ΣΕΕ· σημειώνει με ανησυχία 
ότι η δέσμη εργαλείων της Ένωσης στον 
εν λόγω τομέα χαρακτηρίζεται από 
έλλειψη συνοχής·

παραμένει θεσμικά ανεπαρκής και, 
επομένως, δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει φαινόμενα οπισθοδρόμησης 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 
στα κράτη μέλη· εκφράζει τη δυσαρέσκειά 
του για την αδυναμία του Συμβουλίου να 
σημειώσει ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά 
την επιβολή των αξιών της Ένωσης στο 
πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών του 
άρθρου 7 της ΣΕΕ· τονίζει ότι τα 
υφιστάμενα μέσα για την πρόληψη 
φαινομένων οπισθοδρόμησης της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου θα 
πρέπει να εξορθολογιστούν και να 
εφαρμοστούν ορθά·

Or. en

Τροπολογία 138
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι η Ένωση 
παραμένει θεσμικά ανεπαρκής και, 
επομένως, δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει φαινόμενα οπισθοδρόμησης 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 
στα κράτη μέλη· εκφράζει τη δυσαρέσκειά 
του για την αδυναμία του Συμβουλίου να 
σημειώσει ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά 
την επιβολή των αξιών της Ένωσης στο 
πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών του 
άρθρου 7 της ΣΕΕ· σημειώνει με ανησυχία 
ότι η δέσμη εργαλείων της Ένωσης στον εν 
λόγω τομέα χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
συνοχής·

3. αναγνωρίζει ότι η Ένωση 
παραμένει θεσμικά ανεπαρκής και, 
επομένως, δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει φαινόμενα παραβίασης και 
οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στα κράτη μέλη· εκφράζει 
τη δυσαρέσκειά του για την αδυναμία του 
Συμβουλίου να σημειώσει ουσιαστική 
πρόοδο όσον αφορά την επιβολή των 
αξιών της Ένωσης στο πλαίσιο των εν 
εξελίξει διαδικασιών του άρθρου 7 της 
ΣΕΕ· σημειώνει με ανησυχία ότι η δέσμη 
εργαλείων της Ένωσης στον εν λόγω 
τομέα χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
συνοχής·

Or. en
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Τροπολογία 139
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley, Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι η Ένωση 
παραμένει θεσμικά ανεπαρκής και, 
επομένως, δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει φαινόμενα οπισθοδρόμησης 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 
στα κράτη μέλη· εκφράζει τη δυσαρέσκειά 
του για την αδυναμία του Συμβουλίου να 
σημειώσει ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά 
την επιβολή των αξιών της Ένωσης στο 
πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών του 
άρθρου 7 της ΣΕΕ· σημειώνει με ανησυχία 
ότι η δέσμη εργαλείων της Ένωσης στον εν 
λόγω τομέα χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
συνοχής·

3. αναγνωρίζει ότι η Ένωση 
παραμένει θεσμικά ανεπαρκής και, 
επομένως, δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει φαινόμενα οπισθοδρόμησης 
της δημοκρατίας, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στα 
κράτη μέλη· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του 
για την αδυναμία του Συμβουλίου να 
σημειώσει ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά 
την επιβολή των αξιών της Ένωσης στο 
πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών του 
άρθρου 7 της ΣΕΕ· σημειώνει με ανησυχία 
ότι η δέσμη εργαλείων της Ένωσης στον εν 
λόγω τομέα χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 140
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι η Ένωση 
παραμένει θεσμικά ανεπαρκής και, 
επομένως, δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει φαινόμενα 
οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας και 
του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη· 
εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
αδυναμία του Συμβουλίου να σημειώσει 
ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά την 
επιβολή των αξιών της Ένωσης στο 
πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών του 
άρθρου 7 της ΣΕΕ· σημειώνει με ανησυχία 
ότι η δέσμη εργαλείων της Ένωσης στον εν 

3. αναγνωρίζει ότι η Ένωση 
παραμένει θεσμικά ανεπαρκής και, 
επομένως, δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει απειλές για τη δημοκρατία 
και το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη· 
εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
αδυναμία του Συμβουλίου να σημειώσει 
ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά την 
επιβολή των αξιών της Ένωσης στο 
πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών του 
άρθρου 7 της ΣΕΕ· σημειώνει με ανησυχία 
ότι η δέσμη εργαλείων της Ένωσης στον εν 
λόγω τομέα χαρακτηρίζεται από 
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λόγω τομέα χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
συνοχής·

αναποτελεσματικότητα·

Or. bg

Τροπολογία 141
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι η Ένωση 
παραμένει θεσμικά ανεπαρκής και, 
επομένως, δεν είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει φαινόμενα 
οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου στα κράτη μέλη· 
εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
αδυναμία του Συμβουλίου να σημειώσει 
ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά την 
επιβολή των αξιών της Ένωσης στο 
πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών του 
άρθρου 7 της ΣΕΕ· σημειώνει με ανησυχία 
ότι η δέσμη εργαλείων της Ένωσης στον 
εν λόγω τομέα χαρακτηρίζεται από 
έλλειψη συνοχής·

3. αναγνωρίζει ότι η Ένωση ήδη 
παρεμβαίνει σε θέματα εθνικών 
πολιτικών λόγω εικαζόμενων φαινομένων 
οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου στα κράτη μέλη· πιστεύει 
ότι το Συμβούλιο έχει επαρκώς προβεί 
στην επιβολή των αξιών της Ένωσης στο 
πλαίσιο των εν εξελίξει διαδικασιών του 
άρθρου 7 της ΣΕΕ και εμμένει στην 
άποψη ότι οι ανοικτές διαδικασίες θα 
πρέπει να ολοκληρωθούν σύντομα·

Or. en

Τροπολογία 142
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι η Ένωση δεν 
διαθέτει ακόμη αποτελεσματικούς 
μηχανισμούς για την παρακολούθηση, 
την πρόληψη και την εξάλειψη 
συστημικών απειλών κατά του κράτους 
δικαίου και της δημοκρατίας στα κράτη 
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μέλη· επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την περαιτέρω 
ενδυνάμωση του κράτους δικαίου εντός 
της Ένωσης και τις ενέργειες που 
ορίζονται σε αυτήν ως ένα ουσιαστικό 
πρώτο βήμα· καλεί την Επιτροπή να 
εφαρμόσει το προτεινόμενο πλαίσιο για το 
κράτος δικαίου χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση· θεωρεί ότι είναι 
απαραίτητη η θέσπιση αποτελεσματικών, 
αποτρεπτικών και αναλογικών 
κυρώσεων, προκειμένου να αποτρέπονται 
αποτελεσματικά οι παραβιάσεις του 
κράτους δικαίου εντός της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 143
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι ο μηχανισμός θα 
πρέπει να λειτουργεί ως αντικειμενικό και 
τεκμηριωμένο εργαλείο για την επί ίσοις 
όροις αξιολόγηση των κρατών μελών 
όσον αφορά την τήρηση των αρχών της 
επικουρικότητας, της αναγκαιότητας και 
της αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 144
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. υπενθυμίζει ότι η προσχώρηση 
της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
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για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών αποτελεί νομική υποχρέωση 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 
της ΣΕΕ· υπενθυμίζει ότι η προσχώρηση 
στην εν λόγω σύμβαση θα αποτελέσει 
περαιτέρω βήμα στο πλαίσιο της 
διαδικασίας της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης και θα βελτιώσει τη συνοχή 
μεταξύ της Ένωσης και του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, γεγονός που θα ενισχύσει 
την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών εντός της 
Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη προόδου που έχει σημειωθεί όσον 
αφορά την εκπλήρωση της απορρέουσας 
από τη Συνθήκη υποχρέωσης· καλεί την 
Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για 
την τήρηση των Συνθηκών και να 
ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση·

Or. en

Τροπολογία 145
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει ικανοποίηση για το έργο 
της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια 
έκθεση για το κράτος δικαίου· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η έκθεση δεν καλύπτει τους 
τομείς της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει 
ότι απαιτείται ένας, νομοθετικά 
κατοχυρωμένος, συνεκτικός μηχανισμός 
παρακολούθησης, στο πλαίσιο του οποίου 
Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή θα 
εφαρμόζουν από κοινού μια διαφανή και 
θεσμοθετημένη διαδικασία, με σαφώς 
καθορισμένο πλαίσιο ευθύνης, ώστε η 
προστασία και η προαγωγή των αξιών της 
Ένωσης να ενταχθούν κατά τρόπο μόνιμο 

4. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το ψήφισμά του της 25ης 
Οκτωβρίου 2016 δεν έγινε δεκτό από την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο, παρά την 
επιτακτική ανάγκη για προστασία των 
αξιών της Ένωσης· εκφράζει ικανοποίηση 
για το έργο της Επιτροπής σχετικά με την 
ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι η έκθεση δεν 
καλύπτει τους τομείς της δημοκρατίας και 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ότι η 
διαδικασία διαβούλευσης δεν διασφάλισε 
την προστασία των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των 
παραγόντων που συνέβαλαν σε αυτήν, 
παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των 



PE655.630v01-00 78/199 AM\1209847EL.docx

EL

και σαφή στο θεματολόγιο της Ένωσης· οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 
υπογραμμίζει με ανησυχία τη συνεχή 
έλλειψη σεβασμού προς τα δικαιώματα 
των γυναικών, των μειονοτήτων και των 
ευάλωτων ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των φυλετικών, 
εθνοτικών και θρησκευτικών 
μειονοτήτων, των ατόμων Ρομά, των 
ατόμων ΛΟΑΔΜ, των ατόμων με 
αναπηρία και των ηλικιωμένων, και τη 
μη διασφάλιση εκ μέρους των κρατών 
μελών της ισότητας και της πλήρους 
προστασίας έναντι της βίας, του μίσους 
και των διακρίσεων, κατά παραβίαση 
των αξιών της Ένωσης· επαναλαμβάνει 
ότι απαιτείται ένας νομοθετικά 
κατοχυρωμένος, συνεκτικός μηχανισμός 
παρακολούθησης, ο οποίος θα αξιολογεί 
την τήρηση όλων των πτυχών της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στο 
πλαίσιο του οποίου Κοινοβούλιο, 
Συμβούλιο και Επιτροπή θα εφαρμόζουν 
από κοινού μια διαφανή και 
θεσμοθετημένη διαδικασία για την 
αξιολόγηση όλων των κρατών μελών, με 
σαφώς καθορισμένο πλαίσιο ευθύνης, 
ώστε η προστασία και η προαγωγή των 
αξιών της Ένωσης να ενταχθούν κατά 
τρόπο μόνιμο και σαφή στο θεματολόγιο 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 146
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει ικανοποίηση για το έργο 
της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια 
έκθεση για το κράτος δικαίου· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η έκθεση δεν καλύπτει τους 
τομείς της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει 

4. εκφράζει ικανοποίηση για το έργο 
της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια 
έκθεση για το κράτος δικαίου· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η έκθεση δεν καλύπτει τους 
τομείς της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· σημειώνει, 
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ότι απαιτείται ένας, νομοθετικά 
κατοχυρωμένος, συνεκτικός μηχανισμός 
παρακολούθησης, στο πλαίσιο του οποίου 
Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή θα 
εφαρμόζουν από κοινού μια διαφανή και 
θεσμοθετημένη διαδικασία, με σαφώς 
καθορισμένο πλαίσιο ευθύνης, ώστε η 
προστασία και η προαγωγή των αξιών της 
Ένωσης να ενταχθούν κατά τρόπο μόνιμο 
και σαφή στο θεματολόγιο της Ένωσης·

επίσης, ότι η διαδικασία διαβούλευσης 
δεν διασφάλισε την προστασία των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ή των παραγόντων που 
συνέβαλαν σε αυτήν, παρά τις 
επανειλημμένες εκκλήσεις των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 
υπογραμμίζει με ανησυχία ότι οι 
ευάλωτες ομάδες εξακολουθούν να μη 
χαίρουν πλήρους σεβασμού των 
δικαιωμάτων τους σε ορισμένα κράτη 
μέλη και να μη λαμβάνουν πλήρη 
προστασία έναντι μίσους και διακρίσεων, 
κατά παραβίαση του άρθρου 2 της ΣΕΕ 
και του άρθρου 21 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· επαναλαμβάνει ότι 
απαιτείται ένας νομοθετικά 
κατοχυρωμένος, συνεκτικός μηχανισμός 
παρακολούθησης, ο οποίος θα αξιολογεί 
την τήρηση όλων των πτυχών της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στο 
πλαίσιο του οποίου Κοινοβούλιο, 
Συμβούλιο και Επιτροπή θα εφαρμόζουν 
από κοινού μια διαφανή και 
θεσμοθετημένη διαδικασία, με σαφώς 
καθορισμένο πλαίσιο ευθύνης, ώστε η 
προστασία και η προαγωγή της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων να 
ενταχθούν κατά τρόπο μόνιμο και σαφή 
στο θεματολόγιο της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 147
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει ικανοποίηση για το έργο 
της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια 
έκθεση για το κράτος δικαίου· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η έκθεση δεν καλύπτει τους 

4. σημειώνει το έργο της Επιτροπής 
σχετικά με την ετήσια έκθεση για το 
κράτος δικαίου·
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τομείς της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· 
επαναλαμβάνει ότι απαιτείται ένας, 
νομοθετικά κατοχυρωμένος, συνεκτικός 
μηχανισμός παρακολούθησης, στο 
πλαίσιο του οποίου Κοινοβούλιο, 
Συμβούλιο και Επιτροπή θα εφαρμόζουν 
από κοινού μια διαφανή και 
θεσμοθετημένη διαδικασία, με σαφώς 
καθορισμένο πλαίσιο ευθύνης, ώστε η 
προστασία και η προαγωγή των αξιών 
της Ένωσης να ενταχθούν κατά τρόπο 
μόνιμο και σαφή στο θεματολόγιο της 
Ένωσης·

Or. pl

Τροπολογία 148
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει ικανοποίηση για το έργο 
της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια 
έκθεση για το κράτος δικαίου· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η έκθεση δεν καλύπτει τους 
τομείς της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει 
ότι απαιτείται ένας, νομοθετικά 
κατοχυρωμένος, συνεκτικός μηχανισμός 
παρακολούθησης, στο πλαίσιο του οποίου 
Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή θα 
εφαρμόζουν από κοινού μια διαφανή και 
θεσμοθετημένη διαδικασία, με σαφώς 
καθορισμένο πλαίσιο ευθύνης, ώστε η 
προστασία και η προαγωγή των αξιών της 
Ένωσης να ενταχθούν κατά τρόπο μόνιμο 
και σαφή στο θεματολόγιο της Ένωσης·

4. εκφράζει ικανοποίηση για το έργο 
της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια 
έκθεση για το κράτος δικαίου· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η έκθεση δεν καλύπτει τους 
τομείς της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει 
με ανησυχία ότι ευάλωτες ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, 
των Ρομά και των ατόμων ΛΟΑΔΜ, 
εξακολουθούν να μη χαίρουν πλήρους 
σεβασμού των δικαιωμάτων τους σε 
ορισμένα κράτη μέλη και να μη 
λαμβάνουν πλήρη προστασία έναντι 
μίσους και διακρίσεων, κατά παραβίαση 
των αξιών της Ένωσης όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· 
επαναλαμβάνει ότι απαιτείται ένας, 
νομοθετικά κατοχυρωμένος, συνεκτικός 
μηχανισμός παρακολούθησης, στο πλαίσιο 
του οποίου Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και 
Επιτροπή θα εφαρμόζουν από κοινού μια 
διαφανή και θεσμοθετημένη διαδικασία, με 
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σαφώς καθορισμένο πλαίσιο ευθύνης, 
ώστε η προστασία και η προαγωγή των 
αξιών της Ένωσης να ενταχθούν κατά 
τρόπο μόνιμο και σαφή στο θεματολόγιο 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 149
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει ικανοποίηση για το έργο 
της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια 
έκθεση για το κράτος δικαίου· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η έκθεση δεν καλύπτει τους 
τομείς της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει 
ότι απαιτείται ένας, νομοθετικά 
κατοχυρωμένος, συνεκτικός μηχανισμός 
παρακολούθησης, στο πλαίσιο του οποίου 
Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή θα 
εφαρμόζουν από κοινού μια διαφανή και 
θεσμοθετημένη διαδικασία, με σαφώς 
καθορισμένο πλαίσιο ευθύνης, ώστε η 
προστασία και η προαγωγή των αξιών της 
Ένωσης να ενταχθούν κατά τρόπο μόνιμο 
και σαφή στο θεματολόγιο της Ένωσης·

4. εκφράζει ικανοποίηση για το έργο 
της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια 
έκθεση για το κράτος δικαίου· επικροτεί 
το γεγονός ότι, εκτός από το κράτος 
δικαίου, στην ετήσια αξιολόγηση 
συμπεριλαμβάνονται τόσο η διαφθορά 
όσο και η ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
έκθεση δεν καλύπτει τους περισσότερους 
από τους τομείς της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· εκφράζει την 
ιδιαίτερη λύπη του για το γεγονός ότι η 
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η 
συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας 
των πολιτών δεν ενσωματώνονται στη 
διαδικασία· επαναλαμβάνει ότι απαιτείται 
ένας, νομοθετικά κατοχυρωμένος, 
συνεκτικός μηχανισμός παρακολούθησης, 
στο πλαίσιο του οποίου Κοινοβούλιο, 
Συμβούλιο και Επιτροπή θα εφαρμόζουν 
από κοινού μια διαφανή και 
θεσμοθετημένη διαδικασία, με σαφώς 
καθορισμένο πλαίσιο ευθύνης, ώστε η 
προστασία και η προαγωγή των αξιών της 
Ένωσης να ενταχθούν κατά τρόπο μόνιμο 
και σαφή στο θεματολόγιο της Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 150
Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει ικανοποίηση για το έργο 
της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια 
έκθεση για το κράτος δικαίου· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η έκθεση δεν καλύπτει τους 
τομείς της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει 
ότι απαιτείται ένας, νομοθετικά 
κατοχυρωμένος, συνεκτικός μηχανισμός 
παρακολούθησης, στο πλαίσιο του οποίου 
Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή θα 
εφαρμόζουν από κοινού μια διαφανή και 
θεσμοθετημένη διαδικασία, με σαφώς 
καθορισμένο πλαίσιο ευθύνης, ώστε η 
προστασία και η προαγωγή των αξιών της 
Ένωσης να ενταχθούν κατά τρόπο μόνιμο 
και σαφή στο θεματολόγιο της Ένωσης·

4. εκφράζει ικανοποίηση για το έργο 
της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια 
έκθεση για το κράτος δικαίου· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι ο προβλεπόμενος μηχανισμός 
παρακολούθησης δεν καλύπτει τις 
εξελίξεις και τις παραβιάσεις στους τομείς 
της δημοκρατίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι το 
Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα 
την κατάρτιση μηχανισμού 
παρακολούθησης ώστε να καλυφθεί 
πλήρως το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 
της ΣΕΕ· επαναλαμβάνει περαιτέρω ότι 
απαιτείται ένας νομοθετικά 
κατοχυρωμένος μηχανισμός 
παρακολούθησης, στο πλαίσιο του οποίου 
Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή θα 
εφαρμόζουν από κοινού μια διαφανή και 
θεσμοθετημένη διαδικασία, με σαφώς 
καθορισμένο πλαίσιο ευθύνης, ώστε η 
προστασία και η προαγωγή των αξιών της 
Ένωσης να ενταχθούν κατά τρόπο μόνιμο 
και σαφή στο θεματολόγιο της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 151
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει ικανοποίηση για το έργο 
της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια 
έκθεση για το κράτος δικαίου· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η έκθεση δεν καλύπτει τους 
τομείς της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· 

4. λαμβάνει υπό σημείωση το έργο 
της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια 
έκθεση για το κράτος δικαίου· 
επαναλαμβάνει ότι ένας νομοθετικά 
κατοχυρωμένος μηχανισμός 
παρακολούθησης, στο πλαίσιο του οποίου 
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επαναλαμβάνει ότι απαιτείται ένας, 
νομοθετικά κατοχυρωμένος, συνεκτικός 
μηχανισμός παρακολούθησης, στο πλαίσιο 
του οποίου Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και 
Επιτροπή θα εφαρμόζουν από κοινού μια 
διαφανή και θεσμοθετημένη διαδικασία, 
με σαφώς καθορισμένο πλαίσιο ευθύνης, 
ώστε η προστασία και η προαγωγή των 
αξιών της Ένωσης να ενταχθούν κατά 
τρόπο μόνιμο και σαφή στο θεματολόγιο 
της Ένωσης·

Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή θα 
λειτουργούν από κοινού, θα ήταν 
δυσανάλογος και αντιδημοκρατικός, 
καθώς το κράτος δικαίου δεν μπορεί να 
αξιολογηθεί βάσει ποσοτικών δεικτών·

Or. en

Τροπολογία 152
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει ικανοποίηση για το έργο 
της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια 
έκθεση για το κράτος δικαίου· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η έκθεση δεν καλύπτει τους 
τομείς της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει 
ότι απαιτείται ένας, νομοθετικά 
κατοχυρωμένος, συνεκτικός μηχανισμός 
παρακολούθησης, στο πλαίσιο του οποίου 
Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή θα 
εφαρμόζουν από κοινού μια διαφανή και 
θεσμοθετημένη διαδικασία, με σαφώς 
καθορισμένο πλαίσιο ευθύνης, ώστε η 
προστασία και η προαγωγή των αξιών της 
Ένωσης να ενταχθούν κατά τρόπο μόνιμο 
και σαφή στο θεματολόγιο της Ένωσης·

4. εκφράζει ικανοποίηση για το έργο 
της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια 
έκθεση για το κράτος δικαίου· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η έκθεση δεν καλύπτει τους 
τομείς της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει 
ότι απαιτείται ένας νομοθετικά 
κατοχυρωμένος, τεκμηριωμένος και 
αντικειμενικός μηχανισμός 
παρακολούθησης, στο πλαίσιο του οποίου 
Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή θα 
εφαρμόζουν από κοινού μια διαφανή και 
θεσμοθετημένη διαδικασία, με σαφώς 
καθορισμένο πλαίσιο ευθύνης, ώστε η 
προστασία και η προαγωγή των αξιών της 
Ένωσης να ενταχθούν κατά τρόπο μόνιμο 
και σαφή στο θεματολόγιο της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 153
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει ικανοποίηση για το έργο 
της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια 
έκθεση για το κράτος δικαίου· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η έκθεση δεν καλύπτει τους 
τομείς της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει 
ότι απαιτείται ένας, νομοθετικά 
κατοχυρωμένος, συνεκτικός μηχανισμός 
παρακολούθησης, στο πλαίσιο του οποίου 
Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή θα 
εφαρμόζουν από κοινού μια διαφανή και 
θεσμοθετημένη διαδικασία, με σαφώς 
καθορισμένο πλαίσιο ευθύνης, ώστε η 
προστασία και η προαγωγή των αξιών της 
Ένωσης να ενταχθούν κατά τρόπο μόνιμο 
και σαφή στο θεματολόγιο της Ένωσης·

4. εκφράζει ικανοποίηση για το έργο 
της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια 
έκθεση για το κράτος δικαίου· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι η έκθεση δεν καλύπτει τους 
τομείς της δημοκρατίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει 
ότι απαιτείται ένας νομοθετικά 
κατοχυρωμένος, συνεκτικός μηχανισμός 
παρακολούθησης, στο πλαίσιο του οποίου 
Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή θα 
εφαρμόζουν από κοινού μια διαφανή και 
θεσμοθετημένη διαδικασία, με σαφώς 
καθορισμένο πλαίσιο ευθύνης, ώστε η 
προστασία και η προαγωγή όλων των 
αξιών της Ένωσης να ενταχθούν κατά 
τρόπο μόνιμο και σαφή στο θεματολόγιο 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 154
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις 
απόπειρες των κυβερνήσεων των κρατών 
μελών να βλάψουν την ελευθερία και την 
πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης ως 
σοβαρή και συστηματική κατάχρηση 
εξουσίας και ως κάτι που αντίκειται στις 
θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης, οι οποίες 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· 
χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την πρόθεση 
της Επιτροπής να συμπεριλάβει ειδικό 
κεφάλαιο για την παρακολούθηση της 
ελευθερίας και της πολυφωνίας των 
μέσων ενημέρωσης στην ετήσια έκθεσή 
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της σχετικά με την κατάσταση του 
κράτους δικαίου στην ΕΕ· ζητεί ακόμα 
να συμπεριληφθούν στο κεφάλαιο αυτό οι 
ειδικές συστάσεις ανά χώρα και οι 
αποτελεσματικές απαντήσεις, καθώς και 
μια αξιολόγηση της διαφάνειας της 
ιδιοκτησίας και των κυβερνητικών 
παρεμβάσεων στα κράτη μέλη· ζητεί από 
την Επιτροπή να λάβει υπόψη τον 
αντίκτυπο των μέτρων έκτακτης ανάγκης 
που ελήφθησαν το 2020 στο πλαίσιο της 
πανδημίας COVID-19 στην ελευθερία του 
Τύπου, την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης και την ασφάλεια των 
δημοσιογράφων·

Or. en

Τροπολογία 155
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. προτείνει να θεσπιστεί, με βάση 
την πρόταση του Κοινοβουλίου του 2016 
και την έκθεση της Επιτροπής του 2020 
για το κράτος δικαίου, ένας μηχανισμός 
της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα 
(«μηχανισμός»), ο οποίος θα διέπεται από 
μια διοργανική συμφωνία μεταξύ 
Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής 
και θα συνίσταται σε έναν ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης 
που θα καλύπτει όλες τις πτυχές του 
άρθρου 2 της ΣΕΕ και θα εφαρμόζεται 
ισότιμα, αντικειμενικά και δίκαια σε όλα 
τα κράτη μέλη·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 156
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. προτείνει να θεσπιστεί, με βάση 
την πρόταση του Κοινοβουλίου του 2016 
και την έκθεση της Επιτροπής του 2020 
για το κράτος δικαίου, ένας μηχανισμός 
της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα 
(«μηχανισμός»), ο οποίος θα διέπεται από 
μια διοργανική συμφωνία μεταξύ 
Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής 
και θα συνίσταται σε έναν ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης 
που θα καλύπτει όλες τις πτυχές του 
άρθρου 2 της ΣΕΕ και θα εφαρμόζεται 
ισότιμα, αντικειμενικά και δίκαια σε όλα 
τα κράτη μέλη·

5. απορρίπτει την πρόταση να 
θεσπιστεί ένας μηχανισμός της ΕΕ για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα («μηχανισμός»)·

Or. en

Τροπολογία 157
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. προτείνει να θεσπιστεί, με βάση την 
πρόταση του Κοινοβουλίου του 2016 και 
την έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το 
κράτος δικαίου, ένας μηχανισμός της ΕΕ 
για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα («μηχανισμός»), 
ο οποίος θα διέπεται από μια διοργανική 
συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου, 
Συμβουλίου και Επιτροπής και θα 
συνίσταται σε έναν ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης 
που θα καλύπτει όλες τις πτυχές του 
άρθρου 2 της ΣΕΕ και θα εφαρμόζεται 
ισότιμα, αντικειμενικά και δίκαια σε όλα 
τα κράτη μέλη·

5. προτείνει να θεσπιστεί, με βάση την 
πρόταση του Κοινοβουλίου του 2016 και 
την έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το 
κράτος δικαίου, ένας μηχανισμός της ΕΕ 
για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα («μηχανισμός»), 
ο οποίος θα διέπεται από μια διοργανική 
συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου, 
Συμβουλίου και Επιτροπής και θα 
συνίσταται σε έναν ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης 
που θα καλύπτει όλες τις πτυχές του 
άρθρου 2 της ΣΕΕ και θα εφαρμόζεται 
ισότιμα, αντικειμενικά και δίκαια σε όλα 
τα κράτη μέλη, τηρώντας παράλληλα τις 
αρχές της επικουρικότητας, της 
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αναλογικότητας και της αναγκαιότητας·

Or. en

Τροπολογία 158
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. προτείνει να θεσπιστεί, με βάση την 
πρόταση του Κοινοβουλίου του 2016 και 
την έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το 
κράτος δικαίου, ένας μηχανισμός της ΕΕ 
για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα («μηχανισμός»), 
ο οποίος θα διέπεται από μια διοργανική 
συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου, 
Συμβουλίου και Επιτροπής και θα 
συνίσταται σε έναν ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης 
που θα καλύπτει όλες τις πτυχές του 
άρθρου 2 της ΣΕΕ και θα εφαρμόζεται 
ισότιμα, αντικειμενικά και δίκαια σε όλα 
τα κράτη μέλη·

5. προτείνει να θεσπιστεί, με βάση την 
πρόταση του Κοινοβουλίου του 2016 και 
την έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το 
κράτος δικαίου, ένας μηχανισμός της ΕΕ 
για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα («μηχανισμός»), 
ο οποίος θα διέπεται από μια διοργανική 
συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου, 
Συμβουλίου και Επιτροπής και θα 
συνίσταται σε έναν ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης 
που θα καλύπτει όλες τις πτυχές του 
άρθρου 2 της ΣΕΕ και θα εφαρμόζεται 
ισότιμα, αντικειμενικά και δίκαια σε όλα 
τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχουν δύο 
μέτρα και δύο σταθμά εξαιτίας πολιτικών 
συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 159
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. προτείνει να θεσπιστεί, με βάση την 
πρόταση του Κοινοβουλίου του 2016 και 
την έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το 
κράτος δικαίου, ένας μηχανισμός της ΕΕ 

5. προτείνει να θεσπιστεί, με βάση την 
πρόταση του Κοινοβουλίου του 2016 και 
την έκθεση της Επιτροπής του 2020 για το 
κράτος δικαίου, ένας μηχανισμός της ΕΕ 
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για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα («μηχανισμός»), 
ο οποίος θα διέπεται από μια διοργανική 
συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου, 
Συμβουλίου και Επιτροπής και θα 
συνίσταται σε έναν ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης 
που θα καλύπτει όλες τις πτυχές του 
άρθρου 2 της ΣΕΕ και θα εφαρμόζεται 
ισότιμα, αντικειμενικά και δίκαια σε όλα 
τα κράτη μέλη·

για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα («μηχανισμός»), 
ο οποίος θα διέπεται από μια διοργανική 
συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου, 
Συμβουλίου και Επιτροπής και θα 
συνίσταται σε έναν ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης 
που θα καλύπτει όλες τις πτυχές του 
άρθρου 2 της ΣΕΕ, θα εφαρμόζεται 
ισότιμα, αντικειμενικά και δίκαια σε όλα 
τα κράτη μέλη και θα βασίζεται σε 
αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία·

Or. ro

Τροπολογία 160
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του 
ετήσιου κύκλου παρακολούθησης πρέπει 
να διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους 
εφαρμογής που θα εξετάζονται σε 
επόμενες ετήσιες ή επείγουσες εκθέσεις· 
τονίζει ότι, όταν οι συστάσεις δεν 
εφαρμόζονται, πρέπει να προβλέπονται 
συγκεκριμένα ενωσιακά μέτρα επιβολής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 161
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου 6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου 
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κύκλου παρακολούθησης πρέπει να 
διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής 
που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή 
επείγουσες εκθέσεις· τονίζει ότι, όταν οι 
συστάσεις δεν εφαρμόζονται, πρέπει να 
προβλέπονται συγκεκριμένα ενωσιακά 
μέτρα επιβολής·

κύκλου παρακολούθησης πρέπει να 
διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής 
που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή 
επείγουσες εκθέσεις· τονίζει ότι, όταν οι 
συστάσεις δεν εφαρμόζονται, πρέπει να 
προβλέπονται συγκεκριμένα ενωσιακά 
μέτρα επιβολής, τα οποία θα πρέπει να 
εφαρμόζονται αυτομάτως από την 
Επιτροπή όταν παρατηρούνται οι 
παραβιάσεις· τονίζει τη σημασία του 
ετήσιου κύκλου παρακολούθησης στην 
πρόληψη παραβιάσεων που αφορούν το 
κράτος δικαίου και τη δημοκρατία εντός 
της Ένωσης, προτού αυτές συμβούν·

Or. en

Τροπολογία 162
Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης πρέπει να 
διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής 
που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή 
επείγουσες εκθέσεις· τονίζει ότι, όταν οι 
συστάσεις δεν εφαρμόζονται, πρέπει να 
προβλέπονται συγκεκριμένα ενωσιακά 
μέτρα επιβολής·

6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης πρέπει να 
διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής 
που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή 
επείγουσες εκθέσεις· τονίζει ότι, όταν τα 
προβλήματα που εντοπίζονται στις 
συστάσεις δεν αντιμετωπίζονται, πρέπει 
να προβλέπονται συγκεκριμένα ενωσιακά 
μέτρα επιβολής· επισημαίνει ότι οι 
συστάσεις δεν θα πρέπει να αποσκοπούν 
μόνο στην αντιμετώπιση των 
παραβιάσεων, αλλά και στην προώθηση 
ιδεών και πολιτικών που στοχεύουν στη 
διεύρυνση της πρόσβασης των πολιτών 
στα δικαιώματα και τις αξίες της 
Ένωσης και, επομένως, των ευκαιριών να 
επωφεληθούν από τα εν λόγω δικαιώματα 
και αξίες·
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Or. en

Τροπολογία 163
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης πρέπει να 
διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής 
που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή 
επείγουσες εκθέσεις· τονίζει ότι, όταν οι 
συστάσεις δεν εφαρμόζονται, πρέπει να 
προβλέπονται συγκεκριμένα ενωσιακά 
μέτρα επιβολής·

6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης πρέπει να 
διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής 
που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή 
επείγουσες εκθέσεις· τονίζει ότι, όταν οι 
συστάσεις δεν εφαρμόζονται, πρέπει να 
προβλέπονται συγκεκριμένα ενωσιακά 
μέτρα επιβολής· σημειώνει ότι, ιδίως σε 
τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να 
λαμβάνεται πλήρως υπόψη η αδυναμία 
εφαρμογής των συστάσεων διεθνών 
οργανισμών, εκτός της Ένωσης, όπως για 
παράδειγμα των Ηνωμένων Εθνών, του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή του 
Συμβουλίου της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 164
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης πρέπει να 
διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής 
που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή 

6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης πρέπει να 
διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής 
που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή 
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επείγουσες εκθέσεις· τονίζει ότι, όταν οι 
συστάσεις δεν εφαρμόζονται, πρέπει να 
προβλέπονται συγκεκριμένα ενωσιακά 
μέτρα επιβολής·

επείγουσες εκθέσεις και καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου τις 
εκθέσεις για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, η υποβολή των οποίων έχει 
διακοπεί από το 2016, ως ένα περαιτέρω 
χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης· τονίζει 
ότι, όταν οι συστάσεις δεν εφαρμόζονται, 
πρέπει να προβλέπονται συγκεκριμένα 
ενωσιακά μέτρα επιβολής·

Or. en

Τροπολογία 165
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης πρέπει να 
διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής 
που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή 
επείγουσες εκθέσεις· τονίζει ότι, όταν οι 
συστάσεις δεν εφαρμόζονται, πρέπει να 
προβλέπονται συγκεκριμένα ενωσιακά 
μέτρα επιβολής·

6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης πρέπει να 
διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής 
που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή 
επείγουσες εκθέσεις· τονίζει ότι, όταν οι 
συστάσεις δεν εφαρμόζονται, πρέπει να 
προβλέπονται συγκεκριμένα ενωσιακά 
μέτρα επιβολής, ιδίως μέτρα όπως οι 
ταχείες διαδικασίες επί παραβάσει και οι 
αιτήσεις ενώπιον του Δικαστηρίου για τη 
λήψη προσωρινών μέτρων, καθώς και τα 
δημοσιονομικά εργαλεία·

Or. en

Τροπολογία 166
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης πρέπει να 
διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής 
που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή 
επείγουσες εκθέσεις· τονίζει ότι, όταν οι 
συστάσεις δεν εφαρμόζονται, πρέπει να 
προβλέπονται συγκεκριμένα ενωσιακά 
μέτρα επιβολής·

6. τονίζει ότι ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης πρέπει να είναι 
συνεκτικός, αντικειμενικός, αμερόληπτος 
και τεκμηριωμένος, και να εφαρμόζεται 
ισότιμα και δίκαια σε όλα τα κράτη μέλη 
και ότι στο πλαίσιό του πρέπει να 
διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν σαφή 
χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής 
που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή 
επείγουσες εκθέσεις· τονίζει ότι, όταν οι 
συστάσεις δεν εφαρμόζονται, πρέπει η εν 
λόγω αδυναμία εφαρμογής να είναι 
στοχοθετημένη και συγκεκριμένη, καθώς 
και να προβλέπονται ενωσιακά μέτρα 
επιβολής·

Or. en

Τροπολογία 167
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης πρέπει να 
διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής 
που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή 
επείγουσες εκθέσεις· τονίζει ότι, όταν οι 
συστάσεις δεν εφαρμόζονται, πρέπει να 
προβλέπονται συγκεκριμένα ενωσιακά 
μέτρα επιβολής·

6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης πρέπει να 
διατυπώνονται αμερόληπτες συστάσεις 
που εφαρμόζονται εξίσου σε όλα τα 
κράτη μέλη, βάσει αξιόπιστων 
αποδεικτικών στοιχείων, και πρέπει να 
αποτελούν στόχους προσαρμοσμένους σε 
κάθε χώρα της ΕΕ, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής 
που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή 
επείγουσες εκθέσεις· τονίζει ότι, όταν οι 
συστάσεις δεν εφαρμόζονται, πρέπει να 
προβλέπονται συγκεκριμένα ενωσιακά 
μέτρα επιβολής·

Or. ro

Τροπολογία 168
Sergey Lagodinsky
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης πρέπει να 
διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής 
που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή 
επείγουσες εκθέσεις· τονίζει ότι, όταν οι 
συστάσεις δεν εφαρμόζονται, πρέπει να 
προβλέπονται συγκεκριμένα ενωσιακά 
μέτρα επιβολής·

6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης πρέπει να 
διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής 
που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή 
επείγουσες εκθέσεις· τονίζει ότι, όταν οι 
συστάσεις δεν εφαρμόζονται, πρέπει να 
προβλέπονται συγκεκριμένα ενωσιακά 
μέτρα επιβολής, όπως για παράδειγμα οι 
διαδικασίες δυνάμει του άρθρου 7 της 
ΣΕΕ, οι διαδικασίες επί παραβάσει και τα 
δημοσιονομικά εργαλεία·

Or. en

Τροπολογία 169
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης πρέπει να 
διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής 
που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή 
επείγουσες εκθέσεις· τονίζει ότι, όταν οι 
συστάσεις δεν εφαρμόζονται, πρέπει να 
προβλέπονται συγκεκριμένα ενωσιακά 
μέτρα επιβολής·

6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης πρέπει να 
διατυπώνονται συγκεκριμένες, ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους 
εφαρμογής· τα μέτρα αυτά πρέπει να 
περιλαμβάνουν, όπου αρμόζει, ενισχυμένη 
συνεργασία μεταξύ του οικείου κράτους 
μέλους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· 
τονίζει ότι, όταν οι συστάσεις δεν 
εφαρμόζονται, πρέπει να προβλέπονται 
συγκεκριμένα ενωσιακά μέτρα επιβολής·

Or. bg

Τροπολογία 170
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Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης πρέπει να 
διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής 
που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή 
επείγουσες εκθέσεις· τονίζει ότι, όταν οι 
συστάσεις δεν εφαρμόζονται, πρέπει να 
προβλέπονται συγκεκριμένα ενωσιακά 
μέτρα επιβολής·

6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης πρέπει να 
διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής 
που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή 
επείγουσες εκθέσεις·

Or. pl

Τροπολογία 171
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης πρέπει να 
διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής 
που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή 
επείγουσες εκθέσεις· τονίζει ότι, όταν οι 
συστάσεις δεν εφαρμόζονται, πρέπει να 
προβλέπονται συγκεκριμένα ενωσιακά 
μέτρα επιβολής·

6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης πρέπει να 
διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής 
που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή 
επείγουσες εκθέσεις· τονίζει ότι, όταν οι 
συστάσεις δεν εφαρμόζονται, πρέπει να 
προβλέπονται συγκεκριμένα ενωσιακά 
μέτρα επιβολής, συμπεριλαμβανομένων 
και οικονομικών μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 172
Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης πρέπει να 
διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής 
που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή 
επείγουσες εκθέσεις· τονίζει ότι, όταν οι 
συστάσεις δεν εφαρμόζονται, πρέπει να 
προβλέπονται συγκεκριμένα ενωσιακά 
μέτρα επιβολής·

6. τονίζει ότι στο πλαίσιο του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης πρέπει να 
διατυπώνονται ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, οι οποίες θα περιέχουν 
χρονοδιαγράμματα και στόχους εφαρμογής 
που θα εξετάζονται σε επόμενες ετήσιες ή 
επείγουσες εκθέσεις· τονίζει ότι, όταν οι 
συστάσεις δεν εφαρμόζονται, πρέπει να 
προβλέπονται συγκεκριμένα και νομίμως 
διαθέσιμα μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 173
Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph 
Oetjen, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, Nathalie Loiseau, Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι ένας φιλόδοξος 
μηχανισμός θα πρέπει να αποσκοπεί 
επίσης στην αποτελεσματική προάσπιση 
της ελευθερίας του Τύπου και της 
πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, 
επιφέροντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, απτές 
βελτιώσεις όσον αφορά τους 
δημοσιογράφους και τον τομέα των 
μέσων ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 174
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι ο μηχανισμός θα 
πρέπει να ενοποιήσει και να 
αντικαταστήσει τα υφιστάμενα μέσα, 
ιδίως την ετήσια έκθεση για το κράτος 
δικαίου, το πλαίσιο της Επιτροπής για το 
κράτος δικαίου, τον διάλογο του 
Συμβουλίου για το κράτος δικαίου, και 
τον μηχανισμό συνεργασίας και ελέγχου 
(ΜΣΕ), και παράλληλα να ενισχύσει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνοχή με 
άλλα διαθέσιμα εργαλεία, όπως μεταξύ 
άλλων οι διαδικασίες επί παραβάσει 
δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ, οι 
δημοσιονομικοί όροι, μόλις τεθούν σε 
ισχύ, και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· εκτιμά 
ότι ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης 
μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους του 
ΜΣΕ για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, 
συμβάλλοντας έτσι στην ίση μεταχείριση 
όλων των κρατών μελών· φρονεί ότι τα 
τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν τα πορίσματα του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης κατά την 
αξιολόγηση που διενεργούν με σκοπό την 
ενεργοποίηση του άρθρου 7 της ΣΕΕ και 
την εφαρμογή του κανονισμού (EΕ) 
2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την προστασία 
του προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη11·

διαγράφεται

_________________
11 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 
ορθά στοιχεία παραπομπής στην ΕΕ] ΕΕ 
L ... της ..., σ. ....

Or. pl

Τροπολογία 175
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι ο μηχανισμός θα 
πρέπει να ενοποιήσει και να 
αντικαταστήσει τα υφιστάμενα μέσα, 
ιδίως την ετήσια έκθεση για το κράτος 
δικαίου, το πλαίσιο της Επιτροπής για το 
κράτος δικαίου, τον διάλογο του 
Συμβουλίου για το κράτος δικαίου, και 
τον μηχανισμό συνεργασίας και ελέγχου 
(ΜΣΕ), και παράλληλα να ενισχύσει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνοχή με 
άλλα διαθέσιμα εργαλεία, όπως μεταξύ 
άλλων οι διαδικασίες επί παραβάσει 
δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ, οι 
δημοσιονομικοί όροι, μόλις τεθούν σε 
ισχύ, και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· εκτιμά 
ότι ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης 
μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους του 
ΜΣΕ για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, 
συμβάλλοντας έτσι στην ίση μεταχείριση 
όλων των κρατών μελών· φρονεί ότι τα 
τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν τα πορίσματα του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης κατά την 
αξιολόγηση που διενεργούν με σκοπό την 
ενεργοποίηση του άρθρου 7 της ΣΕΕ και 
την εφαρμογή του κανονισμού (EΕ) 
2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την προστασία 
του προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη11·

διαγράφεται

_________________
11 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 
ορθά στοιχεία παραπομπής στην ΕΕ] ΕΕ 
L ... της ..., σ. ....

Or. en



PE655.630v01-00 98/199 AM\1209847EL.docx

EL

Τροπολογία 176
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι ο μηχανισμός θα 
πρέπει να ενοποιήσει και να 
αντικαταστήσει τα υφιστάμενα μέσα, ιδίως 
την ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου, 
το πλαίσιο της Επιτροπής για το κράτος 
δικαίου, τον διάλογο του Συμβουλίου για 
το κράτος δικαίου, και τον μηχανισμό 
συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ), και 
παράλληλα να ενισχύσει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνοχή με 
άλλα διαθέσιμα εργαλεία, όπως μεταξύ 
άλλων οι διαδικασίες επί παραβάσει 
δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ, οι 
δημοσιονομικοί όροι, μόλις τεθούν σε 
ισχύ, και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· εκτιμά 
ότι ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης 
μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους του 
ΜΣΕ για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, 
συμβάλλοντας έτσι στην ίση μεταχείριση 
όλων των κρατών μελών· φρονεί ότι τα 
τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν τα πορίσματα του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης κατά την 
αξιολόγηση που διενεργούν με σκοπό την 
ενεργοποίηση του άρθρου 7 της ΣΕΕ και 
την εφαρμογή του κανονισμού (EΕ) 
2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη11 
·

7. επισημαίνει ότι ο μηχανισμός θα 
πρέπει να ενοποιήσει και να 
αντικαταστήσει τα υφιστάμενα μέσα 
παρακολούθησης, ιδίως την ετήσια 
έκθεση για το κράτος δικαίου, το πλαίσιο 
της Επιτροπής για το κράτος δικαίου, τον 
διάλογο του Συμβουλίου για το κράτος 
δικαίου, και τον μηχανισμό συνεργασίας 
και ελέγχου (ΜΣΕ), αλλά και λοιπές 
εκθέσεις όπως τον πίνακα 
αποτελεσμάτων ή την έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· τονίζει 
επίσης ότι ο μηχανισμός θα πρέπει να 
ενισχύσει τη συμπληρωματικότητα και τη 
συνοχή με άλλα διαθέσιμα εργαλεία, 
κυρίως με εργαλεία όπως οι διαδικασίες 
επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 7 της 
ΣΕΕ, οι διαδικαστικοί και δημοσιονομικοί 
όροι, μόλις τεθούν σε ισχύ, και το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· εκτιμά ότι ο ετήσιος 
κύκλος παρακολούθησης θα πρέπει να 
αντικαταστήσει τον ΜΣΕ για τη 
Βουλγαρία και τη Ρουμανία, 
συμβάλλοντας έτσι στην ίση μεταχείριση 
όλων των κρατών μελών· φρονεί ότι τα 
τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν τα πορίσματα του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης τόσο κατά τις 
εσωτερικές τους συζητήσεις όσο και για 
την έγκριση των θέσεών τους· σημειώνει, 
αφενός, ότι τα θεσμικά όργανα θα πρέπει 
να μπορούν να λάβουν υπόψη τα 
αποτελέσματα με σκοπό την ενεργοποίηση 
του άρθρου 7 της ΣΕΕ και, αφετέρου, ότι 
η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να λάβει 
υπόψη τα αποτελέσματα με σκοπό την 
έναρξη της διαδικασίας δυνάμει του 
κανονισμού (EΕ) 2020/xxxx του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
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περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη11, καθώς και την έναρξη της 
διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 17 της 
ΣΕΕ·

_________________ _________________
11 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 
ορθά στοιχεία παραπομπής στην ΕΕ] ΕΕ L 
... της ..., σ. ....

11 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 
ορθά στοιχεία παραπομπής στην ΕΕ] ΕΕ L 
... της ..., σ. ....

Or. en

Τροπολογία 177
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι ο μηχανισμός θα 
πρέπει να ενοποιήσει και να 
αντικαταστήσει τα υφιστάμενα μέσα, ιδίως 
την ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου, 
το πλαίσιο της Επιτροπής για το κράτος 
δικαίου, τον διάλογο του Συμβουλίου για 
το κράτος δικαίου, και τον μηχανισμό 
συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ), και 
παράλληλα να ενισχύσει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνοχή με 
άλλα διαθέσιμα εργαλεία, όπως μεταξύ 
άλλων οι διαδικασίες επί παραβάσει 
δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ, οι 
δημοσιονομικοί όροι, μόλις τεθούν σε 
ισχύ, και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· εκτιμά 
ότι ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης 
μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους του 
ΜΣΕ για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, 
συμβάλλοντας έτσι στην ίση μεταχείριση 
όλων των κρατών μελών· φρονεί ότι τα 
τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν τα πορίσματα του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης κατά την 
αξιολόγηση που διενεργούν με σκοπό την 

7. επισημαίνει ότι ο μηχανισμός θα 
πρέπει να ενοποιήσει και να 
αντικαταστήσει τα υφιστάμενα μέσα, ιδίως 
την ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου, 
το πλαίσιο της Επιτροπής για το κράτος 
δικαίου, τον διάλογο του Συμβουλίου για 
το κράτος δικαίου, και τον μηχανισμό 
συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ), και 
παράλληλα να ενισχύσει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνοχή με 
άλλα διαθέσιμα εργαλεία, όπως μεταξύ 
άλλων οι διαδικασίες επί παραβάσει 
δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ· εκτιμά ότι 
ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης μπορεί 
να εκπληρώσει τους στόχους του ΜΣΕ για 
τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, 
συμβάλλοντας έτσι στην ίση μεταχείριση 
όλων των κρατών μελών·
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ενεργοποίηση του άρθρου 7 της ΣΕΕ και 
την εφαρμογή του κανονισμού (EΕ) 
2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την προστασία 
του προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη11·
_________________
11 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 
ορθά στοιχεία παραπομπής στην ΕΕ] ΕΕ 
L ... της ..., σ. .....

Or. pl

Τροπολογία 178
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι ο μηχανισμός θα 
πρέπει να ενοποιήσει και να 
αντικαταστήσει τα υφιστάμενα μέσα, ιδίως 
την ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου, 
το πλαίσιο της Επιτροπής για το κράτος 
δικαίου, τον διάλογο του Συμβουλίου για 
το κράτος δικαίου, και τον μηχανισμό 
συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ), και 
παράλληλα να ενισχύσει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνοχή με 
άλλα διαθέσιμα εργαλεία, όπως μεταξύ 
άλλων οι διαδικασίες επί παραβάσει 
δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ, οι 
δημοσιονομικοί όροι, μόλις τεθούν σε 
ισχύ, και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· εκτιμά 
ότι ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης 
μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους του 
ΜΣΕ για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, 
συμβάλλοντας έτσι στην ίση μεταχείριση 
όλων των κρατών μελών· φρονεί ότι τα 
τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να 

7. επισημαίνει ότι ο μηχανισμός θα 
πρέπει να ενοποιήσει και να 
αντικαταστήσει τα υφιστάμενα μέσα, ιδίως 
την ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου, 
το πλαίσιο της Επιτροπής για το κράτος 
δικαίου, τον διάλογο του Συμβουλίου για 
το κράτος δικαίου, και τον μηχανισμό 
συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ), με την 
προϋπόθεση ότι όλες οι δεσμεύσεις 
δυνάμει του ΜΣΕ και οι ανησυχίες που 
εγείρονται από το Κοινοβούλιο 
αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά και 
συνολικά, ιδίως στους τομείς της 
ανεξαρτησίας του δικαστικού 
συστήματος, της καταπολέμησης της 
διαφθοράς και της ελευθερίας των μέσων 
ενημέρωσης, και παράλληλα να ενισχύσει 
τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή με 
άλλα διαθέσιμα εργαλεία, όπως μεταξύ 
άλλων οι διαδικασίες επί παραβάσει 
δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ και οι 
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χρησιμοποιούν τα πορίσματα του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης κατά την 
αξιολόγηση που διενεργούν με σκοπό την 
ενεργοποίηση του άρθρου 7 της ΣΕΕ και 
την εφαρμογή του κανονισμού (EΕ) 
2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη11 
·

δημοσιονομικοί όροι, μόλις τεθούν σε 
ισχύ· εκτιμά ότι ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης μπορεί να εκπληρώσει 
τους στόχους του ΜΣΕ για τη Βουλγαρία 
και τη Ρουμανία, συμβάλλοντας έτσι στην 
ίση μεταχείριση όλων των κρατών μελών· 
φρονεί ότι τα τρία θεσμικά όργανα θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τα πορίσματα 
του ετήσιου κύκλου παρακολούθησης ως 
μέρος της αξιολόγησης που διενεργούν με 
σκοπό την ενεργοποίηση του άρθρου 7 της 
ΣΕΕ και την εφαρμογή του κανονισμού 
(EΕ) 2020/xxxx του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη11·

_________________ _________________
11 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 
ορθά στοιχεία παραπομπής στην ΕΕ] ΕΕ L 
... της ..., σ. ....

11 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 
ορθά στοιχεία παραπομπής στην ΕΕ] ΕΕ L 
... της ..., σ. ....

Or. en

Τροπολογία 179
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι ο μηχανισμός θα 
πρέπει να ενοποιήσει και να 
αντικαταστήσει τα υφιστάμενα μέσα, ιδίως 
την ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου, 
το πλαίσιο της Επιτροπής για το κράτος 
δικαίου, τον διάλογο του Συμβουλίου για 
το κράτος δικαίου, και τον μηχανισμό 
συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ), και 
παράλληλα να ενισχύσει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνοχή με 
άλλα διαθέσιμα εργαλεία, όπως μεταξύ 

7. επισημαίνει ότι ο μηχανισμός θα 
πρέπει να ενοποιήσει και να 
αντικαταστήσει τα υφιστάμενα μέσα, ιδίως 
την ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου, 
το πλαίσιο της Επιτροπής για το κράτος 
δικαίου, τον διάλογο του Συμβουλίου για 
το κράτος δικαίου, και τον μηχανισμό 
συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ), και 
παράλληλα να ενισχύσει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνοχή με 
άλλα διαθέσιμα εργαλεία, όπως μεταξύ 
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άλλων οι διαδικασίες επί παραβάσει 
δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ, οι 
δημοσιονομικοί όροι, μόλις τεθούν σε 
ισχύ, και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· εκτιμά 
ότι ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης 
μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους του 
ΜΣΕ για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, 
συμβάλλοντας έτσι στην ίση μεταχείριση 
όλων των κρατών μελών· φρονεί ότι τα 
τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν τα πορίσματα του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης κατά την 
αξιολόγηση που διενεργούν με σκοπό την 
ενεργοποίηση του άρθρου 7 της ΣΕΕ και 
την εφαρμογή του κανονισμού (EΕ) 
2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη11·

άλλων οι διαδικασίες επί παραβάσει 
δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ, οι 
δημοσιονομικοί όροι, μόλις τεθούν σε 
ισχύ, και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· εκτιμά 
ότι ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης 
μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους του 
ΜΣΕ για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, 
συμβάλλοντας έτσι στην ίση μεταχείριση 
όλων των κρατών μελών· φρονεί ότι οι 
στόχοι αναφοράς που θεσπίστηκαν από 
την Επιτροπή για την αξιολόγηση της 
προόδου εντός του ΜΣΕ θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του 
ετήσιου κύκλου παρακολούθησης· φρονεί 
ότι τα τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν τα πορίσματα του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης κατά την 
αξιολόγηση που διενεργούν με σκοπό την 
ενεργοποίηση του άρθρου 7 της ΣΕΕ και 
την εφαρμογή του κανονισμού (EΕ) 
2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη·

_________________
11 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 
ορθά στοιχεία παραπομπής στην ΕΕ] ΕΕ L 
... της ..., σ. ....

Or. en

Τροπολογία 180
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι ο μηχανισμός θα 
πρέπει να ενοποιήσει και να 
αντικαταστήσει τα υφιστάμενα μέσα, ιδίως 

7. επισημαίνει ότι ο μηχανισμός θα 
πρέπει να ενοποιήσει και να 
αντικαταστήσει τα υφιστάμενα μέσα, 
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την ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου, 
το πλαίσιο της Επιτροπής για το κράτος 
δικαίου, τον διάλογο του Συμβουλίου για 
το κράτος δικαίου, και τον μηχανισμό 
συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ), και 
παράλληλα να ενισχύσει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνοχή με 
άλλα διαθέσιμα εργαλεία, όπως μεταξύ 
άλλων οι διαδικασίες επί παραβάσει 
δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ, οι 
δημοσιονομικοί όροι, μόλις τεθούν σε 
ισχύ, και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· εκτιμά 
ότι ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης 
μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους του 
ΜΣΕ για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, 
συμβάλλοντας έτσι στην ίση μεταχείριση 
όλων των κρατών μελών· φρονεί ότι τα 
τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν τα πορίσματα του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης κατά την 
αξιολόγηση που διενεργούν με σκοπό την 
ενεργοποίηση του άρθρου 7 της ΣΕΕ και 
την εφαρμογή του κανονισμού (EΕ) 
2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη11·

αποφεύγοντας τις περιττές 
αλληλεπικαλύψεις των υφιστάμενων 
δομών και μέσων· ζητεί την ολοκλήρωση 
και την ενσωμάτωση των υφιστάμενων 
εργαλείων, ιδίως την ετήσια έκθεση για το 
κράτος δικαίου, το πλαίσιο της Επιτροπής 
για το κράτος δικαίου, τον διάλογο του 
Συμβουλίου για το κράτος δικαίου, και τον 
μηχανισμό συνεργασίας και ελέγχου 
(ΜΣΕ), και παράλληλα την ενίσχυση της 
συμπληρωματικότητας και της συνοχής 
με άλλα διαθέσιμα εργαλεία, όπως μεταξύ 
άλλων οι διαδικασίες επί παραβάσει 
δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ, οι 
δημοσιονομικοί όροι, μόλις τεθούν σε 
ισχύ, και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· εκτιμά 
ότι ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης 
μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους του 
ΜΣΕ για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, 
συμβάλλοντας έτσι στην ίση μεταχείριση 
όλων των κρατών μελών· φρονεί ότι τα 
τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν τα πορίσματα του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης κατά την 
αξιολόγηση που διενεργούν με σκοπό την 
ενεργοποίηση του άρθρου 7 της ΣΕΕ και 
την εφαρμογή του κανονισμού (EΕ) 
2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη11·

_________________ _________________
11 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 
ορθά στοιχεία παραπομπής στην ΕΕ] ΕΕ L 
... της ..., σ. ....

11 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 
ορθά στοιχεία παραπομπής στην ΕΕ] ΕΕ L 
... της ..., σ. ....

Or. en

Τροπολογία 181
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι ο μηχανισμός θα 
πρέπει να ενοποιήσει και να 
αντικαταστήσει τα υφιστάμενα μέσα, ιδίως 
την ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου, 
το πλαίσιο της Επιτροπής για το κράτος 
δικαίου, τον διάλογο του Συμβουλίου για 
το κράτος δικαίου, και τον μηχανισμό 
συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ), και 
παράλληλα να ενισχύσει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνοχή με 
άλλα διαθέσιμα εργαλεία, όπως μεταξύ 
άλλων οι διαδικασίες επί παραβάσει 
δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ, οι 
δημοσιονομικοί όροι, μόλις τεθούν σε 
ισχύ, και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· εκτιμά 
ότι ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης 
μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους του 
ΜΣΕ για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, 
συμβάλλοντας έτσι στην ίση μεταχείριση 
όλων των κρατών μελών· φρονεί ότι τα 
τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν τα πορίσματα του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης κατά την 
αξιολόγηση που διενεργούν με σκοπό την 
ενεργοποίηση του άρθρου 7 της ΣΕΕ και 
την εφαρμογή του κανονισμού (EΕ) 
2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη11·

7. επισημαίνει ότι ο μηχανισμός θα 
πρέπει να ενοποιήσει και να 
αντικαταστήσει τα υφιστάμενα μέσα, ιδίως 
την ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου, 
το πλαίσιο της Επιτροπής για το κράτος 
δικαίου, τον διάλογο του Συμβουλίου για 
το κράτος δικαίου, και τον μηχανισμό 
συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ), και 
παράλληλα να ενισχύσει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνοχή με 
άλλα διαθέσιμα εργαλεία, όπως μεταξύ 
άλλων οι διαδικασίες επί παραβάσει 
δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ, οι 
δημοσιονομικοί όροι, μόλις τεθούν σε 
ισχύ, και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· εκτιμά 
ότι ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης 
μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους του 
ΜΣΕ για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, 
συμβάλλοντας έτσι στην ίση μεταχείριση 
όλων των κρατών μελών της ΕΕ, η οποία 
πρέπει να είναι αντικειμενική, 
αμερόληπτη και χωρίς διακρίσεις· φρονεί 
ότι τα τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν τα πορίσματα του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης κατά την 
αξιολόγηση που διενεργούν με σκοπό την 
ενεργοποίηση του άρθρου 7 της ΣΕΕ και 
την εφαρμογή του κανονισμού (EΕ) 
2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη11·

_________________ _________________
11 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 
ορθά στοιχεία παραπομπής στην ΕΕ] ΕΕ L 
... της ..., σ. ....

11 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 
ορθά στοιχεία παραπομπής στην ΕΕ] ΕΕ L 
... της ..., σ. ....

Or. ro
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Τροπολογία 182
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι ο μηχανισμός θα 
πρέπει να ενοποιήσει και να 
αντικαταστήσει τα υφιστάμενα μέσα, ιδίως 
την ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου, 
το πλαίσιο της Επιτροπής για το κράτος 
δικαίου, τον διάλογο του Συμβουλίου για 
το κράτος δικαίου, και τον μηχανισμό 
συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ), και 
παράλληλα να ενισχύσει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνοχή με 
άλλα διαθέσιμα εργαλεία, όπως μεταξύ 
άλλων οι διαδικασίες επί παραβάσει 
δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ, οι 
δημοσιονομικοί όροι, μόλις τεθούν σε 
ισχύ, και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· εκτιμά 
ότι ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης 
μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους του 
ΜΣΕ για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, 
συμβάλλοντας έτσι στην ίση μεταχείριση 
όλων των κρατών μελών· φρονεί ότι τα 
τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν τα πορίσματα του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης κατά την 
αξιολόγηση που διενεργούν με σκοπό την 
ενεργοποίηση του άρθρου 7 της ΣΕΕ και 
την εφαρμογή του κανονισμού (EΕ) 
2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη11·

7. επισημαίνει ότι ο μηχανισμός θα 
πρέπει να ενοποιήσει και να 
αντικαταστήσει τα υφιστάμενα μέσα, ιδίως 
την ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου, 
το πλαίσιο της Επιτροπής για το κράτος 
δικαίου, τον διάλογο του Συμβουλίου για 
το κράτος δικαίου, και τον μηχανισμό 
συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ), και 
παράλληλα να ενισχύσει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνοχή με 
άλλα διαθέσιμα εργαλεία, όπως μεταξύ 
άλλων οι διαδικασίες επί παραβάσει 
δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, η 
διαδικασία δυνάμει του άρθρου 7 της 
ΣΕΕ, οι δημοσιονομικοί όροι, μόλις τεθούν 
σε ισχύ, και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· 
εκτιμά ότι ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης μπορεί να εκπληρώσει 
τους στόχους του ΜΣΕ για τη Βουλγαρία 
και τη Ρουμανία, συμβάλλοντας έτσι στην 
ίση μεταχείριση όλων των κρατών μελών· 
φρονεί ότι τα τρία θεσμικά όργανα θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τα πορίσματα 
του ετήσιου κύκλου παρακολούθησης κατά 
την αξιολόγηση που διενεργούν με σκοπό 
την ενεργοποίηση του άρθρου 7 της ΣΕΕ 
και την εφαρμογή του κανονισμού (EΕ) 
2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη11·

_________________ _________________
11 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 
ορθά στοιχεία παραπομπής στην ΕΕ] ΕΕ L 

11 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 
ορθά στοιχεία παραπομπής στην ΕΕ] ΕΕ L 
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... της ..., σ. .... ... της ..., σ. ....

Or. en

Τροπολογία 183
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι ο μηχανισμός θα 
πρέπει να ενοποιήσει και να 
αντικαταστήσει τα υφιστάμενα μέσα, ιδίως 
την ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου, 
το πλαίσιο της Επιτροπής για το κράτος 
δικαίου, τον διάλογο του Συμβουλίου για 
το κράτος δικαίου, και τον μηχανισμό 
συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ), και 
παράλληλα να ενισχύσει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνοχή με 
άλλα διαθέσιμα εργαλεία, όπως μεταξύ 
άλλων οι διαδικασίες επί παραβάσει 
δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ, οι 
δημοσιονομικοί όροι, μόλις τεθούν σε 
ισχύ, και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· εκτιμά 
ότι ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης 
μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους του 
ΜΣΕ για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, 
συμβάλλοντας έτσι στην ίση μεταχείριση 
όλων των κρατών μελών· φρονεί ότι τα 
τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν τα πορίσματα του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης κατά την 
αξιολόγηση που διενεργούν με σκοπό την 
ενεργοποίηση του άρθρου 7 της ΣΕΕ και 
την εφαρμογή του κανονισμού (EΕ) 
2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη11·

7. επισημαίνει ότι ο μηχανισμός θα 
πρέπει να ενοποιήσει και να 
αντικαταστήσει τα υφιστάμενα μέσα, ιδίως 
την ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου, 
το πλαίσιο της Επιτροπής για το κράτος 
δικαίου, τον διάλογο του Συμβουλίου για 
το κράτος δικαίου, και τον μηχανισμό 
συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ), και 
παράλληλα να ενισχύσει τη 
συμπληρωματικότητα και τη συνοχή με 
άλλα διαθέσιμα εργαλεία, όπως μεταξύ 
άλλων οι διαδικασίες δυνάμει του 
άρθρου 7 της ΣΕΕ, οι διαδικασίες επί 
παραβάσει, τα δημοσιονομικά εργαλεία, 
μόλις τεθούν σε ισχύ, και το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο· εκτιμά ότι ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης μπορεί να εκπληρώσει 
τους στόχους του ΜΣΕ για τη Βουλγαρία 
και τη Ρουμανία, συμβάλλοντας έτσι στην 
ίση μεταχείριση όλων των κρατών μελών· 
φρονεί ότι τα τρία θεσμικά όργανα θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τα πορίσματα 
του ετήσιου κύκλου παρακολούθησης κατά 
την αξιολόγηση που διενεργούν με σκοπό 
την ενεργοποίηση του άρθρου 7 της ΣΕΕ 
και την εφαρμογή του κανονισμού (EΕ) 
2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στην 
περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον 
αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη 
μέλη11·

_________________ _________________
11 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 

11 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
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διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 
ορθά στοιχεία παραπομπής στην ΕΕ] ΕΕ L 
... της ..., σ. ....

διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 
ορθά στοιχεία παραπομπής στην ΕΕ] ΕΕ L 
... της ..., σ. ....

Or. en

Τροπολογία 184
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει ότι πρέπει να τηρούνται οι 
ρόλοι και τα προνόμια των αντίστοιχων 
θεσμικών οργάνων στα πλαίσια των 
διαθέσιμων διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 185
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο 
που διαδραματίζουν η κοινωνία των 
πολιτών, οι εθνικοί οργανισμοί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλοι 
σχετικοί παράγοντες σε όλα τα στάδια 
του ετήσιου κύκλου παρακολούθησης, 
από την παροχή στοιχείων μέχρι τη 
διευκόλυνση της εφαρμογής· επισημαίνει 
ότι η αξιοπιστία των εθνικών οργανισμών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι 
παρεμβάσεις της κοινωνίας των πολιτών 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτες για 
σκοπούς αξιολόγησης· υποστηρίζει ότι τα 
εθνικά κοινοβούλια πρέπει να διεξάγουν 
δημόσιες συζητήσεις και να εγκρίνουν 
θέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του 

διαγράφεται
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κύκλου παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 186
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο 
που διαδραματίζουν η κοινωνία των 
πολιτών, οι εθνικοί οργανισμοί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλοι 
σχετικοί παράγοντες σε όλα τα στάδια του 
ετήσιου κύκλου παρακολούθησης, από την 
παροχή στοιχείων μέχρι τη διευκόλυνση 
της εφαρμογής· επισημαίνει ότι η 
αξιοπιστία των εθνικών οργανισμών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι 
παρεμβάσεις της κοινωνίας των πολιτών 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτες για 
σκοπούς αξιολόγησης· υποστηρίζει ότι τα 
εθνικά κοινοβούλια πρέπει να διεξάγουν 
δημόσιες συζητήσεις και να εγκρίνουν 
θέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του 
κύκλου παρακολούθησης·

8. υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο 
που διαδραματίζουν η κοινωνία των 
πολιτών, οι εθνικοί οργανισμοί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι φορείς 
ισότητας και άλλοι σχετικοί παράγοντες 
σε όλα τα στάδια του ετήσιου κύκλου 
παρακολούθησης, από την παροχή 
στοιχείων μέχρι τη διευκόλυνση της 
εφαρμογής· επισημαίνει την ανάγκη 
παροχής προστασίας στους φορείς 
υποβολής εκθέσεων, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, καθώς και επαρκούς 
χρηματοδότησης για την παροχή των 
αμερόληπτων και καταρτισμένων από 
εμπειρογνώμονες στοιχείων που 
απαιτούνται για την εξισορρόπηση των 
απόψεων των κυβερνήσεων· τονίζει, εν 
προκειμένω, την ανάγκη λειτουργίας της 
κοινωνίας των πολιτών σε ολόκληρη την 
Ένωση και ζητεί τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού καταστατικού για τις 
ενώσεις και τους μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς· επισημαίνει ότι η αξιοπιστία 
των εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των φορέων ισότητας, 
καθώς και η προστασία που παρέχεται 
στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και οι παρεμβάσεις της 
κοινωνίας των πολιτών μπορούν να 
χρησιμεύσουν ως δείκτες για σκοπούς 
αξιολόγησης· συμμερίζεται τις 
επανειλημμένες εκκλήσεις της κοινωνίας 
των πολιτών για τη δημιουργία ενός 
ενωσιακού μηχανισμού για την 
προστασία των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
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παραγόντων που συνέβαλαν στη 
διαδικασία από αντίποινα που ενδέχεται 
να υποστούν· υποστηρίζει ότι τα εθνικά 
κοινοβούλια πρέπει να διεξάγουν δημόσιες 
συζητήσεις και να εγκρίνουν θέσεις 
σχετικά με τα αποτελέσματα του κύκλου 
παρακολούθησης· εκφράζει την ανησυχία 
του για το γεγονός ότι η κοινωνία των 
πολιτών υφίσταται ολοένα περισσότερες 
πιέσεις σε ολόκληρη την Ένωση· 
προτρέπει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
και το Συμβούλιο να στηρίξουν ιδίως τις 
ευρωπαϊκές και τις διασυνοριακές 
δραστηριότητες·των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 187
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο 
που διαδραματίζουν η κοινωνία των 
πολιτών, οι εθνικοί οργανισμοί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλοι 
σχετικοί παράγοντες σε όλα τα στάδια του 
ετήσιου κύκλου παρακολούθησης, από την 
παροχή στοιχείων μέχρι τη διευκόλυνση 
της εφαρμογής· επισημαίνει ότι η 
αξιοπιστία των εθνικών οργανισμών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι 
παρεμβάσεις της κοινωνίας των πολιτών 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτες για 
σκοπούς αξιολόγησης· υποστηρίζει ότι τα 
εθνικά κοινοβούλια πρέπει να διεξάγουν 
δημόσιες συζητήσεις και να εγκρίνουν 
θέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του 
κύκλου παρακολούθησης·

8. υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο 
που διαδραματίζουν η κοινωνία των 
πολιτών, οι υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι φορείς 
ισότητας, οι εθνικοί οργανισμοί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλοι 
σχετικοί παράγοντες σε όλα τα στάδια του 
ετήσιου κύκλου παρακολούθησης, από την 
παροχή στοιχείων μέχρι τη διευκόλυνση 
της εφαρμογής και τονίζει την ανάγκη 
παροχής προστασίας στους φορείς 
υποβολής εκθέσεων, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, καθώς και επαρκούς 
χρηματοδότησης για την παροχή των 
αμερόληπτων και καταρτισμένων από 
εμπειρογνώμονες στοιχείων που 
απαιτούνται για την εξισορρόπηση των 
απόψεων των κυβερνήσεων· επισημαίνει 
ότι η αξιοπιστία των φορέων ισότητας και 
των εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, καθώς και η προστασία που 
παρέχεται στους υπερασπιστές των 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι 
παρεμβάσεις της κοινωνίας των πολιτών 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτες για 
σκοπούς αξιολόγησης· υποστηρίζει ότι τα 
εθνικά κοινοβούλια πρέπει να διεξάγουν 
δημόσιες συζητήσεις και να εγκρίνουν 
θέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του 
κύκλου παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 188
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο 
που διαδραματίζουν η κοινωνία των 
πολιτών, οι εθνικοί οργανισμοί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλοι 
σχετικοί παράγοντες σε όλα τα στάδια του 
ετήσιου κύκλου παρακολούθησης, από την 
παροχή στοιχείων μέχρι τη διευκόλυνση 
της εφαρμογής· επισημαίνει ότι η 
αξιοπιστία των εθνικών οργανισμών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι 
παρεμβάσεις της κοινωνίας των πολιτών 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτες για 
σκοπούς αξιολόγησης· υποστηρίζει ότι τα 
εθνικά κοινοβούλια πρέπει να διεξάγουν 
δημόσιες συζητήσεις και να εγκρίνουν 
θέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του 
κύκλου παρακολούθησης·

8. υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο 
που διαδραματίζουν η κοινωνία των 
πολιτών, οι εθνικοί οργανισμοί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, οι ενώσεις που είναι 
υπεύθυνες για τη στήριξη των 
δικαστικών αρχών κατά την ανεξάρτητη 
απόδοση δικαιοσύνης και άλλοι σχετικοί 
παράγοντες σε όλα τα στάδια του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης, από την παροχή 
στοιχείων μέχρι τη διευκόλυνση και τη 
συνεισφορά στην παρακολούθηση της 
εφαρμογής· επισημαίνει ότι η ύπαρξη και, 
όπου υφίστανται, η επίσημη και 
λειτουργική ανεξαρτησία των εθνικών 
οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
όπως επίσης αντικατοπτρίζεται στην 
αξιοπιστία τους, καθώς και το ευνοϊκό 
πλαίσιο για τις παρεμβάσεις της κοινωνίας 
των πολιτών μπορούν να χρησιμεύσουν ως 
δείκτες για σκοπούς αξιολόγησης 
υποστηρίζει ότι τα εθνικά κοινοβούλια 
πρέπει να διεξάγουν δημόσιες συζητήσεις 
και να εγκρίνουν θέσεις σχετικά με τα 
αποτελέσματα του κύκλου 
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παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 189
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο 
που διαδραματίζουν η κοινωνία των 
πολιτών, οι εθνικοί οργανισμοί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλοι 
σχετικοί παράγοντες σε όλα τα στάδια του 
ετήσιου κύκλου παρακολούθησης, από την 
παροχή στοιχείων μέχρι τη διευκόλυνση 
της εφαρμογής· επισημαίνει ότι η 
αξιοπιστία των εθνικών οργανισμών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι 
παρεμβάσεις της κοινωνίας των πολιτών 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτες για 
σκοπούς αξιολόγησης· υποστηρίζει ότι τα 
εθνικά κοινοβούλια πρέπει να διεξάγουν 
δημόσιες συζητήσεις και να εγκρίνουν 
θέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του 
κύκλου παρακολούθησης·

8. υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο 
που διαδραματίζουν η κοινωνία των 
πολιτών, οι εθνικοί και οι περιφερειακοί 
οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
άλλοι σχετικοί παράγοντες σε όλα τα 
στάδια του ετήσιου κύκλου 
παρακολούθησης, από την παροχή 
στοιχείων μέχρι τη διευκόλυνση της 
εφαρμογής· επισημαίνει ότι η αξιοπιστία 
των εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και οι παρεμβάσεις της 
κοινωνίας των πολιτών μπορούν να 
χρησιμεύσουν ως δείκτες για σκοπούς 
αξιολόγησης· υποστηρίζει ότι τα εθνικά 
και τα περιφερειακά κοινοβούλια πρέπει 
να διεξάγουν δημόσιες συζητήσεις και να 
εγκρίνουν θέσεις σχετικά με τα 
αποτελέσματα του κύκλου 
παρακολούθησης· επισημαίνει ότι, 
προκειμένου να διασφαλιστεί δίκαιη 
αξιολόγηση όσον αφορά τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν 
σε μειονότητες, οι οργανισμοί και οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών·πρέπει επίσης να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο·

Or. en

Τροπολογία 190
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο 
που διαδραματίζουν η κοινωνία των 
πολιτών, οι εθνικοί οργανισμοί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλοι 
σχετικοί παράγοντες σε όλα τα στάδια του 
ετήσιου κύκλου παρακολούθησης, από την 
παροχή στοιχείων μέχρι τη διευκόλυνση 
της εφαρμογής· επισημαίνει ότι η 
αξιοπιστία των εθνικών οργανισμών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι 
παρεμβάσεις της κοινωνίας των πολιτών 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτες για 
σκοπούς αξιολόγησης· υποστηρίζει ότι τα 
εθνικά κοινοβούλια πρέπει να διεξάγουν 
δημόσιες συζητήσεις και να εγκρίνουν 
θέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του 
κύκλου παρακολούθησης·

8. υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο 
που διαδραματίζουν η κοινωνία των 
πολιτών, οι εθνικοί οργανισμοί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλοι 
σχετικοί παράγοντες σε όλα τα στάδια του 
ετήσιου κύκλου παρακολούθησης, από την 
παροχή στοιχείων μέχρι τη διευκόλυνση 
της εφαρμογής· υποστηρίζει ότι τα εθνικά 
κοινοβούλια πρέπει να διεξάγουν δημόσιες 
συζητήσεις και να εγκρίνουν θέσεις 
σχετικά με τα αποτελέσματα του κύκλου 
παρακολούθησης·

Or. bg

Τροπολογία 191
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο 
που διαδραματίζουν η κοινωνία των 
πολιτών, οι εθνικοί οργανισμοί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλοι 
σχετικοί παράγοντες σε όλα τα στάδια του 
ετήσιου κύκλου παρακολούθησης, από την 
παροχή στοιχείων μέχρι τη διευκόλυνση 
της εφαρμογής· επισημαίνει ότι η 
αξιοπιστία των εθνικών οργανισμών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι 
παρεμβάσεις της κοινωνίας των πολιτών 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτες για 
σκοπούς αξιολόγησης· υποστηρίζει ότι τα 
εθνικά κοινοβούλια πρέπει να διεξάγουν 
δημόσιες συζητήσεις και να εγκρίνουν 

8. υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο 
που διαδραματίζουν η κοινωνία των 
πολιτών, οι εθνικοί οργανισμοί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλοι 
σχετικοί παράγοντες σε όλα τα στάδια του 
ετήσιου κύκλου παρακολούθησης, από την 
παροχή στοιχείων μέχρι τη διευκόλυνση 
της εφαρμογής· επισημαίνει ότι η 
αξιοπιστία των εθνικών οργανισμών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι 
παρεμβάσεις της κοινωνίας των πολιτών 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτες για 
σκοπούς αξιολόγησης· υποστηρίζει ότι τα 
εθνικά κοινοβούλια πρέπει να διεξάγουν 
δημόσιες συζητήσεις και να εγκρίνουν 
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θέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του 
κύκλου παρακολούθησης·

θέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του 
κύκλου παρακολούθησης· επαναλαμβάνει 
την έκκλησή του προς την Επιτροπή να 
παρέχει επαρκή ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση στην κοινωνία των 
πολιτών, ιδίως μέσω του προγράμματος 
«Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και 
αξίες»·

Or. en

Τροπολογία 192
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο 
που διαδραματίζουν η κοινωνία των 
πολιτών, οι εθνικοί οργανισμοί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλοι 
σχετικοί παράγοντες σε όλα τα στάδια του 
ετήσιου κύκλου παρακολούθησης, από την 
παροχή στοιχείων μέχρι τη διευκόλυνση 
της εφαρμογής· επισημαίνει ότι η 
αξιοπιστία των εθνικών οργανισμών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι 
παρεμβάσεις της κοινωνίας των πολιτών 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτες για 
σκοπούς αξιολόγησης· υποστηρίζει ότι τα 
εθνικά κοινοβούλια πρέπει να διεξάγουν 
δημόσιες συζητήσεις και να εγκρίνουν 
θέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του 
κύκλου παρακολούθησης·

8. υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο 
που διαδραματίζουν η κοινωνία των 
πολιτών, η ακαδημαϊκή κοινότητα, οι 
εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και άλλοι σχετικοί 
παράγοντες σε όλα τα στάδια του ετήσιου 
κύκλου παρακολούθησης, από την παροχή 
στοιχείων μέχρι τη διευκόλυνση της 
εφαρμογής· υπενθυμίζει, για τον σκοπό 
αυτό, ότι η επαρκής χρηματοδότηση τόσο 
σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο 
κρίνεται απαραίτητη για τη στήριξή τους· 
επισημαίνει ότι η αξιοπιστία των εθνικών 
οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
οι παρεμβάσεις της κοινωνίας των πολιτών 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτες για 
σκοπούς αξιολόγησης· υποστηρίζει ότι τα 
εθνικά κοινοβούλια πρέπει να διεξάγουν 
δημόσιες συζητήσεις και να εγκρίνουν 
θέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του 
κύκλου παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 193
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο 
που διαδραματίζουν η κοινωνία των 
πολιτών, οι εθνικοί οργανισμοί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλοι 
σχετικοί παράγοντες σε όλα τα στάδια του 
ετήσιου κύκλου παρακολούθησης, από την 
παροχή στοιχείων μέχρι τη διευκόλυνση 
της εφαρμογής· επισημαίνει ότι η 
αξιοπιστία των εθνικών οργανισμών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι 
παρεμβάσεις της κοινωνίας των πολιτών 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτες για 
σκοπούς αξιολόγησης· υποστηρίζει ότι τα 
εθνικά κοινοβούλια πρέπει να διεξάγουν 
δημόσιες συζητήσεις και να εγκρίνουν 
θέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του 
κύκλου παρακολούθησης·

8. υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο 
που διαδραματίζουν η κοινωνία των 
πολιτών, οι φορείς ισότητας και οι εθνικοί 
οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
άλλοι σχετικοί παράγοντες σε όλα τα 
στάδια του ετήσιου κύκλου 
παρακολούθησης, από την παροχή 
στοιχείων μέχρι τη διευκόλυνση της 
εφαρμογής· επισημαίνει ότι η αξιοπιστία 
των φορέων ισότητας και των εθνικών 
οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
καθώς και η προστασία που παρέχεται 
στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και οι παρεμβάσεις της 
κοινωνίας των πολιτών μπορούν να 
χρησιμεύσουν ως δείκτες για σκοπούς 
αξιολόγησης· υποστηρίζει ότι τα εθνικά 
κοινοβούλια πρέπει να διεξάγουν δημόσιες 
συζητήσεις και να εγκρίνουν θέσεις 
σχετικά με τα αποτελέσματα του κύκλου 
παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 194
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο 
που διαδραματίζουν η κοινωνία των 
πολιτών, οι εθνικοί οργανισμοί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλοι 
σχετικοί παράγοντες σε όλα τα στάδια του 
ετήσιου κύκλου παρακολούθησης, από την 
παροχή στοιχείων μέχρι τη διευκόλυνση 
της εφαρμογής· επισημαίνει ότι η 
αξιοπιστία των εθνικών οργανισμών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι 

8. υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο 
που διαδραματίζουν η κοινωνία των 
πολιτών, οι εθνικοί οργανισμοί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλοι 
σχετικοί παράγοντες σε όλα τα στάδια του 
ετήσιου κύκλου παρακολούθησης, από την 
παροχή στοιχείων μέχρι τη διευκόλυνση 
της εφαρμογής· επισημαίνει ότι η 
αξιοπιστία των εθνικών οργανισμών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι 
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παρεμβάσεις της κοινωνίας των πολιτών 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτες για 
σκοπούς αξιολόγησης· υποστηρίζει ότι τα 
εθνικά κοινοβούλια πρέπει να διεξάγουν 
δημόσιες συζητήσεις και να εγκρίνουν 
θέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του 
κύκλου παρακολούθησης·

παρεμβάσεις της κοινωνίας των πολιτών 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτες για 
σκοπούς αξιολόγησης· ενθαρρύνει τα 
εθνικά κοινοβούλια να διεξάγουν δημόσιες 
συζητήσεις ή να εγκρίνουν θέσεις σχετικά 
με τα αποτελέσματα του κύκλου 
παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 195
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοινό όσον 
αφορά τα υφιστάμενα πρότυπα σχετικά 
με το κράτος δικαίου, μέσω ενισχυμένης 
συνεργασίας με διεθνή θεσμικά όργανα 
όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και 
μέσω της ανάπτυξης της 
διακοινοβουλευτικής συνεργασίας και 
διαλόγου·

Or. en

Τροπολογία 196
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επιβεβαιώνει τον ρόλο που 
διαδραματίζει σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
ΣΕΕ το Κοινοβούλιο στην παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης με τις αξίες της 
Ένωσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στις 
διαβουλεύσεις του άρθρου 7 όταν η 
διαδικασία κινείται από αυτό· πιστεύει ότι 

9. επιβεβαιώνει τον ρόλο που 
διαδραματίζει σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
ΣΕΕ το Κοινοβούλιο στην παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης με τις αξίες της 
Ένωσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στις 
διαβουλεύσεις του άρθρου 7 όταν η 
διαδικασία κινείται από αυτό· καλεί το 
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ο μηχανισμός, ο οποίος θα βασίζεται σε 
μια διοργανική συμφωνία, θα παράσχει το 
κατάλληλο πλαίσιο για τη βελτίωση του 
συντονισμού·

Συμβούλιο να ενημερώνει τακτικά το 
Κοινοβούλιο και να εξασφαλίζει την 
ενεργό συμμετοχή του, καθώς και να 
εργάζεται με διαφανή τρόπο, έτσι ώστε 
να καθίσταται δυνατή η ουσιαστική 
συμμετοχή και εποπτεία από όλα τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους 
φορείς, καθώς και από τις οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών· πιστεύει ότι ο 
μηχανισμός, ο οποίος θα βασίζεται σε μια 
διοργανική συμφωνία, θα παράσχει ένα 
πλαίσιο για τη βελτίωση του συντονισμού·

Or. en

Τροπολογία 197
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επιβεβαιώνει τον ρόλο που 
διαδραματίζει σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
ΣΕΕ το Κοινοβούλιο στην παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης με τις αξίες της 
Ένωσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στις 
διαβουλεύσεις του άρθρου 7 όταν η 
διαδικασία κινείται από αυτό· πιστεύει 
ότι ο μηχανισμός, ο οποίος θα βασίζεται 
σε μια διοργανική συμφωνία, θα 
παράσχει το κατάλληλο πλαίσιο για τη 
βελτίωση του συντονισμού·

9. επιβεβαιώνει τον περιορισμένο 
ρόλο που διαδραματίζει σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της ΣΕΕ το Κοινοβούλιο στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 
αξίες της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 198
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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9. επιβεβαιώνει τον ρόλο που 
διαδραματίζει σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
ΣΕΕ το Κοινοβούλιο στην παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης με τις αξίες της 
Ένωσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στις 
διαβουλεύσεις του άρθρου 7 όταν η 
διαδικασία κινείται από αυτό· πιστεύει 
ότι ο μηχανισμός, ο οποίος θα βασίζεται 
σε μια διοργανική συμφωνία, θα 
παράσχει το κατάλληλο πλαίσιο για τη 
βελτίωση του συντονισμού·

9. επιβεβαιώνει τον ρόλο που 
διαδραματίζει σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
ΣΕΕ το Κοινοβούλιο στην παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης με τις αξίες της 
Ένωσης·

Or. pl

Τροπολογία 199
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επιβεβαιώνει τον ρόλο που 
διαδραματίζει σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
ΣΕΕ το Κοινοβούλιο στην παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης με τις αξίες της 
Ένωσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στις 
διαβουλεύσεις του άρθρου 7 όταν η 
διαδικασία κινείται από αυτό· πιστεύει ότι 
ο μηχανισμός, ο οποίος θα βασίζεται σε 
μια διοργανική συμφωνία, θα παράσχει το 
κατάλληλο πλαίσιο για τη βελτίωση του 
συντονισμού·

9. επιβεβαιώνει τον ρόλο που 
διαδραματίζει σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
ΣΕΕ το Κοινοβούλιο στην παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης με τις αξίες της 
Ένωσης· ενθαρρύνει το Κοινοβούλιο να 
συμμετέχει στις διαβουλεύσεις του 
άρθρου 7 όταν η διαδικασία κινείται από 
αυτό· πιστεύει ότι ο μηχανισμός, ο οποίος 
θα βασίζεται σε μια διοργανική συμφωνία 
και θα διέπεται από σεβασμό για τα 
προνόμια κάθε θεσμικού οργάνου και για 
την καλόπιστη συνεργασία, θα παράσχει 
το κατάλληλο πλαίσιο για τη βελτίωση του 
συντονισμού·

Or. en

Τροπολογία 200
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επιβεβαιώνει τον ρόλο που 
διαδραματίζει σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
ΣΕΕ το Κοινοβούλιο στην παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης με τις αξίες της 
Ένωσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στις 
διαβουλεύσεις του άρθρου 7 όταν η 
διαδικασία κινείται από αυτό· πιστεύει ότι 
ο μηχανισμός, ο οποίος θα βασίζεται σε 
μια διοργανική συμφωνία, θα παράσχει το 
κατάλληλο πλαίσιο για τη βελτίωση του 
συντονισμού·

9. επιβεβαιώνει τον ρόλο που 
διαδραματίζει σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
ΣΕΕ το Κοινοβούλιο στην παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης με τις αξίες της 
Ένωσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στις 
διαβουλεύσεις του άρθρου 7 όταν η 
διαδικασία κινείται από αυτό, καθώς και 
να υποβάλλει την αιτιολογημένη πρότασή 
του στο Συμβούλιο· πιστεύει ότι ο 
μηχανισμός, ο οποίος θα βασίζεται σε μια 
διοργανική συμφωνία, θα παράσχει το 
κατάλληλο πλαίσιο για τη βελτίωση του 
συντονισμού·

Or. en

Τροπολογία 201
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επιβεβαιώνει τον ρόλο που 
διαδραματίζει σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
ΣΕΕ το Κοινοβούλιο στην παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης με τις αξίες της 
Ένωσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στις 
διαβουλεύσεις του άρθρου 7 όταν η 
διαδικασία κινείται από αυτό· πιστεύει ότι 
ο μηχανισμός, ο οποίος θα βασίζεται σε 
μια διοργανική συμφωνία, θα παράσχει το 
κατάλληλο πλαίσιο για τη βελτίωση του 
συντονισμού·

9. επιβεβαιώνει τον ρόλο που 
διαδραματίζει σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
ΣΕΕ το Κοινοβούλιο στην παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης με τις αξίες της 
Ένωσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στις 
διαβουλεύσεις του άρθρου 7, σύμφωνα με 
την αρχή της αμοιβαίας ειλικρινούς 
συνεργασίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 2 της ΣΕΕ· 
πιστεύει ότι ο μηχανισμός, ο οποίος θα 
βασίζεται σε μια διοργανική συμφωνία, θα 
παράσχει το κατάλληλο πλαίσιο για τη 
βελτίωση του συντονισμού·

Or. en
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Τροπολογία 202
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων των μειονοτήτων αποτελεί 
αναπόσπαστο και ουσιαστικό στοιχείο 
των αξιών της Ένωσης, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· υπενθυμίζει ότι, 
επιδεικνύοντας σεβασμό προς τα 
δικαιώματα των μειονοτήτων, η Ένωση 
προστατεύει επίσης την πολιτιστική και 
γλωσσική πολυμορφία της και την 
πολιτιστική κληρονομιά της, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3 της ΣΕΕ· 
τονίζει, επομένως, ότι η προστασία των 
μειονοτήτων πρέπει να αποτελεί 
ουσιαστικό μέρος του ετήσιου κύκλου 
παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 203
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υποστηρίζει ότι, μακροπρόθεσμα, 
θα χρειαστεί να τροποποιηθεί η Συνθήκη, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα 
της Ένωσης να προωθεί και να 
υπερασπίζεται το θεσμικό της υπόβαθρο· 
αναμένει με ενδιαφέρον τις σκέψεις και 
τα συμπεράσματα που θα διατυπωθούν 
συναφώς στο πλαίσιο της Διάσκεψης για 
το Μέλλον της Ευρώπης·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 204
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υποστηρίζει ότι, μακροπρόθεσμα, 
θα χρειαστεί να τροποποιηθεί η Συνθήκη, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα της 
Ένωσης να προωθεί και να υπερασπίζεται 
το θεσμικό της υπόβαθρο· αναμένει με 
ενδιαφέρον τις σκέψεις και τα 
συμπεράσματα που θα διατυπωθούν 
συναφώς στο πλαίσιο της Διάσκεψης για 
το Μέλλον της Ευρώπης·

10. υποστηρίζει ότι, μακροπρόθεσμα, 
θα χρειαστεί να τροποποιηθεί η Συνθήκη, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα της 
Ένωσης να προωθεί και να υπερασπίζεται 
το θεσμικό της υπόβαθρο· αναμένει με 
ενδιαφέρον τις σκέψεις και τα 
συμπεράσματα που θα διατυπωθούν 
συναφώς στο πλαίσιο της Διάσκεψης για 
το Μέλλον της Ευρώπης· τονίζει ότι, σε 
περίπτωση τροποποίησης της Συνθήκης, 
θα πρέπει να αναθεωρηθεί η πλειοψηφία 
που απαιτείται για τις αποφάσεις και να 
ενισχυθεί ο μηχανισμός επιβολής 
κυρώσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας του 
άρθρου 7·της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 205
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υποστηρίζει ότι, μακροπρόθεσμα, 
θα χρειαστεί να τροποποιηθεί η Συνθήκη, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα της 
Ένωσης να προωθεί και να υπερασπίζεται 
το θεσμικό της υπόβαθρο· αναμένει με 
ενδιαφέρον τις σκέψεις και τα 
συμπεράσματα που θα διατυπωθούν 
συναφώς στο πλαίσιο της Διάσκεψης για 
το Μέλλον της Ευρώπης·

10. υποστηρίζει ότι, μακροπρόθεσμα, 
θα χρειαστεί να τροποποιηθεί η Συνθήκη, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα της 
Ένωσης να προωθεί και να υπερασπίζεται 
το θεσμικό της υπόβαθρο· σημειώνει 
ιδίως την ανάγκη επείγουσας 
αναθεώρησης του άρθρου 7 της ΣΕΕ, 
προκειμένου να καταργηθεί η απαίτηση 
για ομοφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· 
ζητεί την υποβολή μιας ουσιαστικής 
πρότασης συναφώς στο πλαίσιο της 
Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης·
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Or. en

Τροπολογία 206
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υποστηρίζει ότι, μακροπρόθεσμα, 
θα χρειαστεί να τροποποιηθεί η Συνθήκη, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα 
της Ένωσης να προωθεί και να 
υπερασπίζεται το θεσμικό της υπόβαθρο· 
αναμένει με ενδιαφέρον τις σκέψεις και 
τα συμπεράσματα που θα διατυπωθούν 
συναφώς στο πλαίσιο της Διάσκεψης για 
το Μέλλον της Ευρώπης·

10. υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη και 
η Ένωση θα βοηθήσουν στην προώθηση 
και την υπεράσπιση των θεμελιωδών 
αξιών·

Or. pl

Τροπολογία 207
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Jan-
Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υποστηρίζει ότι, μακροπρόθεσμα, 
θα χρειαστεί να τροποποιηθεί η Συνθήκη, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα της 
Ένωσης να προωθεί και να υπερασπίζεται 
το θεσμικό της υπόβαθρο· αναμένει με 
ενδιαφέρον τις σκέψεις και τα 
συμπεράσματα που θα διατυπωθούν 
συναφώς στο πλαίσιο της Διάσκεψης για 
το Μέλλον της Ευρώπης·

10. υποστηρίζει ότι, μακροπρόθεσμα, 
θα χρειαστεί να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση και να τροποποιηθεί η 
Συνθήκη, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ικανότητα της Ένωσης να προωθεί και να 
υπερασπίζεται το θεσμικό της υπόβαθρο· 
αναμένει με ενδιαφέρον τις σκέψεις και τα 
συμπεράσματα που θα διατυπωθούν 
συναφώς στο πλαίσιο της Διάσκεψης για 
το Μέλλον της Ευρώπης·

Or. en
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Τροπολογία 208
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υποστηρίζει ότι, μακροπρόθεσμα, 
θα χρειαστεί να τροποποιηθεί η Συνθήκη, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα της 
Ένωσης να προωθεί και να υπερασπίζεται 
το θεσμικό της υπόβαθρο· αναμένει με 
ενδιαφέρον τις σκέψεις και τα 
συμπεράσματα που θα διατυπωθούν 
συναφώς στο πλαίσιο της Διάσκεψης για 
το Μέλλον της Ευρώπης·

10. υποστηρίζει ότι, μακροπρόθεσμα, 
θα χρειαστεί να τροποποιηθεί η Συνθήκη, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα της 
Ένωσης να προωθεί και να υπερασπίζεται 
τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα· αναμένει με 
ενδιαφέρον τις σκέψεις και τα 
συμπεράσματα που θα διατυπωθούν 
συναφώς στο πλαίσιο της Διάσκεψης για 
το Μέλλον της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 209
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υποστηρίζει ότι, μακροπρόθεσμα, 
θα χρειαστεί να τροποποιηθεί η Συνθήκη, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα της 
Ένωσης να προωθεί και να υπερασπίζεται 
το θεσμικό της υπόβαθρο· αναμένει με 
ενδιαφέρον τις σκέψεις και τα 
συμπεράσματα που θα διατυπωθούν 
συναφώς στο πλαίσιο της Διάσκεψης για 
το Μέλλον της Ευρώπης·

10. υποστηρίζει ότι, μακροπρόθεσμα, 
ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιηθεί η 
Συνθήκη, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ικανότητα της Ένωσης να προωθεί και να 
υπερασπίζεται το θεσμικό της υπόβαθρο· 
αναμένει με ενδιαφέρον τις σκέψεις και τα 
συμπεράσματα που θα διατυπωθούν 
συναφώς στο πλαίσιο της Διάσκεψης για 
το Μέλλον της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 210
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ακράδαντα ότι η κρίση σε 
επίπεδο αξιών της Ένωσης πρέπει να 
αντιμετωπιστεί, μεταξύ άλλων μέσω του 
προτεινόμενου μηχανισμού, ώστε να 
αποκατασταθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη 
μεταξύ των κρατών μελών και, επομένως 
να μπορέσει η Ένωση, στο σύνολό της, να 
διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω 
όλες τις κοινές πολιτικές·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 211
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ακράδαντα ότι η κρίση σε 
επίπεδο αξιών της Ένωσης πρέπει να 
αντιμετωπιστεί, μεταξύ άλλων μέσω του 
προτεινόμενου μηχανισμού, ώστε να 
αποκατασταθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη 
μεταξύ των κρατών μελών και, επομένως 
να μπορέσει η Ένωση, στο σύνολό της, να 
διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω 
όλες τις κοινές πολιτικές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 212
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ακράδαντα ότι η κρίση σε 
επίπεδο αξιών της Ένωσης πρέπει να 
αντιμετωπιστεί, μεταξύ άλλων μέσω του 

11. πιστεύει ακράδαντα ότι η κρίση 
που αφορά τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα 
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προτεινόμενου μηχανισμού, ώστε να 
αποκατασταθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη 
μεταξύ των κρατών μελών και, επομένως 
να μπορέσει η Ένωση, στο σύνολό της, να 
διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω 
όλες τις κοινές πολιτικές·

πρέπει να αντιμετωπιστεί, μεταξύ άλλων 
μέσω του προτεινόμενου μηχανισμού, 
ώστε να αποκατασταθεί η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών 
και, επομένως να μπορέσει η Ένωση, στο 
σύνολό της, να διατηρήσει και να 
αναπτύξει περαιτέρω όλες τις κοινές 
πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 213
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ακράδαντα ότι η κρίση σε 
επίπεδο αξιών της Ένωσης πρέπει να 
αντιμετωπιστεί, μεταξύ άλλων μέσω του 
προτεινόμενου μηχανισμού, ώστε να 
αποκατασταθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη 
μεταξύ των κρατών μελών και, επομένως 
να μπορέσει η Ένωση, στο σύνολό της, να 
διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω 
όλες τις κοινές πολιτικές·

11. πιστεύει ακράδαντα ότι απαιτείται 
ολοκληρωμένη παρακολούθηση όσον 
αφορά την προάσπιση των αξιών της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω του 
προτεινόμενου μηχανισμού, ώστε να 
αποκατασταθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη 
μεταξύ των κρατών μελών και, επομένως 
να μπορέσει η Ένωση, στο σύνολό της, να 
διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω 
όλες τις κοινές πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 214
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ακράδαντα ότι η κρίση σε 
επίπεδο αξιών της Ένωσης πρέπει να 
αντιμετωπιστεί, μεταξύ άλλων μέσω του 
προτεινόμενου μηχανισμού, ώστε να 

11. πιστεύει ακράδαντα ότι οι 
παραβιάσεις των αξιών της Ένωσης 
πρέπει να αντιμετωπιστούν, μεταξύ άλλων 
μέσω του προτεινόμενου μηχανισμού, 
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αποκατασταθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη 
μεταξύ των κρατών μελών και, επομένως 
να μπορέσει η Ένωση, στο σύνολό της, να 
διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω 
όλες τις κοινές πολιτικές·

ώστε να αποκατασταθεί η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών 
και, επομένως να μπορέσει η Ένωση, στο 
σύνολό της, να διατηρήσει και να 
αναπτύξει περαιτέρω όλες τις κοινές 
πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 215
Michal Šimečka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
στα συμπεράσματά του της 21ης Ιουλίου 
2020, αποδυνάμωσε τον σχετικό με τους 
δημοσιονομικούς όρους μηχανισμό, τον 
οποίο πρότεινε η Επιτροπή· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
διασφαλιστεί ότι οι συστημικές 
παραβιάσεις των αξιών που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 της ΣΕΕ είναι ασύμβατες με 
την ενωσιακή χρηματοδότηση· τονίζει ότι 
είναι αναγκαία η αντίστροφη ειδική 
πλειοψηφία για την προστασία του 
προϋπολογισμού της Ένωσης και ότι 
χωρίς αυτήν απειλείται η 
αποτελεσματικότητα του νέου 
μηχανισμού· ζητεί η εφαρμογή των 
δημοσιονομικών όρων να συνοδεύεται 
από μέτρα που αποσκοπούν στον 
μετριασμό των πιθανών επιπτώσεων σε 
μεμονωμένους δικαιούχους της 
ενωσιακής χρηματοδότησης, ιδίως σε 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· 
υπογραμμίζει ότι το μέσο σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς όρους δεν μπορεί να 
αντικατασταθεί μόνον από τον 
προτεινόμενο ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης·

Or. en
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Τροπολογία 216
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επισημαίνει ότι η κατάρτιση των 
επαγγελματιών στον τομέα της 
δικαιοσύνης είναι ουσιαστικής σημασίας 
για την ορθή υλοποίηση και εφαρμογή 
του δικαίου της Ένωσης και, ως εκ 
τούτου, για την ενίσχυση ενός 
ευρωπαϊκού κοινού νομικού πολιτισμού 
που θα βασίζεται στις αρχές της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του κράτους 
δικαίου· θεωρεί ότι η επικείμενη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
κατάρτιση των δικαστικών πρέπει να 
δώσει πρόσθετη έμφαση στην προώθηση 
του κράτους δικαίου και της 
ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και να 
συμπεριλάβει την κατάρτιση σε 
δεξιότητες και σε μη νομικά θέματα, 
ώστε οι δικαστές να είναι καλύτερα 
προετοιμασμένοι για να αντισταθούν σε 
αδικαιολόγητες πιέσεις·

Or. en

Τροπολογία 217
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. πιστεύει ότι οι υποψήφιες για 
προσχώρηση χώρες θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να παρακολουθούνται από 
τον μηχανισμό σε εθελοντική βάση·
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Or. en

Τροπολογία 218
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να ξεκινήσουν χωρίς 
καθυστέρηση διαπραγματεύσεις με το 
Κοινοβούλιο για τη σύναψη διοργανικής 
συμφωνίας βάσει του άρθρου 295 της 
ΣΛΕΕ· φρονεί ότι η πρόταση που 
περιέχεται στο παράρτημα συνιστά 
κατάλληλη βάση για τις 
διαπραγματεύσεις αυτές·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 219
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να ξεκινήσουν χωρίς 
καθυστέρηση διαπραγματεύσεις με το 
Κοινοβούλιο για τη σύναψη διοργανικής 
συμφωνίας βάσει του άρθρου 295 της 
ΣΛΕΕ· φρονεί ότι η πρόταση που 
περιέχεται στο παράρτημα συνιστά 
κατάλληλη βάση για τις 
διαπραγματεύσεις αυτές·

12. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να αρνηθούν τυχόν αίτημα για 
διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο για 
τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας βάσει 
του άρθρου 295 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 220
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Nicolaus Fest
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 221
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 222
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας για την 
ενίσχυση των αξιών της Ένωσης

Πρόταση διοργανικής συμφωνίας για την 
ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων εντός της Ένωσης

Or. en

Τροπολογία 223
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 4 – σημείο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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(2) Σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, 
ο σεβασμός των αξιών της Ένωσης και η 
δέσμευση για την προαγωγή τους 
αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση 
συμμετοχής στην Ένωση. Σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της ΣΕΕ, η ύπαρξη σοβαρής και 
διαρκούς παραβίασης από κράτος μέλος 
των αξιών της Ένωσης μπορεί να οδηγήσει 
στην αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου 
του αντιπροσώπου της κυβέρνησης αυτού 
του κράτους μέλους στο Συμβούλιο. Ο 
σεβασμός των αξιών της Ένωσης αποτελεί 
θεμελιώδη προϋπόθεση για την επίτευξη 
υψηλού επιπέδου πίστης και αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 49 της ΣΕΕ, 
ο σεβασμός των αξιών της Ένωσης και η 
δέσμευση για την προαγωγή τους 
αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση 
συμμετοχής στην Ένωση. Σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της ΣΕΕ, η ύπαρξη σοβαρής και 
διαρκούς παραβίασης από κράτος μέλος, 
με βάση αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία, 
των αξιών της Ένωσης μπορεί να οδηγήσει 
στην αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου 
του αντιπροσώπου της κυβέρνησης αυτού 
του κράτους μέλους στο Συμβούλιο. Ο 
σεβασμός των αξιών της Ένωσης αποτελεί 
θεμελιώδη προϋπόθεση για την επίτευξη 
υψηλού επιπέδου πίστης και αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών.

Or. ro

Τροπολογία 224
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 4 – σημείο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(3) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή («τα τρία 
θεσμικά όργανα») αναγνωρίζουν ότι ο 
σεβασμός των αξιών της Ένωσης έχει 
εξέχουσα σημασία. Ο σεβασμός των αξιών 
αυτών είναι απαραίτητος για την καλή 
λειτουργία της Ένωσης και την επίτευξη 
των στόχων της, όπως ορίζονται στο άρθρο 
3 της ΣΕΕ. Τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να συνεργαστούν μεταξύ τους 
καλή τη πίστει με στόχο να προωθηθεί και 
να ενισχυθεί ο σεβασμός των αξιών της 
Ένωσης.

(3) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή («τα τρία 
θεσμικά όργανα») αναγνωρίζουν ότι ο 
σεβασμός των αξιών της Ένωσης έχει 
εξέχουσα σημασία. Ο σεβασμός των αξιών 
αυτών είναι απαραίτητος για την καλή 
λειτουργία της Ένωσης και την επίτευξη 
των στόχων της, όπως ορίζονται στο άρθρο 
3 της ΣΕΕ. Τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να συνεργαστούν ενεργά 
μεταξύ τους καλή τη πίστει με στόχο να 
προωθηθεί και να ενισχυθεί ο σεβασμός 
των αξιών της Ένωσης.

Or. ro

Τροπολογία 225
Vladimír Bilčík, Isabel Wiseler-Lima
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 4 – σημείο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(3) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή («τα τρία 
θεσμικά όργανα») αναγνωρίζουν ότι ο 
σεβασμός των αξιών της Ένωσης έχει 
εξέχουσα σημασία. Ο σεβασμός των αξιών 
αυτών είναι απαραίτητος για την καλή 
λειτουργία της Ένωσης και την επίτευξη 
των στόχων της, όπως ορίζονται στο άρθρο 
3 της ΣΕΕ. Τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να συνεργαστούν μεταξύ τους 
καλή τη πίστει με στόχο να προωθηθεί και 
να ενισχυθεί ο σεβασμός των αξιών της 
Ένωσης.

(3) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή («τα τρία 
θεσμικά όργανα») αναγνωρίζουν τη 
σημασία που έχει ο σεβασμός των αξιών 
της Ένωσης. Ο σεβασμός των αξιών αυτών 
είναι απαραίτητος για την καλή λειτουργία 
της Ένωσης και την επίτευξη των στόχων 
της, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της ΣΕΕ. 
Τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύονται να 
συνεργαστούν μεταξύ τους καλή τη πίστει 
με στόχο να προωθηθεί και να ενισχυθεί ο 
σεβασμός των αξιών της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 226
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 4 – σημείο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(4) Τα τρία θεσμικά όργανα 
αναγνωρίζουν ότι τα υφιστάμενα εργαλεία 
για την προώθηση της συμμόρφωσης με τις 
αξίες της Ένωσης πρέπει να 
εξορθολογιστούν και να καταστούν πιο 
αποτελεσματικά. Θα πρέπει, επομένως, να 
θεσπιστεί ένας ολοκληρωμένος 
διοργανικός μηχανισμός, ώστε να 
βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των τριών 
θεσμικών οργάνων και να εδραιωθούν οι 
πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί. 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων, της 6ης και 7ης Ιουνίου 2013, 
ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να 
λειτουργεί «με διαφάνεια, βάσει στοιχείων 
που έχουν συλλεχθεί, συγκριθεί και 
αναλυθεί αντικειμενικά και βάσει ισότιμης 
μεταχείρισης όλων των κρατών μελών».

(4) Τα τρία θεσμικά όργανα 
αναγνωρίζουν ότι τα υφιστάμενα εργαλεία 
για την προώθηση της συμμόρφωσης με τις 
αξίες της Ένωσης πρέπει να 
εξορθολογιστούν και να καταστούν πιο 
αποτελεσματικά. Θα πρέπει, επομένως, να 
θεσπιστεί ένας ολοκληρωμένος, 
τεκμηριωμένος διοργανικός μηχανισμός, ο 
οποίος θα τηρεί τις αρχές της 
επικουρικότητας, της αναλογικότητας και 
της αναγκαιότητας, ώστε να βελτιωθεί ο 
συντονισμός μεταξύ των τριών θεσμικών 
οργάνων και να εδραιωθούν οι 
πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί. 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων, της 6ης και 7ης Ιουνίου 2013, 
ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να 
λειτουργεί «με διαφάνεια, βάσει στοιχείων 
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που έχουν συλλεχθεί, συγκριθεί και 
αναλυθεί αντικειμενικά και βάσει ισότιμης 
μεταχείρισης όλων των κρατών μελών».

Or. en

Τροπολογία 227
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 4 – σημείο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(4) Τα τρία θεσμικά όργανα 
αναγνωρίζουν ότι τα υφιστάμενα εργαλεία 
για την προώθηση της συμμόρφωσης με τις 
αξίες της Ένωσης πρέπει να 
εξορθολογιστούν και να καταστούν πιο 
αποτελεσματικά. Θα πρέπει, επομένως, να 
θεσπιστεί ένας ολοκληρωμένος 
διοργανικός μηχανισμός, ώστε να 
βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των τριών 
θεσμικών οργάνων και να εδραιωθούν οι 
πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί. 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων, της 6ης και 7ης Ιουνίου 2013, 
ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να 
λειτουργεί «με διαφάνεια, βάσει στοιχείων 
που έχουν συλλεχθεί, συγκριθεί και 
αναλυθεί αντικειμενικά και βάσει ισότιμης 
μεταχείρισης όλων των κρατών μελών».

(4) Τα τρία θεσμικά όργανα 
αναγνωρίζουν ότι τα υφιστάμενα εργαλεία 
για την προώθηση της συμμόρφωσης με τις 
αξίες της Ένωσης πρέπει να 
εξορθολογιστούν και να καταστούν πιο 
αποτελεσματικά. Θα πρέπει, επομένως, να 
θεσπιστεί ένας ολοκληρωμένος 
διοργανικός μηχανισμός, ώστε να 
βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των τριών 
θεσμικών οργάνων και να εδραιωθούν οι 
πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί. 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων, της 6ης και 7ης Ιουνίου 2013, 
ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να 
λειτουργεί «με διαφάνεια, βάσει σαφώς 
καθορισμένων και μετρήσιμων κριτηρίων 
και στοιχείων που έχουν συλλεχθεί, 
συγκριθεί και αναλυθεί αντικειμενικά και 
βάσει ισότιμης μεταχείρισης όλων των 
κρατών μελών».

Or. en

Τροπολογία 228
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 4 – σημείο 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(4) Τα τρία θεσμικά όργανα 
αναγνωρίζουν ότι τα υφιστάμενα εργαλεία 
για την προώθηση της συμμόρφωσης με τις 
αξίες της Ένωσης πρέπει να 
εξορθολογιστούν και να καταστούν πιο 
αποτελεσματικά. Θα πρέπει, επομένως, να 
θεσπιστεί ένας ολοκληρωμένος 
διοργανικός μηχανισμός, ώστε να 
βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των τριών 
θεσμικών οργάνων και να εδραιωθούν οι 
πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί. 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων, της 6ης και 7ης Ιουνίου 2013, 
ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να 
λειτουργεί «με διαφάνεια, βάσει στοιχείων 
που έχουν συλλεχθεί, συγκριθεί και 
αναλυθεί αντικειμενικά και βάσει ισότιμης 
μεταχείρισης όλων των κρατών μελών».

(4) Τα τρία θεσμικά όργανα 
αναγνωρίζουν ότι τα υφιστάμενα εργαλεία 
για την προώθηση της συμμόρφωσης με τις 
αξίες της Ένωσης πρέπει να 
εξορθολογιστούν και να καταστούν πιο 
αποτελεσματικά. Θα πρέπει, επομένως, να 
θεσπιστεί ένας ολοκληρωμένος 
διοργανικός μηχανισμός, ώστε να 
βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των τριών 
θεσμικών οργάνων και να εδραιωθούν οι 
πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί. 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων, της 6ης και 7ης Ιουνίου 2013, 
ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να 
λειτουργεί «με διαφάνεια, βάσει 
αξιόπιστων στοιχείων που αποκτήθηκαν 
με διαφάνεια και έχουν συλλεχθεί, 
συγκριθεί και αναλυθεί αντικειμενικά και 
βάσει ισότιμης μεταχείρισης όλων των 
κρατών μελών».

Or. ro

Τροπολογία 229
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 4 – σημείο 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(5) Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν ότι ένας ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης 
είναι αναγκαίος για την ενίσχυση της 
προαγωγής και του σεβασμού των αξιών 
της Ένωσης. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να είναι 
συνεκτικός, αντικειμενικός, αμερόληπτος 
και τεκμηριωμένος, και να εφαρμόζεται 
ισότιμα και δίκαια σε όλα τα κράτη μέλη. 
Ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης θα 
πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο την 
πρόληψη των παραβιάσεων των αξιών της 
Ένωσης και της μη συμμόρφωσης με 

(5) Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν ότι ένας ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης 
είναι αναγκαίος για την ενίσχυση της 
προαγωγής και του σεβασμού των αξιών 
της Ένωσης. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να είναι 
συνεκτικός, αντικειμενικός, αμερόληπτος 
και τεκμηριωμένος, και να εφαρμόζεται 
ισότιμα και δίκαια σε όλα τα κράτη μέλη, 
καθώς και να τηρεί τις αρχές της 
επικουρικότητας, της αναλογικότητας και 
της αναγκαιότητας. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να έχει ως 
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αυτές, ενώ παράλληλα θα αποτελεί κοινή 
βάση για άλλες δράσεις των τριών 
θεσμικών οργάνων. Τα τρία θεσμικά 
όργανα συμφωνούν επίσης να 
αξιοποιήσουν την παρούσα διοργανική 
συμφωνία για να ενσωματώσουν 
υφιστάμενα μέσα και πρωτοβουλίες που 
αφορούν την προαγωγή και τον σεβασμό 
των αξιών της Ένωσης, ιδίως την ετήσια 
έκθεση για το κράτος δικαίου, τον ετήσιο 
διάλογο του Συμβουλίου για το κράτος 
δικαίου και το πλαίσιο της Επιτροπής για 
το κράτος δικαίου, έτσι ώστε να 
αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις και να 
ενισχυθεί η συνολική αποτελεσματικότητα.

πρωταρχικό στόχο την πρόληψη των 
παραβιάσεων των αξιών της Ένωσης και 
της μη συμμόρφωσης με αυτές, ενώ 
παράλληλα θα αποτελεί κοινή βάση για 
άλλες δράσεις των τριών θεσμικών 
οργάνων. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν επίσης να αξιοποιήσουν την 
παρούσα διοργανική συμφωνία για να 
ενσωματώσουν υφιστάμενα μέσα και 
πρωτοβουλίες που αφορούν την προαγωγή 
και τον σεβασμό των αξιών της Ένωσης, 
ιδίως την ετήσια έκθεση για το κράτος 
δικαίου, τον ετήσιο διάλογο του 
Συμβουλίου για το κράτος δικαίου, το 
πλαίσιο της Επιτροπής για το κράτος 
δικαίου, τον πίνακα αποτελεσμάτων της 
ΕΕ και την ετήσια έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών, έτσι ώστε να 
αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις και να 
ενισχυθεί η συνολική αποτελεσματικότητα.

Or. en

Τροπολογία 230
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 4 – σημείο 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(5) Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν ότι ένας ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης 
είναι αναγκαίος για την ενίσχυση της 
προαγωγής και του σεβασμού των αξιών 
της Ένωσης. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να είναι 
συνεκτικός, αντικειμενικός, αμερόληπτος 
και τεκμηριωμένος, και να εφαρμόζεται 
ισότιμα και δίκαια σε όλα τα κράτη μέλη. 
Ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης θα 
πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο την 
πρόληψη των παραβιάσεων των αξιών της 
Ένωσης και της μη συμμόρφωσης με 

(5) Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν ότι ένας ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης 
είναι αναγκαίος για την ενίσχυση της 
προαγωγής και του σεβασμού των αξιών 
της Ένωσης. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να είναι 
συνεκτικός, αντικειμενικός, αμερόληπτος 
και τεκμηριωμένος, και να εφαρμόζεται 
ισότιμα και δίκαια σε όλα τα κράτη μέλη. 
Ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης θα 
πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο την 
πρόληψη των παραβιάσεων των αξιών της 
Ένωσης και της μη συμμόρφωσης με 
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αυτές, ενώ παράλληλα θα αποτελεί κοινή 
βάση για άλλες δράσεις των τριών 
θεσμικών οργάνων. Τα τρία θεσμικά 
όργανα συμφωνούν επίσης να 
αξιοποιήσουν την παρούσα διοργανική 
συμφωνία για να ενσωματώσουν 
υφιστάμενα μέσα και πρωτοβουλίες που 
αφορούν την προαγωγή και τον σεβασμό 
των αξιών της Ένωσης, ιδίως την ετήσια 
έκθεση για το κράτος δικαίου, τον ετήσιο 
διάλογο του Συμβουλίου για το κράτος 
δικαίου και το πλαίσιο της Επιτροπής για 
το κράτος δικαίου, έτσι ώστε να 
αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις και να 
ενισχυθεί η συνολική αποτελεσματικότητα.

αυτές, καθώς και την αναγνώριση των 
θετικών δράσεων στις οποίες προβαίνουν 
τα κράτη μέλη και οι εθνικοί φορείς, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των 
πολιτών και των εθνικών οργανισμών για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε η 
Ένωση να προωθεί και να στηρίζει τις εν 
λόγω δράσεις, ενώ παράλληλα θα αποτελεί 
κοινή βάση για άλλες δράσεις των τριών 
θεσμικών οργάνων. Τα τρία θεσμικά 
όργανα συμφωνούν επίσης να 
αξιοποιήσουν την παρούσα διοργανική 
συμφωνία για να ενσωματώσουν 
υφιστάμενα μέσα και πρωτοβουλίες που 
αφορούν την προαγωγή και τον σεβασμό 
των αξιών της Ένωσης, ιδίως την ετήσια 
έκθεση για το κράτος δικαίου, τον ετήσιο 
διάλογο του Συμβουλίου για το κράτος 
δικαίου και το πλαίσιο της Επιτροπής για 
το κράτος δικαίου, έτσι ώστε να 
αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις και να 
ενισχυθεί η συνολική αποτελεσματικότητα.

Or. en

Τροπολογία 231
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 4 – σημείο 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(5) Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν ότι ένας ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης 
είναι αναγκαίος για την ενίσχυση της 
προαγωγής και του σεβασμού των αξιών 
της Ένωσης. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να είναι 
συνεκτικός, αντικειμενικός, αμερόληπτος 
και τεκμηριωμένος, και να εφαρμόζεται 
ισότιμα και δίκαια σε όλα τα κράτη μέλη. 
Ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης θα 
πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο την 
πρόληψη των παραβιάσεων των αξιών της 
Ένωσης και της μη συμμόρφωσης με 
αυτές, ενώ παράλληλα θα αποτελεί κοινή 

(5) Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν ότι ένας ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης 
είναι αναγκαίος για την ενίσχυση της 
προαγωγής και του σεβασμού των αξιών 
της Ένωσης. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να είναι 
συνεκτικός, αντικειμενικός, αμερόληπτος 
και να βασίζεται σε σαφή και 
αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία και 
όχι σε εξωτερικές επιρροές, ειδικά σε 
πολιτικές επιρροές, καθώς και να 
εφαρμόζεται ισότιμα και δίκαια σε όλα τα 
κράτη μέλη. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να έχει ως 
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βάση για άλλες δράσεις των τριών 
θεσμικών οργάνων. Τα τρία θεσμικά 
όργανα συμφωνούν επίσης να 
αξιοποιήσουν την παρούσα διοργανική 
συμφωνία για να ενσωματώσουν 
υφιστάμενα μέσα και πρωτοβουλίες που 
αφορούν την προαγωγή και τον σεβασμό 
των αξιών της Ένωσης, ιδίως την ετήσια 
έκθεση για το κράτος δικαίου, τον ετήσιο 
διάλογο του Συμβουλίου για το κράτος 
δικαίου και το πλαίσιο της Επιτροπής για 
το κράτος δικαίου, έτσι ώστε να 
αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις και να 
ενισχυθεί η συνολική αποτελεσματικότητα.

πρωταρχικό στόχο την πρόληψη των 
παραβιάσεων των αξιών της Ένωσης και 
της μη συμμόρφωσης με αυτές, ενώ 
παράλληλα θα αποτελεί κοινή βάση για 
άλλες δράσεις των τριών θεσμικών 
οργάνων. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν επίσης να αξιοποιήσουν την 
παρούσα διοργανική συμφωνία για να 
ενσωματώσουν υφιστάμενα μέσα και 
πρωτοβουλίες που αφορούν την προαγωγή 
και τον σεβασμό των αξιών της Ένωσης, 
ιδίως την ετήσια έκθεση για το κράτος 
δικαίου, τον ετήσιο διάλογο του 
Συμβουλίου για το κράτος δικαίου και το 
πλαίσιο της Επιτροπής για το κράτος 
δικαίου, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι 
αλληλεπικαλύψεις και να ενισχυθεί η 
συνολική αποτελεσματικότητα.

Or. bg

Τροπολογία 232
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 4 – σημείο 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(5) Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν ότι ένας ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης 
είναι αναγκαίος για την ενίσχυση της 
προαγωγής και του σεβασμού των αξιών 
της Ένωσης. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να είναι 
συνεκτικός, αντικειμενικός, αμερόληπτος 
και τεκμηριωμένος, και να εφαρμόζεται 
ισότιμα και δίκαια σε όλα τα κράτη μέλη. 
Ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης θα 
πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο την 
πρόληψη των παραβιάσεων των αξιών της 
Ένωσης και της μη συμμόρφωσης με 
αυτές, ενώ παράλληλα θα αποτελεί κοινή 
βάση για άλλες δράσεις των τριών 
θεσμικών οργάνων. Τα τρία θεσμικά 
όργανα συμφωνούν επίσης να 
αξιοποιήσουν την παρούσα διοργανική 

(5) Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν ότι ένας ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης 
είναι αναγκαίος για την ενίσχυση της 
προαγωγής και του σεβασμού των αξιών 
της Ένωσης. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να είναι 
συνεκτικός, αντικειμενικός, αμερόληπτος 
και αξιόπιστα τεκμηριωμένος, και να 
εφαρμόζεται ισότιμα και δίκαια σε όλα τα 
κράτη μέλη. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να έχει ως 
πρωταρχικό στόχο την πρόληψη των 
παραβιάσεων των αξιών της Ένωσης και 
της μη συμμόρφωσης με αυτές, ενώ 
παράλληλα θα αποτελεί κοινή βάση για 
άλλες δράσεις των τριών θεσμικών 
οργάνων. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν επίσης να αξιοποιήσουν την 
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συμφωνία για να ενσωματώσουν 
υφιστάμενα μέσα και πρωτοβουλίες που 
αφορούν την προαγωγή και τον σεβασμό 
των αξιών της Ένωσης, ιδίως την ετήσια 
έκθεση για το κράτος δικαίου, τον ετήσιο 
διάλογο του Συμβουλίου για το κράτος 
δικαίου και το πλαίσιο της Επιτροπής για 
το κράτος δικαίου, έτσι ώστε να 
αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις και να 
ενισχυθεί η συνολική αποτελεσματικότητα.

παρούσα διοργανική συμφωνία για να 
ενσωματώσουν υφιστάμενα μέσα και 
πρωτοβουλίες που αφορούν την προαγωγή 
και τον σεβασμό των αξιών της Ένωσης, 
ιδίως την ετήσια έκθεση για το κράτος 
δικαίου, τον ετήσιο διάλογο του 
Συμβουλίου για το κράτος δικαίου και το 
πλαίσιο της Επιτροπής για το κράτος 
δικαίου, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι 
αλληλεπικαλύψεις και να ενισχυθεί η 
συνολική αποτελεσματικότητα.

Or. ro

Τροπολογία 233
Maite Pagazaurtundúa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 4 – σημείο 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(6) Ο κύκλος ετήσιας παρακολούθησης 
θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
προπαρασκευαστικό στάδιο, τη 
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης με συστάσεις σχετικά με 
τις αξίες της Ένωσης και ένα στάδιο 
περαιτέρω εξέτασης. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να διεξάγεται 
με διαφάνεια και ανοικτότητα.

(6) Ο κύκλος ετήσιας παρακολούθησης 
θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
προπαρασκευαστικό στάδιο, τη 
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης με συστάσεις σχετικά με 
τις αξίες της Ένωσης και ένα στάδιο 
περαιτέρω εξέτασης. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να διεξάγεται, 
σε όλα του τα στάδια, με διαφάνεια, 
αμεροληψία και ανοικτότητα, καθώς και 
να βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία 
και να προστατεύεται από κάθε 
κακόβουλη στρατηγική 
παραπληροφόρησης.

Or. en

Τροπολογία 234
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 4 – σημείο 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(6) Ο κύκλος ετήσιας παρακολούθησης 
θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
προπαρασκευαστικό στάδιο, τη 
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης με συστάσεις σχετικά με 
τις αξίες της Ένωσης και ένα στάδιο 
περαιτέρω εξέτασης. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να διεξάγεται 
με διαφάνεια και ανοικτότητα.

(6) Ο κύκλος ετήσιας παρακολούθησης 
θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
προπαρασκευαστικό στάδιο, τη 
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης με ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις σχετικά με τη συμμόρφωση με 
όλες τις αξίες της Ένωσης και ένα στάδιο 
περαιτέρω εξέτασης, το οποίο θα 
συνοδεύεται από την κατάρτιση σχεδίου 
για την εφαρμογή και επιβολή των εν 
λόγω συστάσεων. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να διεξάγεται 
με διαφάνεια και ανοικτότητα.

Or. en

Τροπολογία 235
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 4 – σημείο 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(6) Ο κύκλος ετήσιας παρακολούθησης 
θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
προπαρασκευαστικό στάδιο, τη 
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης με συστάσεις σχετικά με 
τις αξίες της Ένωσης και ένα στάδιο 
περαιτέρω εξέτασης. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να διεξάγεται 
με διαφάνεια και ανοικτότητα.

(6) Ο κύκλος ετήσιας παρακολούθησης 
θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
προπαρασκευαστικό στάδιο, τη 
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης με συστάσεις σχετικά με 
τις αξίες της Ένωσης και ένα στάδιο 
περαιτέρω εξέτασης, το οποίο μεταξύ 
άλλων θα αφορά την εφαρμογή των εν 
λόγω συστάσεων. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να διεξάγεται 
με διαφάνεια και ανοικτότητα όπως και με 
τη συμμετοχή τόσο των πολιτών όσο και 
της κοινωνίας των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 236
Maria Grapini
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(6) Ο κύκλος ετήσιας παρακολούθησης 
θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
προπαρασκευαστικό στάδιο, τη 
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης με συστάσεις σχετικά με 
τις αξίες της Ένωσης και ένα στάδιο 
περαιτέρω εξέτασης. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να διεξάγεται 
με διαφάνεια και ανοικτότητα.

(6) Ο κύκλος ετήσιας παρακολούθησης 
θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
προπαρασκευαστικό στάδιο, τη 
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης με συστάσεις σχετικά με 
τις αξίες της Ένωσης και ένα στάδιο 
περαιτέρω εξέτασης. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να διεξάγεται 
με διαφάνεια και ανοικτότητα, καθώς και 
να εφαρμόζεται ισότιμα και ειλικρινώς σε 
όλα τα κράτη μέλη.

Or. ro
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(6) Ο κύκλος ετήσιας παρακολούθησης 
θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
προπαρασκευαστικό στάδιο, τη 
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης με συστάσεις σχετικά με 
τις αξίες της Ένωσης και ένα στάδιο 
περαιτέρω εξέτασης. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να διεξάγεται 
με διαφάνεια και ανοικτότητα.

(6) Ο κύκλος ετήσιας παρακολούθησης 
θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
προπαρασκευαστικό στάδιο, τη 
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης με συστάσεις σχετικά με 
τις αξίες της Ένωσης και ένα στάδιο 
περαιτέρω εξέτασης. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να διεξάγεται 
με διαφάνεια και ανοικτότητα, όπως και 
με τη συμμετοχή τόσο των πολιτών όσο 
και της κοινωνίας των πολιτών.

Or. en
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(6) Ο κύκλος ετήσιας παρακολούθησης 
θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
προπαρασκευαστικό στάδιο, τη 
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης με συστάσεις σχετικά με 
τις αξίες της Ένωσης και ένα στάδιο 
περαιτέρω εξέτασης. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να διεξάγεται 
με διαφάνεια και ανοικτότητα.

(6) Ο κύκλος ετήσιας παρακολούθησης 
θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
προπαρασκευαστικό στάδιο, τη 
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης με ειδικές ανά χώρα 
εκθέσεις και συστάσεις σχετικά με τις 
αξίες της Ένωσης και ένα στάδιο 
περαιτέρω εξέτασης. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να διεξάγεται 
με διαφάνεια και ανοικτότητα.

Or. en
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(6) Ο κύκλος ετήσιας παρακολούθησης 
θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
προπαρασκευαστικό στάδιο, τη 
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης με συστάσεις σχετικά με 
τις αξίες της Ένωσης και ένα στάδιο 
περαιτέρω εξέτασης. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να διεξάγεται 
με διαφάνεια και ανοικτότητα.

(6) Ο κύκλος ετήσιας παρακολούθησης 
θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
προπαρασκευαστικό στάδιο, τη 
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης με συστάσεις σχετικά με 
τις αξίες της Ένωσης και ένα στάδιο 
περαιτέρω εξέτασης. Ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να διεξάγεται 
με ανεξάρτητο, αντικειμενικό, διαφανή 
και ανοικτό τρόπο.

Or. bg
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(7) Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμμερίζονται την άποψη ότι η λειτουργία 
του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου 
για τη Βουλγαρία, ως έχει σήμερα, θα 
πρέπει να διακοπεί, έτσι ώστε να 
αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 
καθηκόντων και να ενισχυθεί η ίση 
μεταχείριση όλων των κρατών μελών. 
Συνεπώς, ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να 
αντικαταστήσει τις αποφάσεις 
2006/928/ΕΚ1 και 2006/929/ΕΚ2 της 
Επιτροπής και να υλοποιήσει, μεταξύ 
άλλων, τους στόχους των αποφάσεων 
αυτών όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία. Η παρούσα διοργανική 
συμφωνία δεν θίγει την πράξη 
προσχώρησης του 2005, και ιδίως τα 
άρθρα 37 και 38 αυτής.

(7) Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμμερίζονται την άποψη ότι η λειτουργία 
του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου 
για τη Βουλγαρία, ως έχει σήμερα, θα 
πρέπει να διακοπεί, έτσι ώστε να 
αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 
καθηκόντων και να ενισχυθεί η ίση 
μεταχείριση όλων των κρατών μελών, με 
την προϋπόθεση ότι όλες οι δεσμεύσεις 
δυνάμει του ΜΣΕ και οι ανησυχίες που 
εγείρονται από το Κοινοβούλιο 
αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά και 
συνολικά, ιδίως στους τομείς της 
ανεξαρτησίας του δικαστικού 
συστήματος, της καταπολέμησης της 
διαφθοράς και της ελευθερίας των μέσων 
ενημέρωσης. Συνεπώς, ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να 
αντικαταστήσει τις αποφάσεις 
2006/928/ΕΚ1 και 2006/929/ΕΚ2 της 
Επιτροπής και να υλοποιήσει, μεταξύ 
άλλων, τους στόχους των αποφάσεων 
αυτών όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία. Η παρούσα διοργανική 
συμφωνία δεν θίγει την πράξη 
προσχώρησης του 2005, και ιδίως τα 
άρθρα 37 και 38 αυτής.

_________________ _________________
1 Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης 
Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση 
μηχανισμού για τη συνεργασία και τον 
έλεγχο της προόδου στη Ρουμανία όσον 
αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων 
αναφοράς στους τομείς της δικαστικής 
μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς (EE L 354 της 14.12.2006, σ. 
56).

1 Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης 
Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση 
μηχανισμού για τη συνεργασία και τον 
έλεγχο της προόδου στη Ρουμανία όσον 
αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων 
αναφοράς στους τομείς της δικαστικής 
μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς (EE L 354 της 14.12.2006, σ. 
56).

2 Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης 
Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση 
μηχανισμού για τη συνεργασία και τον 
έλεγχο της προόδου στη Βουλγαρία όσον 
αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων 
αναφοράς στους τομείς της δικαστικής 
μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 
58).

2 Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης 
Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση 
μηχανισμού για τη συνεργασία και τον 
έλεγχο της προόδου στη Βουλγαρία όσον 
αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων 
αναφοράς στους τομείς της δικαστικής 
μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 
58).
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(7) Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμμερίζονται την άποψη ότι η λειτουργία 
του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου 
για τη Βουλγαρία, ως έχει σήμερα, θα 
πρέπει να διακοπεί, έτσι ώστε να 
αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 
καθηκόντων και να ενισχυθεί η ίση 
μεταχείριση όλων των κρατών μελών. 
Συνεπώς, ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να 
αντικαταστήσει τις αποφάσεις 
2006/928/ΕΚ1 και 2006/929/ΕΚ2 της 
Επιτροπής και να υλοποιήσει, μεταξύ 
άλλων, τους στόχους των αποφάσεων 
αυτών όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία. Η παρούσα διοργανική 
συμφωνία δεν θίγει την πράξη 
προσχώρησης του 2005, και ιδίως τα 
άρθρα 37 και 38 αυτής.

(7) Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμμερίζονται την άποψη ότι η λειτουργία 
του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου 
για τη Βουλγαρία, ως έχει σήμερα, θα 
πρέπει να διακοπεί, έτσι ώστε να 
αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 
καθηκόντων και να ενισχυθεί η ίση, 
αντικειμενική και χωρίς διακρίσεις 
μεταχείριση όλων των κρατών μελών 
Συνεπώς, ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης θα πρέπει να 
αντικαταστήσει τις αποφάσεις 
2006/928/ΕΚ1 και 2006/929/ΕΚ2 της 
Επιτροπής και να υλοποιήσει, μεταξύ 
άλλων, τους στόχους των αποφάσεων 
αυτών όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία. Η παρούσα διοργανική 
συμφωνία δεν θίγει την πράξη 
προσχώρησης του 2005, και ιδίως τα 
άρθρα 37 και 38 αυτής.

_________________ _________________
1 Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης 
Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση 
μηχανισμού για τη συνεργασία και τον 
έλεγχο της προόδου στη Ρουμανία όσον 
αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων 
αναφοράς στους τομείς της δικαστικής 
μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς (EE L 354 της 14.12.2006, σ. 
56).

1 Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης 
Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση 
μηχανισμού για τη συνεργασία και τον 
έλεγχο της προόδου στη Ρουμανία όσον 
αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων 
αναφοράς στους τομείς της δικαστικής 
μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς (EE L 354 της 14.12.2006, σ. 
56).

2 Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης 
Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση 
μηχανισμού για τη συνεργασία και τον 
έλεγχο της προόδου στη Βουλγαρία όσον 
αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων 
αναφοράς στους τομείς της δικαστικής 
μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της 

2 Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης 
Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση 
μηχανισμού για τη συνεργασία και τον 
έλεγχο της προόδου στη Βουλγαρία όσον 
αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων 
αναφοράς στους τομείς της δικαστικής 
μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της 
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διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 
58).

διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 
58).
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(8) Ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης 
θα πρέπει επίσης να συμπληρώνει και να 
συνάδει με άλλα μέσα που αφορούν την 
προαγωγή και ενίσχυση των αξιών της 
Ένωσης. Ειδικότερα, τα τρία θεσμικά 
όργανα δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα των ετήσιων εκθέσεων 
παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση του 
κατά πόσον υφίσταται σαφής κίνδυνος 
σοβαρής παραβίασης ή σοβαρή και 
διαρκής παραβίαση των αξιών της Ένωσης 
από κράτος μέλος, στο πλαίσιο εφαρμογής 
του άρθρου 7 της ΣΕΕ. Ομοίως, τα τρία 
θεσμικά όργανα δεσμεύονται να 
χρησιμοποιούν τα πορίσματα της ετήσιας 
έκθεσης παρακολούθησης κατά την 
αξιολόγηση του κατά πόσον υπάρχουν 
γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το 
κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 
2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου3. Τα τρία θεσμικά 
όργανα συμφωνούν ότι οι ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησης θα πρέπει γενικότερα να 
καθοδηγούν τις δράσεις τους σε σχέση με 
τις αξίες της Ένωσης.

(8) Ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης 
θα πρέπει επίσης να συμπληρώνει και να 
συνάδει με άλλα μέσα που αφορούν την 
προαγωγή και ενίσχυση των αξιών της 
Ένωσης. Ειδικότερα, τα τρία θεσμικά 
όργανα δεσμεύονται να λαμβάνουν υπόψη 
τα πορίσματα των ετήσιων εκθέσεων 
παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση του 
κατά πόσον υφίσταται σαφής κίνδυνος 
σοβαρής παραβίασης ή σοβαρή και 
διαρκής παραβίαση των αξιών της Ένωσης 
από κράτος μέλος, στο πλαίσιο εφαρμογής 
του άρθρου 7 της ΣΕΕ. Ομοίως, σύμφωνα 
με το άρθρο 17 της ΣΕΕ, η Επιτροπή θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα 
της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης 
κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον θα 
πρέπει να κινηθεί διαδικασία επί 
παραβάσει ή κατά πόσον υπάρχουν 
γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το 
κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 
2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου3. Τα τρία θεσμικά 
όργανα συμφωνούν ότι οι ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησης θα πρέπει γενικά να 
προβαίνουν σε δράσεις σύμφωνα με τις 
αξίες της Ένωσης.

_________________ _________________
3 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 

3 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 
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ορθά στοιχεία δημοσίευσης στην ΕΕ] 
Κανονισμός (EΕ) .../… του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη ΕΕ L ... της ..., σ. ....

ορθά στοιχεία δημοσίευσης στην ΕΕ] 
Κανονισμός (EΕ) .../… του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη ΕΕ L ... της ..., σ. ....

Or. en
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(8) Ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης 
θα πρέπει επίσης να συμπληρώνει και να 
συνάδει με άλλα μέσα που αφορούν την 
προαγωγή και ενίσχυση των αξιών της 
Ένωσης. Ειδικότερα, τα τρία θεσμικά 
όργανα δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα των ετήσιων εκθέσεων 
παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση του 
κατά πόσον υφίσταται σαφής κίνδυνος 
σοβαρής παραβίασης ή σοβαρή και 
διαρκής παραβίαση των αξιών της Ένωσης 
από κράτος μέλος, στο πλαίσιο εφαρμογής 
του άρθρου 7 της ΣΕΕ. Ομοίως, τα τρία 
θεσμικά όργανα δεσμεύονται να 
χρησιμοποιούν τα πορίσματα της ετήσιας 
έκθεσης παρακολούθησης κατά την 
αξιολόγηση του κατά πόσον υπάρχουν 
γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το 
κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 
2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου3. Τα τρία θεσμικά 
όργανα συμφωνούν ότι οι ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησης θα πρέπει γενικότερα να 
καθοδηγούν τις δράσεις τους σε σχέση με 
τις αξίες της Ένωσης.

(8) Ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης 
θα πρέπει επίσης να συμπληρώνει και να 
συνάδει με άλλα μέσα που αφορούν την 
προαγωγή και ενίσχυση των αξιών της 
Ένωσης. Ειδικότερα, τα τρία θεσμικά 
όργανα δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα των ετήσιων εκθέσεων 
παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση του 
κατά πόσον υφίσταται σαφής κίνδυνος 
σοβαρής παραβίασης ή σοβαρή και 
διαρκής παραβίαση των αξιών της Ένωσης 
από κράτος μέλος, στο πλαίσιο εφαρμογής 
του άρθρου 7 της ΣΕΕ. Ομοίως, τα τρία 
θεσμικά όργανα δεσμεύονται να 
χρησιμοποιούν τα πορίσματα της ετήσιας 
έκθεσης παρακολούθησης κατά την 
αξιολόγηση του κατά πόσον υπάρχουν 
γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το 
κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 
2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου3, καθώς και κατά 
κάθε άλλη αξιολόγηση την οποία 
διενεργούν σχετικά με τα υφιστάμενα και 
μελλοντικά δημοσιονομικά εργαλεία. Τα 
τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι οι 
ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης θα 
πρέπει γενικότερα να καθοδηγούν τις 
δράσεις τους σε σχέση με τις αξίες της 
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Ένωσης.

_________________ _________________
3 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 
ορθά στοιχεία δημοσίευσης στην ΕΕ] 
Κανονισμός (EΕ) .../… του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη ΕΕ L ... της ..., σ. ....

3 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 
ορθά στοιχεία δημοσίευσης στην ΕΕ] 
Κανονισμός (EΕ) .../… του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη ΕΕ L ... της ..., σ. ....

Or. en

Τροπολογία 244
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 4 – σημείο 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(8) Ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης 
θα πρέπει επίσης να συμπληρώνει και να 
συνάδει με άλλα μέσα που αφορούν την 
προαγωγή και ενίσχυση των αξιών της 
Ένωσης. Ειδικότερα, τα τρία θεσμικά 
όργανα δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα των ετήσιων εκθέσεων 
παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση 
του κατά πόσον υφίσταται σαφής κίνδυνος 
σοβαρής παραβίασης ή σοβαρή και 
διαρκής παραβίαση των αξιών της Ένωσης 
από κράτος μέλος, στο πλαίσιο εφαρμογής 
του άρθρου 7 της ΣΕΕ. Ομοίως, τα τρία 
θεσμικά όργανα δεσμεύονται να 
χρησιμοποιούν τα πορίσματα της ετήσιας 
έκθεσης παρακολούθησης κατά την 
αξιολόγηση του κατά πόσον υπάρχουν 
γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το 
κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 
2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου3. Τα τρία θεσμικά 
όργανα συμφωνούν ότι οι ετήσιες εκθέσεις 

(8) Ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης 
θα πρέπει επίσης να συμπληρώνει και να 
συνάδει με άλλα μέσα που αφορούν την 
προαγωγή και ενίσχυση των αξιών της 
Ένωσης. Ειδικότερα, τα τρία θεσμικά 
όργανα δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα των ετήσιων εκθέσεων 
παρακολούθησης ως μέρος της 
αξιολόγησης του κατά πόσον υφίσταται 
σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης ή 
σοβαρή και διαρκής παραβίαση των αξιών 
της Ένωσης από κράτος μέλος, στο 
πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 7 της ΣΕΕ. 
Ομοίως, τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα της ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης ως μέρος της 
αξιολόγησης του κατά πόσον υπάρχουν 
γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το 
κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 
2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου3. Τα τρία θεσμικά 
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παρακολούθησης θα πρέπει γενικότερα να 
καθοδηγούν τις δράσεις τους σε σχέση με 
τις αξίες της Ένωσης.

όργανα συμφωνούν ότι οι ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησης θα πρέπει γενικότερα να 
καθοδηγούν τις δράσεις τους σε σχέση με 
τις αξίες της Ένωσης.

_________________ _________________
3 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 
ορθά στοιχεία δημοσίευσης στην ΕΕ] 
Κανονισμός (EΕ) .../… του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη ΕΕ L ... της ..., σ. ....

3 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 
ορθά στοιχεία δημοσίευσης στην ΕΕ] 
Κανονισμός (EΕ) .../… του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη ΕΕ L ... της ..., σ. ....

Or. en

Τροπολογία 245
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – εδάφιο 4 – σημείο 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(8) Ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης 
θα πρέπει επίσης να συμπληρώνει και να 
συνάδει με άλλα μέσα που αφορούν την 
προαγωγή και ενίσχυση των αξιών της 
Ένωσης. Ειδικότερα, τα τρία θεσμικά 
όργανα δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα των ετήσιων εκθέσεων 
παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση του 
κατά πόσον υφίσταται σαφής κίνδυνος 
σοβαρής παραβίασης ή σοβαρή και 
διαρκής παραβίαση των αξιών της Ένωσης 
από κράτος μέλος, στο πλαίσιο εφαρμογής 
του άρθρου 7 της ΣΕΕ. Ομοίως, τα τρία 
θεσμικά όργανα δεσμεύονται να 
χρησιμοποιούν τα πορίσματα της ετήσιας 
έκθεσης παρακολούθησης κατά την 
αξιολόγηση του κατά πόσον υπάρχουν 
γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το 
κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 

(8) Ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης 
θα πρέπει επίσης να συμπληρώνει και να 
συνάδει με άλλα μέσα που αφορούν την 
προαγωγή και ενίσχυση των αξιών της 
Ένωσης. Ειδικότερα, τα τρία θεσμικά 
όργανα δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα των ετήσιων εκθέσεων 
παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση του 
κατά πόσον υφίσταται σοβαρή και διαρκής 
παραβίαση των αξιών της Ένωσης από 
κράτος μέλος, στο πλαίσιο εφαρμογής του 
άρθρου 7 της ΣΕΕ. Ομοίως, τα τρία 
θεσμικά όργανα δεσμεύονται να 
χρησιμοποιούν τα πορίσματα της ετήσιας 
έκθεσης παρακολούθησης κατά την 
αξιολόγηση του κατά πόσον υπάρχουν 
γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το 
κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 
2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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2020/xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου3. Τα τρία θεσμικά 
όργανα συμφωνούν ότι οι ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησης θα πρέπει γενικότερα να 
καθοδηγούν τις δράσεις τους σε σχέση με 
τις αξίες της Ένωσης.

και του Συμβουλίου3. Τα τρία θεσμικά 
όργανα συμφωνούν ότι οι ετήσιες εκθέσεις 
παρακολούθησης θα πρέπει γενικότερα να 
καθοδηγούν τις δράσεις τους σε σχέση με 
τις αξίες της Ένωσης.

_________________ _________________
3 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 
ορθά στοιχεία δημοσίευσης στην ΕΕ] 
Κανονισμός (EΕ) .../… του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη ΕΕ L ... της ..., σ. ....

3 [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx» 
και να προστεθούν στην υποσημείωση τα 
ορθά στοιχεία δημοσίευσης στην ΕΕ] 
Κανονισμός (EΕ) .../… του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων 
ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη ΕΕ L ... της ..., σ. ....

Or. bg

Τροπολογία 246
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να συντονίσουν τις 
προσπάθειές τους και να συνεργαστούν για 
να προωθήσουν και να ενισχύσουν τον 
σεβασμό των αξιών της Ένωσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 2 της ΣΕΕ.

1. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να συντονίσουν τις 
προσπάθειές τους και να συνεργαστούν για 
να προωθήσουν, να ενισχύσουν και να 
επιβάλουν τον σεβασμό των αξιών της 
Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 247
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να συντονίσουν τις 
προσπάθειές τους και να συνεργαστούν 
για να προωθήσουν και να ενισχύσουν τον 
σεβασμό των αξιών της Ένωσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 2 της ΣΕΕ.

1. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να προωθήσουν, να 
ενισχύσουν και να επιβάλουν τον σεβασμό 
των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, μέσω 
του συντονισμού των προσπαθειών τους 
και μέσω συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 248
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – σημείο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να συντονίσουν τις 
προσπάθειές τους και να συνεργαστούν για 
να προωθήσουν και να ενισχύσουν τον 
σεβασμό των αξιών της Ένωσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 2 της ΣΕΕ.

1. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να συντονίσουν τις 
προσπάθειές τους και να συνεργαστούν για 
να προωθήσουν και να επιβάλουν τον 
σεβασμό των αξιών της Ένωσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 2 της ΣΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 249
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να καθιερώσουν, σύμφωνα με 
την αρχή της καλόπιστης και αμοιβαίας 
συνεργασίας, έναν ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης, ο 
οποίος θα καλύπτει θέματα και βέλτιστες 
πρακτικές σε τομείς που άπτονται των 
αξιών της Ένωσης. Ο κύκλος ετήσιας 

2. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να καθιερώσουν, σύμφωνα με 
την αρχή της καλόπιστης και αμοιβαίας 
συνεργασίας, έναν ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης, ο 
οποίος θα καλύπτει θέματα και βέλτιστες 
πρακτικές σε τομείς που άπτονται των 
αξιών της Ένωσης. Ο κύκλος ετήσιας 
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παρακολούθησης περιλαμβάνει ένα 
προπαρασκευαστικό στάδιο, τη 
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης με συστάσεις σχετικά με 
τις αξίες της Ένωσης («ετήσια έκθεση») 
και ένα στάδιο περαιτέρω εξέτασης.

παρακολούθησης περιλαμβάνει ένα 
προπαρασκευαστικό στάδιο, τη 
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης με συστάσεις σχετικά με 
τις αξίες της Ένωσης («ετήσια έκθεση») 
και ένα στάδιο περαιτέρω εξέτασης, το 
οποίο μεταξύ άλλων αφορά την εφαρμογή 
των εν λόγω συστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 250
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να καθιερώσουν, σύμφωνα με 
την αρχή της καλόπιστης και αμοιβαίας 
συνεργασίας, έναν ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης, ο 
οποίος θα καλύπτει θέματα και βέλτιστες 
πρακτικές σε τομείς που άπτονται των 
αξιών της Ένωσης. Ο κύκλος ετήσιας 
παρακολούθησης περιλαμβάνει ένα 
προπαρασκευαστικό στάδιο, τη 
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης με συστάσεις σχετικά με 
τις αξίες της Ένωσης («ετήσια έκθεση») 
και ένα στάδιο περαιτέρω εξέτασης.

2. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να καθιερώσουν, σύμφωνα με 
την αρχή της καλόπιστης και αμοιβαίας 
συνεργασίας, έναν ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης, ο 
οποίος θα καλύπτει θέματα και βέλτιστες 
πρακτικές σε όλους τους τομείς που 
άπτονται των αξιών της Ένωσης. Ο κύκλος 
ετήσιας παρακολούθησης περιλαμβάνει 
ένα προπαρασκευαστικό στάδιο, τη 
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης με ειδικές ανά χώρα 
εκθέσεις και συστάσεις σχετικά με τις 
αξίες της Ένωσης («ετήσια έκθεση») και 
ένα στάδιο περαιτέρω εξέτασης.

Or. en

Τροπολογία 251
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να καθιερώσουν, σύμφωνα με 
την αρχή της καλόπιστης και αμοιβαίας 
συνεργασίας, έναν ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης, ο 
οποίος θα καλύπτει θέματα και βέλτιστες 
πρακτικές σε τομείς που άπτονται των 
αξιών της Ένωσης. Ο κύκλος ετήσιας 
παρακολούθησης περιλαμβάνει ένα 
προπαρασκευαστικό στάδιο, τη 
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης με συστάσεις σχετικά με 
τις αξίες της Ένωσης («ετήσια έκθεση») 
και ένα στάδιο περαιτέρω εξέτασης.

2. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να καθιερώσουν, σύμφωνα με 
την αρχή της καλόπιστης, ενεργούς, 
διαφανούς και αμοιβαίας συνεργασίας, 
έναν ετήσιο κύκλο παρακολούθησης των 
αξιών της Ένωσης, ο οποίος θα καλύπτει 
θέματα και βέλτιστες πρακτικές σε τομείς 
που άπτονται των αξιών της Ένωσης. Ο 
κύκλος ετήσιας παρακολούθησης 
περιλαμβάνει ένα προπαρασκευαστικό 
στάδιο, τη δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης με συστάσεις σχετικά με 
τις αξίες της Ένωσης («ετήσια έκθεση») 
και ένα στάδιο περαιτέρω εξέτασης.

Or. ro

Τροπολογία 252
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να καθιερώσουν, σύμφωνα με 
την αρχή της καλόπιστης και αμοιβαίας 
συνεργασίας, έναν ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης, ο 
οποίος θα καλύπτει θέματα και βέλτιστες 
πρακτικές σε τομείς που άπτονται των 
αξιών της Ένωσης. Ο κύκλος ετήσιας 
παρακολούθησης περιλαμβάνει ένα 
προπαρασκευαστικό στάδιο, τη 
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης με συστάσεις σχετικά με 
τις αξίες της Ένωσης («ετήσια έκθεση») 
και ένα στάδιο περαιτέρω εξέτασης.

2. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να καθιερώσουν, σύμφωνα με 
την αρχή της καλόπιστης και αμοιβαίας 
συνεργασίας, έναν ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης των αξιών της Ένωσης, ο 
οποίος θα καλύπτει θέματα και βέλτιστες 
πρακτικές σε όλους τους τομείς που 
άπτονται των αξιών της Ένωσης. Ο κύκλος 
ετήσιας παρακολούθησης περιλαμβάνει 
ένα προπαρασκευαστικό στάδιο, τη 
δημοσίευση ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης με συστάσεις σχετικά με 
τις αξίες της Ένωσης («ετήσια έκθεση») 
και ένα στάδιο περαιτέρω εξέτασης.

Or. en

Τροπολογία 253
Malin Björk
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να συστήσουν μόνιμη 
διοργανική ομάδα εργασίας για τις αξίες 
της Ένωσης («ομάδα εργασίας»). Η ομάδα 
εργασίας διευκολύνει τον συντονισμό και 
τη συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών 
οργάνων στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου 
παρακολούθησης. Η ομάδα εργασίας 
προσκαλεί τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
συμμετέχει στις συνεδριάσεις της. Η ομάδα 
εργασίας συμβουλεύεται επίσης 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε τακτική 
βάση.

3. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να συστήσουν μόνιμη 
διοργανική ομάδα εργασίας για τις αξίες 
της Ένωσης («ομάδα εργασίας»). Η ομάδα 
εργασίας διενεργεί αξιολογήσεις σχετικά 
με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα στα κράτη 
μέλη και διευκολύνει τον συντονισμό και 
τη συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών 
οργάνων στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου 
παρακολούθησης. Η ομάδα εργασίας 
προσκαλεί τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
συμμετέχει στις συνεδριάσεις της, 
παράλληλα με την Επιτροπή της Βενετίας 
και την Ομάδα χωρών κατά της 
διαφθοράς, τον Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια 
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, καθώς 
και άλλους διεθνείς οργανισμούς·και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. 
Η ομάδα εργασίας συμβουλεύεται επίσης 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε τακτική 
βάση και δημιουργεί διαύλους για την 
υποβολή αιτιολογημένων γνωμών από 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η ομάδα 
εργασίας βασίζεται στα πορίσματα των 
οργανισμών με τους οποίους έγινε 
διαβούλευση και των ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 254
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Τα τρία θεσμικά όργανα 3. Τα τρία θεσμικά όργανα 
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συμφωνούν να συστήσουν μόνιμη 
διοργανική ομάδα εργασίας για τις αξίες 
της Ένωσης («ομάδα εργασίας»). Η ομάδα 
εργασίας διευκολύνει τον συντονισμό και 
τη συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών 
οργάνων στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου 
παρακολούθησης. Η ομάδα εργασίας 
προσκαλεί τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
συμμετέχει στις συνεδριάσεις της. Η ομάδα 
εργασίας συμβουλεύεται επίσης 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε τακτική 
βάση.

συμφωνούν να συστήσουν μόνιμη 
διοργανική ομάδα εργασίας για τις αξίες 
της Ένωσης («ομάδα εργασίας»). Η ομάδα 
εργασίας διευκολύνει τον συντονισμό και 
τη συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών 
οργάνων στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου 
παρακολούθησης και εγκρίνει 
μεθοδολογία για την ετήσια έκθεση. Η 
ομάδα εργασίας προσκαλεί τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχει στις 
συνεδριάσεις της. Η ομάδα εργασίας 
συμβουλεύεται επίσης ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες, οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και υπερασπιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τακτική 
βάση και δημιουργεί έναν ενωσιακό 
μηχανισμό για την προστασία όσων 
συνέβαλαν στη διαδικασία από αντίποινα 
που ενδέχεται να υποστούν.

Or. en

Τροπολογία 255
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να συστήσουν μόνιμη 
διοργανική ομάδα εργασίας για τις αξίες 
της Ένωσης («ομάδα εργασίας»). Η ομάδα 
εργασίας διευκολύνει τον συντονισμό και 
τη συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών 
οργάνων στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου 
παρακολούθησης. Η ομάδα εργασίας 
προσκαλεί τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
συμμετέχει στις συνεδριάσεις της. Η ομάδα 
εργασίας συμβουλεύεται επίσης 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε τακτική 
βάση.

3. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να συστήσουν μόνιμη 
διοργανική ομάδα εργασίας για τις αξίες 
της Ένωσης («ομάδα εργασίας»). Η ομάδα 
εργασίας διευκολύνει τον συντονισμό και 
τη συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών 
οργάνων στο πλαίσιο όλων των σταδίων 
του ετήσιου κύκλου παρακολούθησης. Η 
ομάδα εργασίας προσκαλεί τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχει στις 
συνεδριάσεις της. Η ομάδα εργασίας 
συμβουλεύεται επίσης άμεσα 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
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και υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε τακτική βάση. Η ομάδα 
εργασίας κοινοποιεί τακτικά τις εκθέσεις 
σχετικά με το έργο της.

Or. en

Τροπολογία 256
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να συστήσουν μόνιμη 
διοργανική ομάδα εργασίας για τις αξίες 
της Ένωσης («ομάδα εργασίας»). Η ομάδα 
εργασίας διευκολύνει τον συντονισμό και 
τη συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών 
οργάνων στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου 
παρακολούθησης. Η ομάδα εργασίας 
προσκαλεί τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της. Η 
ομάδα εργασίας συμβουλεύεται επίσης 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε τακτική 
βάση.

3. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να συστήσουν μόνιμη 
διοργανική ομάδα εργασίας για τις αξίες 
της Ένωσης («ομάδα εργασίας»). Η ομάδα 
εργασίας διευκολύνει τον συντονισμό και 
τη συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών 
οργάνων στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου 
παρακολούθησης. Η ομάδα εργασίας 
συμβουλεύεται επίσης ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες σε τακτική βάση.

Or. en

Τροπολογία 257
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 3 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. Η ομάδα εργασίας, κατόπιν 
πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, ορίζει μια ομάδα 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ως 
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πρόσθετο ανεξάρτητο μέσο στο πλαίσιο 
διαπίστωσης παραβιάσεων των αξιών 
της Ένωσης και βέλτιστων πρακτικών 
για την εφαρμογή των εν λόγω αξιών που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ. Η 
ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων 
υποβάλλει τα πορίσματά της εγκαίρως 
τόσο στην ομάδα εργασίας όσο και στην 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 258
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 3 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. Της ομάδας εργασίας προεδρεύει 
ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 259
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
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Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Σε ετήσια βάση, η Επιτροπή 
διοργανώνει στοχευμένη διαβούλευση με 
ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να 
συλλέξει πληροφορίες για την ετήσια 
έκθεση. Η διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη πραγματοποιείται 
κατά τo πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Η 
διαβούλευση είναι διαφανής και βασίζεται 
σε σαφή και αυστηρή μεθοδολογία που 

4. Σε ετήσια βάση, η Επιτροπή 
διοργανώνει στοχευμένη διαβούλευση με 
ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να 
συλλέξει πληροφορίες για την ετήσια 
έκθεση. Η διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη πραγματοποιείται 
κατά τo πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Η 
διαβούλευση είναι διαφανής και βασίζεται 
σε σαφή και αυστηρή μεθοδολογία που 
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συμφωνήθηκε από την ομάδα εργασίας. Σε 
κάθε περίπτωση, η μεθοδολογία 
περιλαμβάνει, σε κατάλληλη μορφή, τους 
στόχους αναφοράς που απαριθμούνται στα 
παραρτήματα των αποφάσεων 
2006/928/ΕΚ και 2006/929/ΕΚ της 
Επιτροπής.

συμφωνήθηκε από την ομάδα εργασίας, 
μετά από συνεκτική και διαφανή 
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. 
Σε κάθε περίπτωση, η μεθοδολογία 
περιλαμβάνει, σε κατάλληλη μορφή, τους 
στόχους αναφοράς που απαριθμούνται στα 
παραρτήματα των αποφάσεων 
2006/928/ΕΚ και 2006/929/ΕΚ της 
Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 260
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Σε ετήσια βάση, η Επιτροπή 
διοργανώνει στοχευμένη διαβούλευση με 
ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να 
συλλέξει πληροφορίες για την ετήσια 
έκθεση. Η διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη πραγματοποιείται 
κατά τo πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Η 
διαβούλευση είναι διαφανής και βασίζεται 
σε σαφή και αυστηρή μεθοδολογία που 
συμφωνήθηκε από την ομάδα εργασίας. Σε 
κάθε περίπτωση, η μεθοδολογία 
περιλαμβάνει, σε κατάλληλη μορφή, τους 
στόχους αναφοράς που απαριθμούνται στα 
παραρτήματα των αποφάσεων 
2006/928/ΕΚ και 2006/929/ΕΚ της 
Επιτροπής.

4. Σε ετήσια βάση, η Επιτροπή 
διοργανώνει στοχευμένη διαβούλευση με 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αντιπροσώπων των κρατών μελών, 
προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για 
την ετήσια έκθεση. Η διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη πραγματοποιείται 
κατά τo πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Η 
διαβούλευση είναι διαφανής, 
αντικειμενική και βασίζεται σε σαφή και 
αυστηρή μεθοδολογία που συμφωνήθηκε 
από την ομάδα εργασίας. Σε κάθε 
περίπτωση, η μεθοδολογία περιλαμβάνει, 
σε κατάλληλη μορφή, τους στόχους 
αναφοράς που απαριθμούνται στα 
παραρτήματα των αποφάσεων 
2006/928/ΕΚ και 2006/929/ΕΚ της 
Επιτροπής.

Or. bg
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Σε ετήσια βάση, η Επιτροπή 
διοργανώνει στοχευμένη διαβούλευση με 
ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να 
συλλέξει πληροφορίες για την ετήσια 
έκθεση. Η διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη πραγματοποιείται 
κατά τo πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Η 
διαβούλευση είναι διαφανής και βασίζεται 
σε σαφή και αυστηρή μεθοδολογία που 
συμφωνήθηκε από την ομάδα εργασίας. Σε 
κάθε περίπτωση, η μεθοδολογία 
περιλαμβάνει, σε κατάλληλη μορφή, τους 
στόχους αναφοράς που απαριθμούνται στα 
παραρτήματα των αποφάσεων 
2006/928/ΕΚ και 2006/929/ΕΚ της 
Επιτροπής.

4. Σε ετήσια βάση, η Επιτροπή 
διοργανώνει στοχευμένη διαβούλευση με 
ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να 
συλλέξει πληροφορίες για την ετήσια 
έκθεση. Η διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη πραγματοποιείται 
κατά τo πρώτο τρίμηνο κάθε έτους. Η 
διαβούλευση είναι διαφανής και βασίζεται 
σε σαφή και αυστηρή μεθοδολογία που 
συμφωνήθηκε από την ομάδα εργασίας. Σε 
κάθε περίπτωση, η μεθοδολογία 
περιλαμβάνει, σε κατάλληλη μορφή, τους 
στόχους αναφοράς, όπως εκείνους που 
απαριθμούνται στα παραρτήματα των 
αποφάσεων 2006/928/ΕΚ και 
2006/929/ΕΚ της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 262
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. Η διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη παρέχει σε 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε 
επαγγελματικές ενώσεις και δίκτυα, στα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, και στα κράτη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
κοινοβουλίων και των τοπικών αρχών, τη 
δυνατότητα να συνεισφέρουν στην ετήσια 
έκθεση. Η Επιτροπή ενσωματώνει στην 
ετήσια έκθεση τις πληροφορίες που 
παρέχονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί τις σχετικές 
συνεισφορές στον δικτυακό της τόπο πριν 
από τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης.

5. Η διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη παρέχει σε 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε 
επαγγελματικές ενώσεις και δίκτυα, στα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, και στα κράτη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
κοινοβουλίων και των τοπικών αρχών, τη 
δυνατότητα να συνεισφέρουν στην ετήσια 
έκθεση. Η Επιτροπή ενσωματώνει στην 
ετήσια έκθεση τις πληροφορίες που 
παρέχονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που παρέχονται από τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και παρουσιάζουν διάσταση 
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απόψεων επί του ίδιου θέματος. Η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί τις σχετικές 
συνεισφορές στον δικτυακό της τόπο πριν 
από τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης.

Or. en

Τροπολογία 263
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. Η διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη παρέχει σε 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε 
επαγγελματικές ενώσεις και δίκτυα, στα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, και στα κράτη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
κοινοβουλίων και των τοπικών αρχών, τη 
δυνατότητα να συνεισφέρουν στην ετήσια 
έκθεση. Η Επιτροπή ενσωματώνει στην 
ετήσια έκθεση τις πληροφορίες που 
παρέχονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί τις σχετικές 
συνεισφορές στον δικτυακό της τόπο πριν 
από τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης.

5. Η διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη παρέχει σε 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε 
εθνικούς οργανισμούς ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και σε φορείς ισότητας, σε 
επαγγελματικές ενώσεις και δίκτυα, στα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη και του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, και στα κράτη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
κοινοβουλίων και των τοπικών αρχών, τη 
δυνατότητα να συνεισφέρουν στην ετήσια 
έκθεση. Η Επιτροπή ενσωματώνει στην 
ετήσια έκθεση τις πληροφορίες που 
παρέχονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί τις σχετικές 
συνεισφορές στον δικτυακό της τόπο πριν 
από τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης.

Or. en

Τροπολογία 264
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. Η διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη παρέχει σε 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
σε επαγγελματικές ενώσεις και δίκτυα, 
στα όργανα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, στα θεσμικά και λοιπά όργανα 
και τους οργανισμούς της Ένωσης, και στα 
κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών κοινοβουλίων και των τοπικών 
αρχών, τη δυνατότητα να συνεισφέρουν 
στην ετήσια έκθεση. Η Επιτροπή 
ενσωματώνει στην ετήσια έκθεση τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί τις σχετικές συνεισφορές 
στον δικτυακό της τόπο πριν από τη 
δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης.

5. Η διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη παρέχει στα θεσμικά 
και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς 
της Ένωσης, και στα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
κοινοβουλίων και των τοπικών αρχών, των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
των επαγγελματικών ενώσεων και 
δικτύων και των οργάνων τόσο του 
Συμβουλίου της Ευρώπης όσο και του 
ΟΗΕ, τη δυνατότητα να συνεισφέρουν 
στην ετήσια έκθεση. Η Επιτροπή 
ενσωματώνει στην ετήσια έκθεση τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί τις σχετικές συνεισφορές 
στον δικτυακό της τόπο πριν από τη 
δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης, με την 
επιφύλαξη της συναίνεσης όσων 
συνέβαλαν σε αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 265
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. Η διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη παρέχει σε 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε 
επαγγελματικές ενώσεις και δίκτυα, στα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, και στα κράτη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
κοινοβουλίων και των τοπικών αρχών, τη 
δυνατότητα να συνεισφέρουν στην ετήσια 
έκθεση. Η Επιτροπή ενσωματώνει στην 
ετήσια έκθεση τις πληροφορίες που 
παρέχονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί τις σχετικές 

5. Η διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη παρέχει σε 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε 
επαγγελματικές ενώσεις και δίκτυα, στα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, και στα κράτη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
κοινοβουλίων και των τοπικών αρχών, τη 
δυνατότητα να συνεισφέρουν στην ετήσια 
έκθεση. Η Επιτροπή ενσωματώνει στην 
ετήσια έκθεση τις πληροφορίες που 
παρέχονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί τις συνεισφορές 
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συνεισφορές στον δικτυακό της τόπο πριν 
από τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης.

των ενδιαφερόμενων μερών στον 
δικτυακό της τόπο πριν από τη δημοσίευση 
της ετήσιας έκθεσης.

Or. bg

Τροπολογία 266
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. Η διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη παρέχει σε 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε 
επαγγελματικές ενώσεις και δίκτυα, στα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, και στα κράτη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
κοινοβουλίων και των τοπικών αρχών, τη 
δυνατότητα να συνεισφέρουν στην ετήσια 
έκθεση. Η Επιτροπή ενσωματώνει στην 
ετήσια έκθεση τις πληροφορίες που 
παρέχονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί τις σχετικές 
συνεισφορές στον δικτυακό της τόπο πριν 
από τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης.

5. Η διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη παρέχει σε 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε 
επαγγελματικές ενώσεις και δίκτυα, στα 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης, και στα κράτη 
μέλη, συμπεριλαμβανομένων των 
αρμόδιων εθνικών αρχών, τη δυνατότητα 
να συνεισφέρουν στην ετήσια έκθεση. Η 
Επιτροπή ενσωματώνει στην ετήσια 
έκθεση τις πληροφορίες που παρέχονται 
από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί τις σχετικές συνεισφορές 
στον δικτυακό της τόπο πριν από τη 
δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης.

Or. en

Τροπολογία 267
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. Κατά την εκπόνηση της ετήσιας 
έκθεσης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλες 
τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της. 
Ιδιαίτερη σημασία έχουν εν προκειμένω οι 
εκθέσεις και τα στοιχεία του Οργανισμού 

6. Κατά την εκπόνηση της ετήσιας 
έκθεσης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλες 
τις επίσημες πληροφορίες που έχει στη 
διάθεσή της. Σημασία έχουν εν 
προκειμένω οι εκθέσεις και τα στοιχεία του 
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Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της 
Επιτροπής της Βενετίας και της Ομάδας 
χωρών κατά της διαφθοράς, καθώς και 
άλλων διεθνών οργανισμών που εκπονούν 
σχετικές μελέτες.

Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της 
Επιτροπής της Βενετίας και της Ομάδας 
χωρών κατά της διαφθοράς, καθώς και 
άλλων καθιερωμένων διεθνών 
οργανισμών που εκπονούν σχετικές 
μελέτες. Σε περίπτωση σημαντικής 
απόκλισης μεταξύ των αξιολογήσεων δύο 
διεθνών οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται σε μια περιοχή εντός 
του πεδίου εφαρμογής του μηχανισμού, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί τη δική 
της, ανεξάρτητη αξιολόγηση της 
κατάστασης.

Or. bg

Τροπολογία 268
Loránt Vincze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. Κατά την εκπόνηση της ετήσιας 
έκθεσης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλες 
τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της. 
Ιδιαίτερη σημασία έχουν εν προκειμένω οι 
εκθέσεις και τα στοιχεία του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της 
Επιτροπής της Βενετίας και της Ομάδας 
χωρών κατά της διαφθοράς, καθώς και 
άλλων διεθνών οργανισμών που εκπονούν 
σχετικές μελέτες.

6. Κατά την εκπόνηση της ετήσιας 
έκθεσης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλες 
τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της. 
Ιδιαίτερη σημασία έχουν εν προκειμένω οι 
εκθέσεις και τα στοιχεία του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της 
Επιτροπής της Βενετίας, της Ομάδας 
χωρών κατά της διαφθοράς, της 
συμβουλευτικής επιτροπής για τη 
Σύμβαση-Πλαίσιο για την προστασία των 
εθνικών μειονοτήτων και της επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων του ευρωπαϊκού χάρτη 
για τις περιφερειακές και μειονοτικές 
γλώσσες, καθώς και άλλων διεθνών 
οργανισμών που εκπονούν σχετικές 
μελέτες.

Or. en
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Τροπολογία 269
Malin Björk, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann, Marc Angel, Pernando Barrena 
Arza, Ramona Strugariu, Katarina Barley

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. Κατά την εκπόνηση της ετήσιας 
έκθεσης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλες 
τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της. 
Ιδιαίτερη σημασία έχουν εν προκειμένω οι 
εκθέσεις και τα στοιχεία του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της 
Επιτροπής της Βενετίας και της Ομάδας 
χωρών κατά της διαφθοράς, καθώς και 
άλλων διεθνών οργανισμών που εκπονούν 
σχετικές μελέτες.

6. Κατά την εκπόνηση της ετήσιας 
έκθεσης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλες 
τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της. 
Ιδιαίτερη σημασία έχουν εν προκειμένω οι 
εκθέσεις και τα στοιχεία του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της 
Επιτροπής της Βενετίας, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της 
Μισαλλοδοξίας, της νεοσυσταθείσας 
Συντονιστικής Επιτροπής για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και την 
προώθηση της ποικιλομορφίας και της 
ένταξης, και της Ομάδας χωρών κατά της 
διαφθοράς, καθώς και άλλων διεθνών 
οργανισμών που εκπονούν σχετικές 
μελέτες.

Or. en

Τροπολογία 270
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. Κατά την εκπόνηση της ετήσιας 
έκθεσης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλες 
τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της. 
Ιδιαίτερη σημασία έχουν εν προκειμένω οι 
εκθέσεις και τα στοιχεία του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της 
Επιτροπής της Βενετίας και της Ομάδας 
χωρών κατά της διαφθοράς, καθώς και 

6. Κατά την εκπόνηση της ετήσιας 
έκθεσης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλες 
τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της 
και τη σαφή και αυστηρή μεθοδολογία 
που συμφωνήθηκε από την ομάδα 
εργασίας. Ιδιαίτερη σημασία εν 
προκειμένω έχουν η αξιολόγηση που 
διενεργήθηκε από την ομάδα εργασίας 
και οι εκθέσεις και τα στοιχεία του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
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άλλων διεθνών οργανισμών που εκπονούν 
σχετικές μελέτες.

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της 
Επιτροπής της Βενετίας και της Ομάδας 
χωρών κατά της διαφθοράς, καθώς και 
άλλων διεθνών οργανισμών που εκπονούν 
σχετικές μελέτες.

Or. en

Τροπολογία 271
Caterina Chinnici

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. Κατά την εκπόνηση της ετήσιας 
έκθεσης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλες 
τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της. 
Ιδιαίτερη σημασία έχουν εν προκειμένω οι 
εκθέσεις και τα στοιχεία του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της 
Επιτροπής της Βενετίας και της Ομάδας 
χωρών κατά της διαφθοράς, καθώς και 
άλλων διεθνών οργανισμών που εκπονούν 
σχετικές μελέτες.

6. Κατά την εκπόνηση της ετήσιας 
έκθεσης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλες 
τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της. 
Ιδιαίτερη σημασία έχουν εν προκειμένω οι 
εκθέσεις και τα στοιχεία του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της 
Επιτροπής της Βενετίας, της Ομάδας 
χωρών κατά της διαφθοράς και της 
Ομάδας ειδικών σε δράση κατά της βίας 
εναντίον των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και άλλων 
διεθνών οργανισμών που εκπονούν 
σχετικές μελέτες.

Or. en

Τροπολογία 272
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. Κατά την εκπόνηση της ετήσιας 
έκθεσης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλες 
τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της. 

6. Κατά την εκπόνηση της ετήσιας 
έκθεσης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλες 
τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, 
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Ιδιαίτερη σημασία έχουν εν προκειμένω οι 
εκθέσεις και τα στοιχεία του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της 
Επιτροπής της Βενετίας και της Ομάδας 
χωρών κατά της διαφθοράς, καθώς και 
άλλων διεθνών οργανισμών που εκπονούν 
σχετικές μελέτες.

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
ψηφισμάτων και των σχετικών εκθέσεων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ιδιαίτερη 
σημασία έχουν εν προκειμένω οι εκθέσεις 
και τα στοιχεία του Οργανισμού 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη και των 
οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, καθώς 
και άλλων διεθνών οργανισμών που 
εκπονούν σχετικές μελέτες, αξιολογήσεις 
και συστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 273
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. Ορισθέντες αντιπρόσωποι των 
τριών θεσμικών οργάνων έχουν τη 
δυνατότητα να πραγματοποιούν 
περιορισμένο αριθμό διερευνητικών 
επισκέψεων στα κράτη μέλη για να 
συλλέξουν πρόσθετες πληροφορίες και να 
εξακριβώσουν κατά πόσον τηρούνται οι 
αξίες της Ένωσης στα οικεία κράτη μέλη. 
Η Επιτροπή ενσωματώνει τα πορίσματα 
στην ετήσια έκθεση.

7. Ορισθέντες αντιπρόσωποι της 
ομάδας εργασίας έχουν τη δυνατότητα να 
πραγματοποιούν περιορισμένο αριθμό 
διερευνητικών επισκέψεων στα κράτη 
μέλη για να συλλέξουν πρόσθετες 
πληροφορίες και να εξακριβώσουν κατά 
πόσον τηρούνται οι αξίες της Ένωσης στα 
οικεία κράτη μέλη. Η Επιτροπή 
χρησιμοποιεί τα πορίσματα στην ετήσια 
έκθεση.

Or. en

Τροπολογία 274
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. Ορισθέντες αντιπρόσωποι των 
τριών θεσμικών οργάνων έχουν τη 
δυνατότητα να πραγματοποιούν 
περιορισμένο αριθμό διερευνητικών 
επισκέψεων στα κράτη μέλη για να 
συλλέξουν πρόσθετες πληροφορίες και να 
εξακριβώσουν κατά πόσον τηρούνται οι 
αξίες της Ένωσης στα οικεία κράτη μέλη. 
Η Επιτροπή ενσωματώνει τα πορίσματα 
στην ετήσια έκθεση.

7. Ορισθέντες αντιπρόσωποι των 
τριών θεσμικών οργάνων έχουν τη 
δυνατότητα να πραγματοποιούν 
διερευνητικές επισκέψεις στα κράτη μέλη 
για να συλλέξουν πρόσθετες πληροφορίες 
και να εξακριβώσουν κατά πόσον 
τηρούνται οι αξίες της Ένωσης στα οικεία 
κράτη μέλη. Η Επιτροπή ενσωματώνει τα 
πορίσματα στην ετήσια έκθεση.

Or. en

Τροπολογία 275
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 8 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. Η Επιτροπή ενημερώνει την ομάδα 
εργασίας για την πρόοδο που σημειώθηκε 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού σταδίου.

8. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά 
την ομάδα εργασίας για την πρόοδο που 
σημειώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού σταδίου και 
υποβάλλει σχετικό σχέδιο έκθεσης στην 
ομάδα εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 276
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 8 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. Η Επιτροπή ενημερώνει την ομάδα 
εργασίας για την πρόοδο που σημειώθηκε 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού σταδίου.

8. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά 
την ομάδα εργασίας για την πρόοδο που 
σημειώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού σταδίου.
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Or. en

Τροπολογία 277
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 8 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. Η Επιτροπή ενημερώνει την ομάδα 
εργασίας για την πρόοδο που σημειώθηκε 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού σταδίου.

8. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά 
την ομάδα εργασίας για την πρόοδο που 
σημειώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού σταδίου.

Or. en

Τροπολογία 278
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 8 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. Η Επιτροπή ενημερώνει την ομάδα 
εργασίας για την πρόοδο που σημειώθηκε 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού σταδίου.

8. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά 
την ομάδα εργασίας για την πρόοδο που 
σημειώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού σταδίου.

Or. bg

Τροπολογία 279
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Η Επιτροπή συντάσσει την ετήσια 
έκθεση με βάση τις πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν κατά το 

9. Η Επιτροπή συντάσσει την ετήσια 
έκθεση με βάση την αξιολόγηση που 
διενεργήθηκε από την ομάδα εργασίας 
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προπαρασκευαστικό στάδιο. Η ετήσια 
έκθεση θα πρέπει να καλύπτει τόσο θετικές 
όσο και αρνητικές εξελίξεις σχετικά με τις 
αξίες της Ένωσης στα κράτη μέλη. Η 
ετήσια έκθεση είναι αμερόληπτη, 
βασίζεται σε στοιχεία που έχουν συλλεγεί 
με αντικειμενικό τρόπο και τηρεί την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών. 
Η έκθεση θα πρέπει να είναι αρκούντως 
εμπεριστατωμένη ώστε να αποτυπώνει τη 
σοβαρότητα της συγκεκριμένης 
κατάστασης

και τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν 
κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο. Η 
ετήσια έκθεση θα πρέπει να καλύπτει τόσο 
θετικές όσο και αρνητικές εξελίξεις 
σχετικά με τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα 
στα κράτη μέλη, βάσει τουλάχιστον των 
κριτηρίων που ορίζονται στον «κατάλογο 
κριτηρίων κράτους δικαίου» που έχει 
εκπονήσει η Επιτροπή της Βενετίας. Η 
ετήσια έκθεση είναι αμερόληπτη, 
βασίζεται σε στοιχεία που έχουν συλλεγεί 
με αντικειμενικό τρόπο και τηρεί την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών. 
Η έκθεση θα πρέπει να είναι αρκούντως 
εμπεριστατωμένη ώστε να αποτυπώνει τη 
σοβαρότητα της συγκεκριμένης 
κατάστασης

Or. en

Τροπολογία 280
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Η Επιτροπή συντάσσει την ετήσια 
έκθεση με βάση τις πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν κατά το 
προπαρασκευαστικό στάδιο. Η ετήσια 
έκθεση θα πρέπει να καλύπτει τόσο θετικές 
όσο και αρνητικές εξελίξεις σχετικά με τις 
αξίες της Ένωσης στα κράτη μέλη. Η 
ετήσια έκθεση είναι αμερόληπτη, 
βασίζεται σε στοιχεία που έχουν συλλεγεί 
με αντικειμενικό τρόπο και τηρεί την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών. 
Η έκθεση θα πρέπει να είναι αρκούντως 
εμπεριστατωμένη ώστε να αποτυπώνει τη 
σοβαρότητα της συγκεκριμένης 
κατάστασης

9. Η Επιτροπή συντάσσει την ετήσια 
έκθεση με βάση τις πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν κατά το 
προπαρασκευαστικό στάδιο. Η Επιτροπή 
εκδίδει μια αιτιολογημένη γνώμη, εάν 
αποφασίσει να μην ενσωματώσει πλήρως 
τα πορίσματα της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων στην ετήσια έκθεση. Η 
ετήσια έκθεση θα πρέπει να καλύπτει τόσο 
θετικές όσο και αρνητικές εξελίξεις 
σχετικά με τις αξίες της Ένωσης, όπως 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, 
σε κάθε κράτος μέλος. Η ετήσια έκθεση 
είναι αμερόληπτη, βασίζεται σε στοιχεία 
που έχουν συλλεγεί με αντικειμενικό 
τρόπο και τηρεί την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των κρατών μελών. Η έκθεση 
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θα πρέπει να είναι αρκούντως 
εμπεριστατωμένη ώστε να αποτυπώνει τη 
σοβαρότητα της συγκεκριμένης 
κατάστασης

Or. en

Τροπολογία 281
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Η Επιτροπή συντάσσει την ετήσια 
έκθεση με βάση τις πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν κατά το 
προπαρασκευαστικό στάδιο. Η ετήσια 
έκθεση θα πρέπει να καλύπτει τόσο θετικές 
όσο και αρνητικές εξελίξεις σχετικά με τις 
αξίες της Ένωσης στα κράτη μέλη. Η 
ετήσια έκθεση είναι αμερόληπτη, 
βασίζεται σε στοιχεία που έχουν συλλεγεί 
με αντικειμενικό τρόπο και τηρεί την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών. 
Η έκθεση θα πρέπει να είναι αρκούντως 
εμπεριστατωμένη ώστε να αποτυπώνει τη 
σοβαρότητα της συγκεκριμένης 
κατάστασης

9. Η Επιτροπή συντάσσει την ετήσια 
έκθεση με βάση τις πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν κατά το 
προπαρασκευαστικό στάδιο. Η ετήσια 
έκθεση θα πρέπει να καλύπτει διεξοδικά 
τόσο θετικές όσο και αρνητικές εξελίξεις 
σχετικά με τις αξίες της Ένωσης στα κράτη 
μέλη. Η ετήσια έκθεση είναι αμερόληπτη, 
βασίζεται σε στοιχεία που έχουν συλλεγεί 
με αντικειμενικό τρόπο και τηρεί την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών. 
Η έκθεση θα πρέπει να είναι αρκούντως 
εμπεριστατωμένη ώστε να αποτυπώνει τη 
σοβαρότητα της συγκεκριμένης 
κατάστασης Η Επιτροπή 
συμπεριλαμβάνει στην ετήσια έκθεση μια 
ενότητα για τη διαδικασία επί παραβάσει 
όσον αφορά τις αξίες της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 282
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Η Επιτροπή συντάσσει την ετήσια 
έκθεση με βάση τις πληροφορίες που 

9. Η Επιτροπή συντάσσει την ετήσια 
έκθεση με βάση τις πληροφορίες που 
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συγκεντρώθηκαν κατά το 
προπαρασκευαστικό στάδιο. Η ετήσια 
έκθεση θα πρέπει να καλύπτει τόσο θετικές 
όσο και αρνητικές εξελίξεις σχετικά με τις 
αξίες της Ένωσης στα κράτη μέλη. Η 
ετήσια έκθεση είναι αμερόληπτη, 
βασίζεται σε στοιχεία που έχουν συλλεγεί 
με αντικειμενικό τρόπο και τηρεί την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών. 
Η έκθεση θα πρέπει να είναι αρκούντως 
εμπεριστατωμένη ώστε να αποτυπώνει τη 
σοβαρότητα της συγκεκριμένης 
κατάστασης

συγκεντρώθηκαν κατά το 
προπαρασκευαστικό στάδιο. Η ετήσια 
έκθεση θα πρέπει να καλύπτει τόσο θετικές 
όσο και αρνητικές εξελίξεις σχετικά με τις 
αξίες της Ένωσης στα κράτη μέλη. Η 
ετήσια έκθεση είναι αμερόληπτη, 
βασίζεται σε στοιχεία που έχουν συλλεγεί 
με αντικειμενικό τρόπο και τηρεί την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών, 
καθώς και τις αρχές της 
επικουρικότητας, της αναλογικότητας και 
της αναγκαιότητας. Η έκθεση θα πρέπει 
να είναι αρκούντως εμπεριστατωμένη ώστε 
να αποτυπώνει τη σοβαρότητα της 
συγκεκριμένης κατάστασης

Or. en

Τροπολογία 283
Carles Puigdemont i Casamajó, Clara Ponsatí Obiols, Antoni Comín i Oliveres, Laura 
Ferrara, Sabrina Pignedoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Η Επιτροπή συντάσσει την ετήσια 
έκθεση με βάση τις πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν κατά το 
προπαρασκευαστικό στάδιο. Η ετήσια 
έκθεση θα πρέπει να καλύπτει τόσο θετικές 
όσο και αρνητικές εξελίξεις σχετικά με τις 
αξίες της Ένωσης στα κράτη μέλη. Η 
ετήσια έκθεση είναι αμερόληπτη, 
βασίζεται σε στοιχεία που έχουν συλλεγεί 
με αντικειμενικό τρόπο και τηρεί την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών. 
Η έκθεση θα πρέπει να είναι αρκούντως 
εμπεριστατωμένη ώστε να αποτυπώνει τη 
σοβαρότητα της συγκεκριμένης 
κατάστασης

9. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων που 
επιλέχθηκε τόσο από την Επιτροπή όσο 
και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
συντάσσει την ετήσια έκθεση με βάση τις 
πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά το 
προπαρασκευαστικό στάδιο. Η ετήσια 
έκθεση θα πρέπει να καλύπτει τόσο θετικές 
όσο και αρνητικές εξελίξεις σχετικά με τις 
αξίες της Ένωσης στα κράτη μέλη. Η 
ετήσια έκθεση είναι αμερόληπτη, 
βασίζεται σε στοιχεία που έχουν συλλεγεί 
με αντικειμενικό τρόπο και τηρεί την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών. 
Η έκθεση θα πρέπει να είναι αρκούντως 
εμπεριστατωμένη ώστε να αποτυπώνει τη 
σοβαρότητα της συγκεκριμένης 
κατάστασης

Or. en
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Τροπολογία 284
Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Η Επιτροπή συντάσσει την ετήσια 
έκθεση με βάση τις πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν κατά το 
προπαρασκευαστικό στάδιο. Η ετήσια 
έκθεση θα πρέπει να καλύπτει τόσο θετικές 
όσο και αρνητικές εξελίξεις σχετικά με τις 
αξίες της Ένωσης στα κράτη μέλη. Η 
ετήσια έκθεση είναι αμερόληπτη, 
βασίζεται σε στοιχεία που έχουν συλλεγεί 
με αντικειμενικό τρόπο και τηρεί την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών. 
Η έκθεση θα πρέπει να είναι αρκούντως 
εμπεριστατωμένη ώστε να αποτυπώνει τη 
σοβαρότητα της συγκεκριμένης 
κατάστασης

9. Η Επιτροπή συντάσσει την ετήσια 
έκθεση με βάση τις πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν κατά το 
προπαρασκευαστικό στάδιο. Η ετήσια 
έκθεση θα πρέπει να καλύπτει τόσο θετικές 
όσο και αρνητικές εξελίξεις, που 
καθορίζονται στη βάση σαφώς 
καθορισμένων κριτηρίων, σχετικά με τις 
αξίες της Ένωσης στα κράτη μέλη. Η 
ετήσια έκθεση είναι αμερόληπτη, 
βασίζεται σε στοιχεία που έχουν συλλεγεί 
με αντικειμενικό τρόπο και τηρεί την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών. 
Η έκθεση θα πρέπει να είναι αρκούντως 
εμπεριστατωμένη ώστε να αποτυπώνει τη 
σοβαρότητα της συγκεκριμένης 
κατάστασης

Or. ro

Τροπολογία 285
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. Η Επιτροπή συντάσσει την ετήσια 
έκθεση με βάση τις πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν κατά το 
προπαρασκευαστικό στάδιο. Η ετήσια 
έκθεση θα πρέπει να καλύπτει τόσο θετικές 
όσο και αρνητικές εξελίξεις σχετικά με τις 
αξίες της Ένωσης στα κράτη μέλη. Η 
ετήσια έκθεση είναι αμερόληπτη, 
βασίζεται σε στοιχεία που έχουν συλλεγεί 
με αντικειμενικό τρόπο και τηρεί την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών. 
Η έκθεση θα πρέπει να είναι αρκούντως 

9. Η Επιτροπή συντάσσει την ετήσια 
έκθεση με βάση τις επίσημες πληροφορίες 
που συγκεντρώθηκαν κατά το 
προπαρασκευαστικό στάδιο. Η ετήσια 
έκθεση θα πρέπει να καλύπτει τόσο θετικές 
όσο και αρνητικές εξελίξεις σχετικά με τις 
αξίες της Ένωσης στα κράτη μέλη. Η 
ετήσια έκθεση είναι αμερόληπτη, 
βασίζεται σε στοιχεία που έχουν συλλεγεί 
με αντικειμενικό τρόπο και τηρεί την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών. 
Η έκθεση θα πρέπει να είναι αρκούντως 
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εμπεριστατωμένη ώστε να αποτυπώνει τη 
σοβαρότητα της συγκεκριμένης 
κατάστασης.

εμπεριστατωμένη ώστε να αποτυπώνει τη 
σοβαρότητα και τη διάρκεια της 
συγκεκριμένης κατάστασης.

Or. bg

Τροπολογία 286
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 9 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. Κατά τη σύνταξη της ετήσιας 
έκθεσης, η Επιτροπή επικουρείται από 
μια ομάδα ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων, η οποία απαρτίζεται 
από έναν εμπειρογνώμονα ανά κράτος 
μέλος, ο οποίος έχει διοριστεί από το 
κράτος μέλος και ο οποίος είναι δικαστής 
συνταγματικού δικαστηρίου ή ανώτατου 
δικαστηρίου και δεν τελεί εν ενεργεία, 
καθώς και από δέκα εμπειρογνώμονες 
τους οποίους προτείνουν η ακαδημαϊκή 
κοινότητα, η κοινωνία των πολιτών και 
διεθνείς οργανισμοί και τους οποίους 
διορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Κύριο καθήκον της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων είναι να διαπιστώνει 
τις κύριες θετικές και αρνητικές εξελίξεις 
σε κάθε κράτος μέλος κατά τρόπο 
αμερόληπτο. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παρέχει γραμματεία στην ομάδα 
εμπειρογνωμόνων. Για την εκτέλεση του 
εν λόγω καθήκοντος, διατίθενται 
επαρκείς συμπληρωματικοί πόροι στον 
Οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 287
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
ειδικές ανά κράτος μέλος συστάσεις με 
στόχο την ενίσχυση των αξιών της 
Ένωσης. Στις συστάσεις διευκρινίζονται οι 
στόχοι και τα χρονοδιαγράμματα 
εφαρμογής. Οι συστάσεις λαμβάνουν 
υπόψη την ποικιλομορφία των πολιτικών 
και νομικών συστημάτων των κρατών 
μελών. Η εφαρμογή των συστάσεων 
αξιολογείται σε επόμενες ετήσιες εκθέσεις 
ή επείγουσες εκθέσεις, κατά περίπτωση.

10. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
ειδικές ανά κράτος μέλος συστάσεις με 
στόχο την ενίσχυση των αξιών της 
Ένωσης. Σε περίπτωση κίνησης της 
διαδικασίας του άρθρου 7 της ΣΕΕ για 
ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, οι 
συστάσεις αντικατοπτρίζουν τις 
ανησυχίες που αναφέρονται στην 
αιτιολογημένη πρόταση. Στις συστάσεις 
διευκρινίζονται οι στόχοι και τα 
χρονοδιαγράμματα εφαρμογής. Οι 
συστάσεις λαμβάνουν υπόψη την 
ποικιλομορφία των πολιτικών και νομικών 
συστημάτων των κρατών μελών. Η 
εφαρμογή των συστάσεων αξιολογείται σε 
επόμενες ετήσιες εκθέσεις ή επείγουσες 
εκθέσεις, κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 288
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
ειδικές ανά κράτος μέλος συστάσεις με 
στόχο την ενίσχυση των αξιών της 
Ένωσης. Στις συστάσεις διευκρινίζονται οι 
στόχοι και τα χρονοδιαγράμματα 
εφαρμογής. Οι συστάσεις λαμβάνουν 
υπόψη την ποικιλομορφία των πολιτικών 
και νομικών συστημάτων των κρατών 
μελών. Η εφαρμογή των συστάσεων 
αξιολογείται σε επόμενες ετήσιες εκθέσεις 
ή επείγουσες εκθέσεις, κατά περίπτωση.

10. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
ειδικές ανά κράτος μέλος συστάσεις με 
στόχο την ενίσχυση των αξιών της 
Ένωσης. Στις συστάσεις διευκρινίζονται οι 
αντικειμενικοί στόχοι και τα 
χρονοδιαγράμματα εφαρμογής τους. Οι 
συστάσεις λαμβάνουν υπόψη την 
ποικιλομορφία και τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά των πολιτικών και 
νομικών συστημάτων των κρατών 
μελών. Τα μέτρα αυτά πρέπει να 
περιλαμβάνουν, όπου αρμόζει, ενισχυμένη 
συνεργασία μεταξύ του κράτους μέλους 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω 
τεχνικής βοήθειας από την Υπηρεσία 
Υποστήριξης Διαρθρωτικών 
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Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

Or. bg

Τροπολογία 289
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
ειδικές ανά κράτος μέλος συστάσεις με 
στόχο την ενίσχυση των αξιών της 
Ένωσης. Στις συστάσεις διευκρινίζονται οι 
στόχοι και τα χρονοδιαγράμματα 
εφαρμογής. Οι συστάσεις λαμβάνουν 
υπόψη την ποικιλομορφία των πολιτικών 
και νομικών συστημάτων των κρατών 
μελών. Η εφαρμογή των συστάσεων 
αξιολογείται σε επόμενες ετήσιες εκθέσεις 
ή επείγουσες εκθέσεις, κατά περίπτωση.

10. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
ειδικές ανά κράτος μέλος συστάσεις, οι 
οποίες καθορίζουν τα ελάχιστα πρότυπα 
και απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται 
όσον αφορά τη δημοκρατία και το κράτος 
δικαίου, με στόχο την ενίσχυση των αξιών 
της Ένωσης. Στις συστάσεις 
διευκρινίζονται οι στόχοι και τα 
χρονοδιαγράμματα εφαρμογής. Οι 
συστάσεις λαμβάνουν υπόψη την 
ποικιλομορφία των πολιτικών και νομικών 
συστημάτων των κρατών μελών. Η 
εφαρμογή των συστάσεων αξιολογείται σε 
επόμενες ετήσιες εκθέσεις ή επείγουσες 
εκθέσεις, κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 290
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
ειδικές ανά κράτος μέλος συστάσεις με 
στόχο την ενίσχυση των αξιών της 
Ένωσης. Στις συστάσεις διευκρινίζονται οι 
στόχοι και τα χρονοδιαγράμματα 

10. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
ειδικές ανά κράτος μέλος συστάσεις με 
στόχο την ενίσχυση της προώθησης και 
της προστασίας των αξιών της Ένωσης. 
Στις συστάσεις διευκρινίζονται οι στόχοι 
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εφαρμογής. Οι συστάσεις λαμβάνουν 
υπόψη την ποικιλομορφία των πολιτικών 
και νομικών συστημάτων των κρατών 
μελών. Η εφαρμογή των συστάσεων 
αξιολογείται σε επόμενες ετήσιες εκθέσεις 
ή επείγουσες εκθέσεις, κατά περίπτωση.

και τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής. Οι 
συστάσεις λαμβάνουν υπόψη την 
ποικιλομορφία των πολιτικών και νομικών 
συστημάτων των κρατών μελών. Η 
εφαρμογή των συστάσεων αξιολογείται σε 
επόμενες ετήσιες εκθέσεις ή επείγουσες 
εκθέσεις, κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 291
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
ειδικές ανά κράτος μέλος συστάσεις με 
στόχο την ενίσχυση των αξιών της 
Ένωσης. Στις συστάσεις διευκρινίζονται οι 
στόχοι και τα χρονοδιαγράμματα 
εφαρμογής. Οι συστάσεις λαμβάνουν 
υπόψη την ποικιλομορφία των πολιτικών 
και νομικών συστημάτων των κρατών 
μελών. Η εφαρμογή των συστάσεων 
αξιολογείται σε επόμενες ετήσιες εκθέσεις 
ή επείγουσες εκθέσεις, κατά περίπτωση.

10. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
ειδικές ανά κράτος μέλος συστάσεις με 
στόχο την ενίσχυση της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Στις συστάσεις 
διευκρινίζονται οι στόχοι και τα 
χρονοδιαγράμματα εφαρμογής. Οι 
συστάσεις λαμβάνουν υπόψη την 
ποικιλομορφία των πολιτικών και νομικών 
συστημάτων των κρατών μελών. Η 
εφαρμογή των συστάσεων αξιολογείται σε 
επόμενες ετήσιες εκθέσεις ή επείγουσες 
εκθέσεις, κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 292
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 10 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. Οι αρχές της αναγκαιότητας, της 
αναλογικότητας και της απαγόρευσης 
των διακρίσεων πρέπει να εφαρμόζονται 
κατά τον καθορισμό των μέτρων που 
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πρέπει να εφαρμοστούν, λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη τη σοβαρότητα της 
κατάστασης, τον χρόνο που έχει παρέλθει 
από την έναρξη της συμπεριφοράς, τη 
διάρκεια και την επανεμφάνισή της, 
καθώς και την πρόθεση και το επίπεδο 
συνεργασίας του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους για την αποκατάσταση των 
ελλείψεων στην εφαρμογή του κράτους 
δικαίου και των άλλων αρχών που 
κατοχυρώνονται στον μηχανισμό.

Or. bg

Τροπολογία 293
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Το αργότερο εντός δύο μηνών από 
την ημερομηνία δημοσίευσής της, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
εξετάζουν το περιεχόμενο της ετήσιας 
έκθεσης. Οι σχετικές διαβουλεύσεις 
δημοσιοποιούνται. Το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τοποθετούνται επί της ετήσιας 
έκθεσης μέσω ψηφισμάτων και 
συμπερασμάτων. Στο πλαίσιο της εξέτασης 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αξιολογούν και ελέγχουν κατά 
πόσο οι προηγούμενες συστάσεις έχουν 
εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη. Τα τρία 
θεσμικά όργανα καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να προωθηθεί ο διάλογος 
σχετικά με την ετήσια έκθεση στα κράτη 
μέλη, και ιδίως στα εθνικά κοινοβούλια.

12. Το αργότερο εντός δύο μηνών από 
την ημερομηνία δημοσίευσής της, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
εξετάζουν το περιεχόμενο της ετήσιας 
έκθεσης. Οι σχετικές διαβουλεύσεις 
δημοσιοποιούνται. Το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τοποθετούνται επί της ετήσιας 
έκθεσης μέσω ψηφισμάτων και 
συμπερασμάτων. Στο πλαίσιο της εξέτασης 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αξιολογούν και ελέγχουν κατά 
πόσο οι προηγούμενες συστάσεις έχουν 
εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη. Τα τρία 
θεσμικά όργανα ασκούν τις αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους δυνάμει των 
Συνθηκών με στόχο να συμβάλουν στην 
αποτελεσματική περαιτέρω εξέταση. Τα 
τρία θεσμικά όργανα καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να προωθηθεί ο 
διάλογος σχετικά με την ετήσια έκθεση 
στα κράτη μέλη, και ιδίως στα εθνικά 
κοινοβούλια.

Or. en
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Τροπολογία 294
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Το αργότερο εντός δύο μηνών από 
την ημερομηνία δημοσίευσής της, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
εξετάζουν το περιεχόμενο της ετήσιας 
έκθεσης. Οι σχετικές διαβουλεύσεις 
δημοσιοποιούνται. Το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τοποθετούνται επί της ετήσιας 
έκθεσης μέσω ψηφισμάτων και 
συμπερασμάτων. Στο πλαίσιο της εξέτασης 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αξιολογούν και ελέγχουν κατά 
πόσο οι προηγούμενες συστάσεις έχουν 
εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη. Τα τρία 
θεσμικά όργανα καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να προωθηθεί ο διάλογος 
σχετικά με την ετήσια έκθεση στα κράτη 
μέλη, και ιδίως στα εθνικά κοινοβούλια.

12. Το αργότερο εντός δύο μηνών από 
την ημερομηνία δημοσίευσής της, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
εξετάζουν το περιεχόμενο της ετήσιας 
έκθεσης. Οι σχετικές διαβουλεύσεις 
δημοσιοποιούνται. Το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τοποθετούνται επί της ετήσιας 
έκθεσης μέσω ψηφισμάτων και 
συμπερασμάτων. Στο πλαίσιο της εξέτασης 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αξιολογούν και ελέγχουν κατά 
πόσο οι προηγούμενες συστάσεις έχουν 
εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη και, 
μεταξύ άλλων, κατά πόσον έχουν 
εφαρμοστεί οι σχετικές αποφάσεις του 
Δικαστηρίου. Τα τρία θεσμικά όργανα 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να προωθηθεί ο διάλογος σχετικά με την 
ετήσια έκθεση στα κράτη μέλη, και ιδίως 
στα εθνικά κοινοβούλια.

Or. en

Τροπολογία 295
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Το αργότερο εντός δύο μηνών από 
την ημερομηνία δημοσίευσής της, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
εξετάζουν το περιεχόμενο της ετήσιας 
έκθεσης. Οι σχετικές διαβουλεύσεις 
δημοσιοποιούνται. Το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τοποθετούνται επί της ετήσιας 

12. Το αργότερο εντός δύο μηνών από 
την ημερομηνία δημοσίευσής της, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
εξετάζουν το περιεχόμενο της ετήσιας 
έκθεσης. Οι σχετικές διαβουλεύσεις 
δημοσιοποιούνται. Το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τοποθετούνται επί της ετήσιας 
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έκθεσης μέσω ψηφισμάτων και 
συμπερασμάτων. Στο πλαίσιο της εξέτασης 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αξιολογούν και ελέγχουν κατά 
πόσο οι προηγούμενες συστάσεις έχουν 
εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη. Τα τρία 
θεσμικά όργανα καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να προωθηθεί ο διάλογος 
σχετικά με την ετήσια έκθεση στα κράτη 
μέλη, και ιδίως στα εθνικά κοινοβούλια.

έκθεσης μέσω ψηφισμάτων και 
συμπερασμάτων. Στο πλαίσιο της εξέτασης 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αξιολογούν και ελέγχουν κατά 
πόσο οι προηγούμενες συστάσεις έχουν 
εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη. Τα τρία 
θεσμικά όργανα καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να προωθηθεί ο έγκαιρος 
διάλογος σχετικά με την ετήσια έκθεση 
στα κράτη μέλη, και ιδίως στα εθνικά 
κοινοβούλια.

Or. bg

Τροπολογία 296
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. Το αργότερο εντός δύο μηνών από 
την ημερομηνία δημοσίευσής της, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
εξετάζουν το περιεχόμενο της ετήσιας 
έκθεσης. Οι σχετικές διαβουλεύσεις 
δημοσιοποιούνται. Το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τοποθετούνται επί της ετήσιας 
έκθεσης μέσω ψηφισμάτων και 
συμπερασμάτων. Στο πλαίσιο της εξέτασης 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αξιολογούν και ελέγχουν κατά 
πόσο οι προηγούμενες συστάσεις έχουν 
εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη. Τα τρία 
θεσμικά όργανα καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να προωθηθεί ο διάλογος 
σχετικά με την ετήσια έκθεση στα κράτη 
μέλη, και ιδίως στα εθνικά κοινοβούλια.

12. Το αργότερο εντός δύο μηνών από 
την ημερομηνία δημοσίευσής της, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
εξετάζουν το περιεχόμενο της ετήσιας 
έκθεσης. Το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τοποθετούνται επί της ετήσιας 
έκθεσης μέσω ψηφισμάτων και 
συμπερασμάτων. Στο πλαίσιο της εξέτασης 
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αξιολογούν και ελέγχουν κατά 
πόσο οι προηγούμενες συστάσεις έχουν 
εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη. Τα τρία 
θεσμικά όργανα καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να προωθηθεί ο διάλογος 
σχετικά με την ετήσια έκθεση στα κράτη 
μέλη, και ιδίως στα εθνικά κοινοβούλια.

Or. en

Τροπολογία 297
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Με βάση τα πορίσματα της ετήσιας 
έκθεσης, η Επιτροπή μπορεί, είτε με δική 
της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, να ξεκινήσει διάλογο με ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
κοινοβουλίων και των τοπικών αρχών, με 
στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των 
συστάσεων. Η Επιτροπή υποβάλλει 
τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο 
του διαλόγου. Η Επιτροπή μπορεί, ανά 
πάσα στιγμή, να παρέχει τεχνική βοήθεια 
στα κράτη μέλη μέσω διαφόρων 
δραστηριοτήτων. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διοργανώνει, σε συνεργασία 
με τα εθνικά κοινοβούλια, 
διακοινοβουλευτική συζήτηση σχετικά με 
τα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης.

13. Με βάση τα πορίσματα της ετήσιας 
έκθεσης, η Επιτροπή μπορεί, είτε με δική 
της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, να ξεκινήσει διάλογο με ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
κοινοβουλίων και των αρμόδιων τοπικών 
αρχών, με στόχο να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή των συστάσεων. Η Επιτροπή 
υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την 
πρόοδο του διαλόγου. Η Επιτροπή μπορεί, 
ανά πάσα στιγμή, να παρέχει τεχνική 
βοήθεια στα κράτη μέλη μέσω διαφόρων 
δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 298
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Με βάση τα πορίσματα της ετήσιας 
έκθεσης, η Επιτροπή μπορεί, είτε με δική 
της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, να ξεκινήσει διάλογο με ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
κοινοβουλίων και των τοπικών αρχών, με 
στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των 
συστάσεων. Η Επιτροπή υποβάλλει 
τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο 
του διαλόγου. Η Επιτροπή μπορεί, ανά 
πάσα στιγμή, να παρέχει τεχνική βοήθεια 
στα κράτη μέλη μέσω διαφόρων 

13. Με βάση τα πορίσματα της ετήσιας 
έκθεσης, η Επιτροπή μπορεί, είτε με δική 
της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, να ξεκινήσει διάλογο με ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
κοινοβουλίων και των τοπικών αρχών, με 
στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των 
συστάσεων. Η Επιτροπή υποβάλλει 
τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο 
του διαλόγου. Η Επιτροπή μπορεί, ανά 
πάσα στιγμή, και κατόπιν αιτήματος του 
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δραστηριοτήτων. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διοργανώνει, σε συνεργασία 
με τα εθνικά κοινοβούλια, 
διακοινοβουλευτική συζήτηση σχετικά με 
τα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης.

ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, να 
παρέχει τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη 
μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει, σε 
συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, 
διακοινοβουλευτική συζήτηση σχετικά με 
τα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης.

Or. bg

Τροπολογία 299
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Με βάση τα πορίσματα της ετήσιας 
έκθεσης, η Επιτροπή μπορεί, είτε με δική 
της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, να ξεκινήσει διάλογο με ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
κοινοβουλίων και των τοπικών αρχών, με 
στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των 
συστάσεων. Η Επιτροπή υποβάλλει 
τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο 
του διαλόγου. Η Επιτροπή μπορεί, ανά 
πάσα στιγμή, να παρέχει τεχνική βοήθεια 
στα κράτη μέλη μέσω διαφόρων 
δραστηριοτήτων. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διοργανώνει, σε συνεργασία 
με τα εθνικά κοινοβούλια, 
διακοινοβουλευτική συζήτηση σχετικά με 
τα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης.

13. Με βάση τα πορίσματα της ετήσιας 
έκθεσης, η Επιτροπή μπορεί, είτε με δική 
της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, να ξεκινήσει διάλογο με ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
κοινοβουλίων, των τοπικών αρχών, των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, με στόχο να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή των συστάσεων. Η Επιτροπή 
υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την 
πρόοδο του διαλόγου. Η Επιτροπή μπορεί, 
ανά πάσα στιγμή, να παρέχει τεχνική 
βοήθεια στα κράτη μέλη μέσω διαφόρων 
δραστηριοτήτων. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διοργανώνει, σε συνεργασία 
με τα εθνικά κοινοβούλια, 
διακοινοβουλευτική συζήτηση σχετικά με 
τα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης.

Or. en

Τροπολογία 300
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Με βάση τα πορίσματα της ετήσιας 
έκθεσης, η Επιτροπή μπορεί, είτε με δική 
της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, να ξεκινήσει διάλογο με ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
κοινοβουλίων και των τοπικών αρχών, με 
στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των 
συστάσεων. Η Επιτροπή υποβάλλει 
τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο 
του διαλόγου. Η Επιτροπή μπορεί, ανά 
πάσα στιγμή, να παρέχει τεχνική βοήθεια 
στα κράτη μέλη μέσω διαφόρων 
δραστηριοτήτων. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διοργανώνει, σε συνεργασία 
με τα εθνικά κοινοβούλια, 
διακοινοβουλευτική συζήτηση σχετικά με 
τα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης.

13. Με βάση τα πορίσματα της ετήσιας 
έκθεσης, η Επιτροπή μπορεί, είτε με δική 
της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, να ξεκινήσει διάλογο με ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
κοινοβουλίων και των τοπικών αρχών, με 
στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των 
συστάσεων. Η Επιτροπή υποβάλλει 
τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 
με την πρόοδο του διαλόγου. Η Επιτροπή 
μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να παρέχει 
τεχνική βοήθεια στα κράτη μέλη μέσω 
διαφόρων δραστηριοτήτων. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διοργανώνει, σε συνεργασία 
με τα εθνικά κοινοβούλια, 
διακοινοβουλευτική συζήτηση σχετικά με 
τα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης.

Or. en

Τροπολογία 301
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. Με βάση τα πορίσματα της ετήσιας 
έκθεσης, η Επιτροπή μπορεί, είτε με δική 
της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, να ξεκινήσει διάλογο με ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
κοινοβουλίων και των τοπικών αρχών, με 
στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των 
συστάσεων. Η Επιτροπή υποβάλλει 
τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο 

13. Με βάση τα πορίσματα της ετήσιας 
έκθεσης, η Επιτροπή, είτε με δική της 
πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, ξεκινά διάλογο με ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
κοινοβουλίων και των τοπικών αρχών, με 
στόχο να διευκολυνθεί η εφαρμογή των 
συστάσεων. Η Επιτροπή υποβάλλει 
τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο 
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του διαλόγου. Η Επιτροπή μπορεί, ανά 
πάσα στιγμή, να παρέχει τεχνική βοήθεια 
στα κράτη μέλη μέσω διαφόρων 
δραστηριοτήτων. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διοργανώνει, σε συνεργασία 
με τα εθνικά κοινοβούλια, 
διακοινοβουλευτική συζήτηση σχετικά με 
τα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης.

του διαλόγου. Η Επιτροπή μπορεί, ανά 
πάσα στιγμή, να παρέχει τεχνική βοήθεια 
στα κράτη μέλη μέσω διαφόρων 
δραστηριοτήτων. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διοργανώνει, σε συνεργασία 
με τα εθνικά κοινοβούλια, 
διακοινοβουλευτική συζήτηση σχετικά με 
τα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης.

Or. en

Τροπολογία 302
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 13 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. Τα τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη τα πορίσματα της 
ετήσιας έκθεσης κατά τον καθορισμό 
χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή περιλαμβάνει 
στοχευμένη στήριξη στους εθνικούς 
φορείς που συμβάλλουν στην προώθηση 
και προστασία των αξιών της Ένωσης, 
όπως οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, κατά την κατάρτιση των 
σχετικών ετήσιων προγραμμάτων 
εργασίας σχετικά με την εκταμίευση των 
ενωσιακών χρηματοδοτήσεων που τελούν 
είτε υπό επιμερισμένη είτε υπό άμεση 
διαχείριση.

Or. en

Τροπολογία 303
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 14 – εισαγωγικό μέρος
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 
της ΣΛΕΕ και του δικαιώματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής να υποβάλουν στο Συμβούλιο 
αιτιολογημένη πρόταση σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, τα τρία 
θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι οι ετήσιες 
εκθέσεις θα πρέπει να καθοδηγούν τις 
δράσεις τους όσον αφορά τις αξίες της 
Ένωσης.

14. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 
της ΣΛΕΕ και του δικαιώματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής να υποβάλουν στο Συμβούλιο 
αιτιολογημένη πρόταση σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, τα τρία 
θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι οι ετήσιες 
εκθέσεις θα πρέπει να καθοδηγούν τις 
δράσεις τους όσον αφορά τις αξίες της 
Ένωσης και μπορούν να λειτουργήσουν 
ως βάση για την κίνηση των διαδικασιών 
δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ και 
του άρθρου 7 της ΣΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 304
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 14 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 
της ΣΛΕΕ και του δικαιώματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής να υποβάλουν στο Συμβούλιο 
αιτιολογημένη πρόταση σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, τα τρία 
θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι οι ετήσιες 
εκθέσεις θα πρέπει να καθοδηγούν τις 
δράσεις τους όσον αφορά τις αξίες της 
Ένωσης.

14. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 
της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με το άρθρο 5 
του κανονισμού (ΕΕ) 2020/xxxx1α και του 
δικαιώματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής να 
υποβάλουν στο Συμβούλιο αιτιολογημένη 
πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, τα τρία θεσμικά 
όργανα συμφωνούν ότι οι ετήσιες εκθέσεις 
θα πρέπει να καθοδηγούν τις δράσεις τους 
όσον αφορά τις αξίες της Ένωσης.

_________________
1α [να εισαχθεί στο κείμενο ο τελικός 
αριθμός του κανονισμού βάσει της 
διαδικασίας 2018/136(COD) αντί «xxxx»]

Or. en
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Τροπολογία 305
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 14 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 
της ΣΛΕΕ και του δικαιώματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής να υποβάλουν στο Συμβούλιο 
αιτιολογημένη πρόταση σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, τα τρία 
θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι οι ετήσιες 
εκθέσεις θα πρέπει να καθοδηγούν τις 
δράσεις τους όσον αφορά τις αξίες της 
Ένωσης.

14. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 
της ΣΛΕΕ και του δικαιώματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής, καθώς και του ενός τρίτου 
των κρατών μελών, να υποβάλουν στο 
Συμβούλιο αιτιολογημένη πρόταση 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της 
ΣΕΕ, τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν 
ότι οι ετήσιες εκθέσεις θα πρέπει να 
καθοδηγούν τις δράσεις τους όσον αφορά 
τις αξίες της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 306
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 14 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 
της ΣΛΕΕ και του δικαιώματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής να υποβάλουν στο Συμβούλιο 
αιτιολογημένη πρόταση σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, τα τρία 
θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι οι ετήσιες 
εκθέσεις θα πρέπει να καθοδηγούν τις 
δράσεις τους όσον αφορά τις αξίες της 
Ένωσης.

14. Με την επιφύλαξη των εξουσιών 
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 
της ΣΛΕΕ και του δικαιώματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής 
και των κρατών μελών να υποβάλουν στο 
Συμβούλιο αιτιολογημένη πρόταση 
σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΣΕΕ, τα τρία 
θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι οι ετήσιες 
εκθέσεις θα πρέπει να καθοδηγούν τις 
δράσεις τους όσον αφορά τις αξίες της 
Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 307
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 14 – υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Επείγουσα έκθεση διαγράφεται

Or. bg

Τροπολογία 308
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. Όταν η κατάσταση που επικρατεί 
σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη 
αποτελεί άμεση και σοβαρή απειλή για τις 
αξίες της Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν 
κατ’ εξαίρεση να ζητήσουν από την 
Επιτροπή να εκπονήσει επείγουσα έκθεση 
για την κατάσταση αυτή. Η Επιτροπή 
συντάσσει την έκθεση σε συνεννόηση με 
την ομάδα εργασίας. Η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί την επείγουσα έκθεση το 
αργότερο εντός δύο μηνών από την 
υποβολή αιτήματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. Τα 
πορίσματα της επείγουσας έκθεσης θα 
πρέπει να ενσωματωθούν στην επόμενη 
ετήσια έκθεση. Η επείγουσα έκθεση 
μπορεί να περιέχει συστάσεις για την 
αντιμετώπιση της επικείμενης απειλής 
για τις αξίες της Ένωσης.

διαγράφεται

Or. bg

Τροπολογία 309
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. Όταν η κατάσταση που επικρατεί 
σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αποτελεί 
άμεση και σοβαρή απειλή για τις αξίες της 
Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν κατ’ εξαίρεση να 
ζητήσουν από την Επιτροπή να εκπονήσει 
επείγουσα έκθεση για την κατάσταση 
αυτή. Η Επιτροπή συντάσσει την έκθεση 
σε συνεννόηση με την ομάδα εργασίας. Η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί την επείγουσα 
έκθεση το αργότερο εντός δύο μηνών από 
την υποβολή αιτήματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. Τα 
πορίσματα της επείγουσας έκθεσης θα 
πρέπει να ενσωματωθούν στην επόμενη 
ετήσια έκθεση. Η επείγουσα έκθεση 
μπορεί να περιέχει συστάσεις για την 
αντιμετώπιση της επικείμενης απειλής για 
τις αξίες της Ένωσης.

15. Όταν η κατάσταση που επικρατεί 
σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αποτελεί 
άμεση και σοβαρή απειλή για τις αξίες της 
Ένωσης, η Επιτροπή μπορεί 
κατ’ εξαίρεση, είτε με δική της 
πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, να εκπονήσει επείγουσα 
έκθεση για την κατάσταση αυτή. Η 
Επιτροπή συντάσσει την έκθεση σε 
συνεννόηση με την ομάδα εργασίας. Η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί την επείγουσα 
έκθεση το αργότερο εντός δύο μηνών από 
την υποβολή αιτήματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. Τα 
πορίσματα της επείγουσας έκθεσης θα 
πρέπει να ενσωματωθούν στην επόμενη 
ετήσια έκθεση. Η επείγουσα έκθεση 
μπορεί να περιέχει συστάσεις για την 
αντιμετώπιση της επικείμενης απειλής για 
τις αξίες της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 310
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. Όταν η κατάσταση που επικρατεί 
σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αποτελεί 
άμεση και σοβαρή απειλή για τις αξίες της 
Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν κατ’ εξαίρεση να 
ζητήσουν από την Επιτροπή να εκπονήσει 
επείγουσα έκθεση για την κατάσταση 
αυτή. Η Επιτροπή συντάσσει την έκθεση 
σε συνεννόηση με την ομάδα εργασίας. Η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί την επείγουσα 
έκθεση το αργότερο εντός δύο μηνών από 

15. Όταν η κατάσταση που επικρατεί 
σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αποτελεί 
άμεση και σοβαρή απειλή για τις αξίες της 
Ένωσης, η Επιτροπή μπορεί 
κατ’ εξαίρεση να εκπονήσει επείγουσα 
έκθεση για την κατάσταση αυτή, είτε με 
δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν 
αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ή του Συμβουλίου. Η Επιτροπή συντάσσει 
την έκθεση σε συνεννόηση με την ομάδα 
εργασίας. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί την 
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την υποβολή αιτήματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. Τα 
πορίσματα της επείγουσας έκθεσης θα 
πρέπει να ενσωματωθούν στην επόμενη 
ετήσια έκθεση. Η επείγουσα έκθεση 
μπορεί να περιέχει συστάσεις για την 
αντιμετώπιση της επικείμενης απειλής για 
τις αξίες της Ένωσης.

επείγουσα έκθεση το αργότερο εντός δύο 
μηνών από την υποβολή αιτήματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου. Τα πορίσματα της επείγουσας 
έκθεσης θα πρέπει να ενσωματωθούν στην 
επόμενη ετήσια έκθεση. Η επείγουσα 
έκθεση μπορεί να περιέχει συστάσεις για 
την αντιμετώπιση της επικείμενης απειλής 
για τις αξίες της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 311
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. Όταν η κατάσταση που επικρατεί 
σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αποτελεί 
άμεση και σοβαρή απειλή για τις αξίες της 
Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν κατ’ εξαίρεση να 
ζητήσουν από την Επιτροπή να εκπονήσει 
επείγουσα έκθεση για την κατάσταση 
αυτή. Η Επιτροπή συντάσσει την έκθεση 
σε συνεννόηση με την ομάδα εργασίας. Η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί την επείγουσα 
έκθεση το αργότερο εντός δύο μηνών από 
την υποβολή αιτήματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. Τα 
πορίσματα της επείγουσας έκθεσης θα 
πρέπει να ενσωματωθούν στην επόμενη 
ετήσια έκθεση. Η επείγουσα έκθεση 
μπορεί να περιέχει συστάσεις για την 
αντιμετώπιση της επικείμενης απειλής για 
τις αξίες της Ένωσης.

15. Όταν η κατάσταση που επικρατεί 
σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αποτελεί 
άμεση και σοβαρή απειλή για τις αξίες της 
Ένωσης, η Επιτροπή, είτε με δική της 
πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, εκπονεί επείγουσα έκθεση για 
την κατάσταση αυτή. Η Επιτροπή 
συντάσσει την έκθεση σε συνεννόηση με 
την ομάδα εργασίας. Η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί την επείγουσα έκθεση το 
αργότερο εντός δύο μηνών από την 
υποβολή αιτήματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. Τα 
πορίσματα της επείγουσας έκθεσης θα 
πρέπει να ενσωματωθούν στην επόμενη 
ετήσια έκθεση. Η επείγουσα έκθεση 
μπορεί να περιέχει συστάσεις για την 
αντιμετώπιση της επικείμενης απειλής για 
τις αξίες της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 312
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Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – σημείο 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. Όταν η κατάσταση που επικρατεί 
σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αποτελεί 
άμεση και σοβαρή απειλή για τις αξίες της 
Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν κατ’ εξαίρεση να 
ζητήσουν από την Επιτροπή να εκπονήσει 
επείγουσα έκθεση για την κατάσταση 
αυτή. Η Επιτροπή συντάσσει την έκθεση 
σε συνεννόηση με την ομάδα εργασίας. Η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί την επείγουσα 
έκθεση το αργότερο εντός δύο μηνών από 
την υποβολή αιτήματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. Τα 
πορίσματα της επείγουσας έκθεσης θα 
πρέπει να ενσωματωθούν στην επόμενη 
ετήσια έκθεση. Η επείγουσα έκθεση 
μπορεί να περιέχει συστάσεις για την 
αντιμετώπιση της επικείμενης απειλής για 
τις αξίες της Ένωσης.

15. Όταν η κατάσταση που επικρατεί 
σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αποτελεί 
άμεση και σοβαρή απειλή για τις αξίες της 
Ένωσης, η ομάδα εργασίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να 
ζητήσουν από την Επιτροπή να εκπονήσει 
επείγουσα έκθεση για την κατάσταση 
αυτή. Η Επιτροπή συντάσσει την έκθεση 
σε συνεννόηση με την ομάδα εργασίας. Η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί την επείγουσα 
έκθεση εντός ενός μηνός. Τα πορίσματα 
της επείγουσας έκθεσης θα πρέπει να 
ενσωματωθούν στην επόμενη ετήσια 
έκθεση. Η επείγουσα έκθεση μπορεί να 
περιέχει συστάσεις για την αντιμετώπιση 
της επικείμενης απειλής για τις αξίες της 
Ένωσης, όπως μεταξύ άλλων αιτήσεις 
ενώπιον του Δικαστηρίου για τη λήψη 
προσωρινών μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 313
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. Τα τρία θεσμικά όργανα 
αναγνωρίζουν ότι ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης και οι λοιποί μηχανισμοί 
για την προστασία και την προώθηση των 
αξιών της Ένωσης, και ιδίως η διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 της ΣΕΕ και 
στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/xxxx έχουν 
συμπληρωματικό χαρακτήρα. Τα τρία 
θεσμικά όργανα δεσμεύονται να 
λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της 

16. Τα τρία θεσμικά όργανα 
αναγνωρίζουν ότι ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης και οι λοιποί μηχανισμοί 
για την προστασία και την προώθηση των 
αξιών της Ένωσης, και ιδίως η διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 της ΣΕΕ και 
στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/xxxx έχουν 
συμπληρωματικό χαρακτήρα. Τα τρία 
θεσμικά όργανα δεσμεύονται να 
αποφύγουν τις αλληλεπικαλύψεις των 
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παρούσας διοργανικής συμφωνίας κατά τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της Ένωσης.

υφιστάμενων μέσων και να 
συμπεριλάβουν και να ενσωματώσουν τα 
υφιστάμενα μέσα στον ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης ως προτιμώμενη 
επιλογή. Τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να λαμβάνουν υπόψη τους 
στόχους της παρούσας διοργανικής 
συμφωνίας κατά τη διαμόρφωση των 
πολιτικών της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 314
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i 
Oliveres, Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. Τα τρία θεσμικά όργανα 
αναγνωρίζουν ότι ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης και οι λοιποί μηχανισμοί 
για την προστασία και την προώθηση των 
αξιών της Ένωσης, και ιδίως η διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 της ΣΕΕ και 
στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/xxxx έχουν 
συμπληρωματικό χαρακτήρα. Τα τρία 
θεσμικά όργανα δεσμεύονται να 
λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της 
παρούσας διοργανικής συμφωνίας κατά τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της Ένωσης.

16. Τα τρία θεσμικά όργανα 
αναγνωρίζουν ότι ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης και οι λοιποί μηχανισμοί 
για την προστασία και την προώθηση των 
αξιών της Ένωσης, και ιδίως η διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 της ΣΕΕ και 
στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/xxxx έχουν 
συμπληρωματικό χαρακτήρα. Τα τρία 
θεσμικά όργανα δεσμεύονται να 
αποφύγουν τις αλληλεπικαλύψεις των 
υφιστάμενων μέσων και να 
συμπεριλάβουν και να ενσωματώσουν τα 
υφιστάμενα μέσα στον ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης ως προτιμώμενη 
επιλογή. Τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να λαμβάνουν υπόψη τους 
στόχους της παρούσας διοργανικής 
συμφωνίας κατά τη διαμόρφωση των 
πολιτικών της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 315
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. Τα τρία θεσμικά όργανα 
αναγνωρίζουν ότι ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης και οι λοιποί μηχανισμοί 
για την προστασία και την προώθηση των 
αξιών της Ένωσης, και ιδίως η διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 της ΣΕΕ και 
στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/xxxx έχουν 
συμπληρωματικό χαρακτήρα. Τα τρία 
θεσμικά όργανα δεσμεύονται να 
λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της 
παρούσας διοργανικής συμφωνίας κατά τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της Ένωσης.

16. Τα τρία θεσμικά όργανα 
αναγνωρίζουν ότι ο ετήσιος κύκλος 
παρακολούθησης και οι λοιποί μηχανισμοί 
για την προστασία και την προώθηση των 
αξιών της Ένωσης, και ιδίως η διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 7 της ΣΕΕ και 
στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/xxxx, καθώς 
και οι διαδικασίες επί παραβάσει, έχουν 
συμπληρωματικό χαρακτήρα. Τα τρία 
θεσμικά όργανα δεσμεύονται να 
λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της 
παρούσας διοργανικής συμφωνίας κατά τη 
διαμόρφωση των πολιτικών της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 316
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. Όταν στην ετήσια έκθεση 
διαπιστώνονται συστημικές ελλείψεις όσον 
αφορά μία ή περισσότερες αξίες της 
Ένωσης, τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να λάβουν αμελλητί τα 
κατάλληλα μέτρα, στο πλαίσιο των 
ανατιθέμενων από τις Συνθήκες 
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Τα τρία 
θεσμικά όργανα μπορούν να εξετάζουν, 
μεταξύ άλλων, κατά πόσον οι πολιτικές της 
Ένωσης που απαιτούν υψηλό επίπεδο 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης μπορούν, υπό το 
φως των συστημικών ελλείψεων που 
εντοπίστηκαν στην ετήσια έκθεση, να 
υλοποιηθούν.

17. Όταν στην ετήσια έκθεση 
διαπιστώνονται συστημικές ελλείψεις όσον 
αφορά μία ή περισσότερες αξίες της 
Ένωσης, τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να λάβουν αμελλητί τα 
κατάλληλα μέτρα, στο πλαίσιο των 
ανατιθέμενων από τις Συνθήκες 
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Τα τρία 
θεσμικά όργανα μπορούν να εξετάζουν, 
μεταξύ άλλων, κατά πόσον οι πολιτικές της 
Ένωσης που απαιτούν υψηλό επίπεδο 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης μπορούν, υπό το 
φως των συστημικών ελλείψεων που 
εντοπίστηκαν στην ετήσια έκθεση, να 
υλοποιηθούν. Η Επιτροπή δεσμεύεται να 
αξιολογεί την καταλληλότητα των 
διαδικασιών επί παραβάσει και, μεταξύ 
άλλων, όπου κρίνεται απαραίτητο, να 
ζητεί τη λήψη προσωρινών μέτρων 
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ενώπιον του Δικαστηρίου και να 
υποβάλλει αιτήματα με τα οποία θα 
ζητείται η επιβολή προστίμου σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τα 
προσωρινά μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 317
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. Όταν στην ετήσια έκθεση 
διαπιστώνονται συστημικές ελλείψεις όσον 
αφορά μία ή περισσότερες αξίες της 
Ένωσης, τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να λάβουν αμελλητί τα 
κατάλληλα μέτρα, στο πλαίσιο των 
ανατιθέμενων από τις Συνθήκες 
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Τα τρία 
θεσμικά όργανα μπορούν να εξετάζουν, 
μεταξύ άλλων, κατά πόσον οι πολιτικές της 
Ένωσης που απαιτούν υψηλό επίπεδο 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης μπορούν, υπό το 
φως των συστημικών ελλείψεων που 
εντοπίστηκαν στην ετήσια έκθεση, να 
υλοποιηθούν.

17. Όταν στην ετήσια έκθεση 
διαπιστώνονται σοβαρές συστημικές 
ελλείψεις όσον αφορά μία ή περισσότερες 
αξίες της Ένωσης, τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να λάβουν αμελλητί τα 
κατάλληλα μέτρα, στο πλαίσιο των 
ανατιθέμενων από τις Συνθήκες 
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Τα τρία 
θεσμικά όργανα μπορούν να εξετάζουν, 
μεταξύ άλλων, κατά πόσον οι πολιτικές της 
Ένωσης που απαιτούν υψηλό επίπεδο 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης μπορούν, υπό το 
φως των σοβαρών συστημικών ελλείψεων 
που εντοπίστηκαν στην ετήσια έκθεση, να 
υλοποιηθούν.

Or. bg

Τροπολογία 318
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. Όταν στην ετήσια έκθεση 
διαπιστώνονται συστημικές ελλείψεις όσον 

17. Όταν στην ετήσια έκθεση 
διαπιστώνονται συστημικές ελλείψεις όσον 
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αφορά μία ή περισσότερες αξίες της 
Ένωσης, τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να λάβουν αμελλητί τα 
κατάλληλα μέτρα, στο πλαίσιο των 
ανατιθέμενων από τις Συνθήκες 
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Τα τρία 
θεσμικά όργανα μπορούν να εξετάζουν, 
μεταξύ άλλων, κατά πόσον οι πολιτικές της 
Ένωσης που απαιτούν υψηλό επίπεδο 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης μπορούν, υπό το 
φως των συστημικών ελλείψεων που 
εντοπίστηκαν στην ετήσια έκθεση, να 
υλοποιηθούν.

αφορά μία ή περισσότερες αξίες της 
Ένωσης, τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να λάβουν αμελλητί τα 
κατάλληλα μέτρα, στο πλαίσιο των 
ανατιθέμενων από τις Συνθήκες 
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Τα τρία 
θεσμικά όργανα εξετάζουν, μεταξύ άλλων, 
κατά πόσον οι πολιτικές της Ένωσης που 
απαιτούν υψηλό επίπεδο αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μπορούν, υπό το φως των 
συστημικών ελλείψεων που εντοπίστηκαν 
στην ετήσια έκθεση, να υλοποιηθούν.

Or. en

Τροπολογία 319
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 18 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. Ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης 
που θεσπίζεται με την παρούσα συμφωνία 
αντικαθιστά τον μηχανισμό για τη 
συνεργασία και τον έλεγχο της προόδου 
στη Ρουμανία όσον αφορά την επίτευξη 
των ειδικών στόχων αναφοράς στους 
τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης και 
της καταπολέμησης της διαφθοράς, ο 
οποίος θεσπίστηκε με την απόφαση 
2006/928/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και 
τον μηχανισμό για τη συνεργασία και τον 
έλεγχο της προόδου στη Βουλγαρία όσον 
αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων 
αναφοράς στους τομείς της δικαστικής 
μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος, ο οποίος θεσπίστηκε με την 
απόφαση 2006/929/ΕΚ της Επιτροπής, και 
υλοποιεί, μεταξύ άλλων, τους στόχους που 
επιδιώκονται με τις εν λόγω αποφάσεις. Ως 
εκ τούτου, η Επιτροπή δεσμεύεται να 
καταργήσει τις εν λόγω αποφάσεις σε 
εύθετο χρόνο.

18. Ο ετήσιος κύκλος παρακολούθησης 
που θεσπίζεται με την παρούσα συμφωνία 
αντικαθιστά τον μηχανισμό για τη 
συνεργασία και τον έλεγχο της προόδου 
στη Ρουμανία όσον αφορά την επίτευξη 
των ειδικών στόχων αναφοράς στους 
τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης και 
της καταπολέμησης της διαφθοράς, ο 
οποίος θεσπίστηκε με την απόφαση 
2006/928/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και 
τον μηχανισμό για τη συνεργασία και τον 
έλεγχο της προόδου στη Βουλγαρία όσον 
αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων 
αναφοράς στους τομείς της δικαστικής 
μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της 
διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος, ο οποίος θεσπίστηκε με την 
απόφαση 2006/929/ΕΚ της Επιτροπής, και 
υλοποιεί, μεταξύ άλλων, τους στόχους που 
επιδιώκονται με τις εν λόγω αποφάσεις. Ως 
εκ τούτου, η Επιτροπή δεσμεύεται να 
καταργήσει αμέσως τις εν λόγω 
αποφάσεις.
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Or. bg

Τροπολογία 320
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. Τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα των ετήσιων εκθέσεων 
παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση του 
κατά πόσον υφίσταται σαφής κίνδυνος 
σοβαρής παραβίασης ή σοβαρή και 
διαρκής παραβίαση των αξιών της Ένωσης 
από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 
της ΣΕΕ.

19. Τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα των ετήσιων εκθέσεων 
παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση του 
κατά πόσον υφίσταται σαφής κίνδυνος 
σοβαρής παραβίασης ή σοβαρή και 
διαρκής παραβίαση των αξιών της Ένωσης 
από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 
της ΣΕΕ.

Εάν στην ετήσια έκθεση διαπιστώνεται 
είτε κίνδυνος σοβαρής παραβίασης είτε 
σοβαρή παραβίαση των αξιών της 
Ένωσης σε ένα κράτος μέλος, η 
Επιτροπή ενεργοποιεί τα μέσα που έχει 
στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων 
οικονομικών μέτρων, έτσι ώστε να 
επιβάλει τον σεβασμό για τις αξίες που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο διεξάγουν συζήτηση σχετικά 
με την κατάσταση που επικρατεί στα 
κράτη μέλη και αιτιολογούν μέσω της 
έκδοσης αιτιολογημένης γνώμης εάν 
πρέπει να ενεργοποιηθούν ή όχι τα μέσα 
που έχουν στη διάθεσή τους για την 
επιβολή του σεβασμού των αξιών που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 321
Malin Björk
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. Τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα των ετήσιων εκθέσεων 
παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση 
του κατά πόσον υφίσταται σαφής κίνδυνος 
σοβαρής παραβίασης ή σοβαρή και 
διαρκής παραβίαση των αξιών της Ένωσης 
από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 
της ΣΕΕ.

19. Τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα των ετήσιων εκθέσεων 
παρακολούθησης ως μέρος της 
αξιολόγησης του κατά πόσον υφίσταται 
σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης ή 
σοβαρή και διαρκής παραβίαση των αξιών 
της Ένωσης από κράτος μέλος σύμφωνα 
με το άρθρο 7 της ΣΕΕ. Τα τρία θεσμικά 
όργανα συμφωνούν ότι οι αρνητικές 
εκτιμήσεις που εντοπίζονται στα 
πορίσματα της ετήσιας έκθεσης 
λειτουργούν ως βάση για την κίνηση της 
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 7 της 
ΣΕΕ και για την κίνηση των διαδικασιών 
επί παραβάσει.

Or. en

Τροπολογία 322
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. Τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα των ετήσιων εκθέσεων 
παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση του 
κατά πόσον υφίσταται σαφής κίνδυνος 
σοβαρής παραβίασης ή σοβαρή και 
διαρκής παραβίαση των αξιών της Ένωσης 
από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 
της ΣΕΕ.

19. Τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα των ετήσιων εκθέσεων 
παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση του 
κατά πόσον υφίσταται σαφής κίνδυνος 
σοβαρής παραβίασης ή σοβαρή και 
διαρκής παραβίαση των αξιών της Ένωσης 
από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 
της ΣΕΕ. Τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να προβλέπουν ειδικό 
καθεστώς για τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ, 
ενσωματώνοντας τα πορίσματα της 
ετήσιας έκθεσης στη διαδικασία που 
απορρέει από το άρθρο 7 της ΣΕΕ.
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Or. en

Τροπολογία 323
Emil Radev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. Τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα των ετήσιων εκθέσεων 
παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση του 
κατά πόσον υφίσταται σαφής κίνδυνος 
σοβαρής παραβίασης ή σοβαρή και 
διαρκής παραβίαση των αξιών της Ένωσης 
από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 
της ΣΕΕ.

19. Τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα των ετήσιων εκθέσεων 
παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση του 
κατά πόσον υφίσταται σοβαρή και διαρκής 
παραβίαση των αξιών της Ένωσης από 
κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
ΣΕΕ.

Or. bg

Τροπολογία 324
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 20 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. Προκειμένου να ενισχυθούν η 
διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 
της ΣΕΕ, τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να διασφαλίσουν ότι το 
θεσμικό όργανο που υποβάλει πρόταση 
δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 της 
ΣΕΕ θα δύναται να συμμετέχει στην 
ακρόαση στο πλαίσιο της οποίας 
υποβάλλεται η εν λόγω πρόταση, και ότι η 
γνώμη του θα ζητείται σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να διαβουλεύονται τακτικά 
µεταξύ τους στο πλαίσιο της ομάδας 
εργασίας σχετικά με διαδικασίες που έχουν 
κινηθεί ή ενδέχεται να κινηθούν δυνάμει 

20. Προκειμένου να ενισχυθούν η 
διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 
της ΣΕΕ, τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να διασφαλίσουν ότι το 
θεσμικό όργανο που υποβάλει πρόταση 
δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 της 
ΣΕΕ θα δύναται να συμμετέχει στην 
ακρόαση στο πλαίσιο της οποίας 
υποβάλλεται η εν λόγω πρόταση, και ότι η 
γνώμη του θα ζητείται σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να διαβουλεύονται τακτικά 
µεταξύ τους στο πλαίσιο της ομάδας 
εργασίας σχετικά με διαδικασίες που έχουν 
κινηθεί ή ενδέχεται να κινηθούν δυνάμει 
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του άρθρου 7 της ΣΕΕ. του άρθρου 7 της ΣΕΕ. Τα τρία θεσμικά 
όργανα συμφωνούν ότι το Συμβούλιο θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνει στις εν λόγω 
ακροάσεις τον τρόπο με τον οποίο τα 
κράτη μέλη τα οποία υπόκεινται στη 
διαδικασία που απορρέει από το άρθρο 7 
της ΣΕΕ αντιμετώπισαν τις ανησυχίες 
που επισημάνθηκαν στην αιτιολογημένη 
γνώμη και τις πιο πρόσφατες και 
σημαντικές αρνητικές εξελίξεις στους 
τομείς του κράτους δικαίου, της 
δημοκρατίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·, καθώς και συγκεκριμένες 
συστάσεις προς τα εν λόγω κράτη μέλη σε 
συνέχεια των ακροάσεων, οι οποίες 
θέτουν επίσης προθεσμίες για την 
εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων. 
Επιπλέον, το Συμβούλιο δεσμεύεται να 
προβαίνει εγκαίρως σε αξιολόγηση της 
εφαρμογής των εν λόγω συστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 325
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 20 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. Προκειμένου να ενισχυθούν η 
διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 
της ΣΕΕ, τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να διασφαλίσουν ότι το 
θεσμικό όργανο που υποβάλει πρόταση 
δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 της 
ΣΕΕ θα δύναται να συμμετέχει στην 
ακρόαση στο πλαίσιο της οποίας 
υποβάλλεται η εν λόγω πρόταση, και ότι η 
γνώμη του θα ζητείται σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να διαβουλεύονται τακτικά 
µεταξύ τους στο πλαίσιο της ομάδας 
εργασίας σχετικά με διαδικασίες που έχουν 
κινηθεί ή ενδέχεται να κινηθούν δυνάμει 

20. Προκειμένου να ενισχυθούν η 
διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 
της ΣΕΕ, τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να διασφαλίσουν ότι το 
θεσμικό όργανο που υποβάλει πρόταση 
δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ θα δύναται 
να παρουσιάσει την εν λόγω πρόταση στο 
Συμβούλιο, και ότι θα παραμένει πλήρως 
ενημερωμένο και θα συμμετέχει σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας. Τα τρία θεσμικά 
όργανα συμφωνούν να διαβουλεύονται 
τακτικά µεταξύ τους στο πλαίσιο της 
ομάδας εργασίας σχετικά με διαδικασίες 
που έχουν κινηθεί ή ενδέχεται να κινηθούν 
δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ.
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του άρθρου 7 της ΣΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 326
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 20 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. Προκειμένου να ενισχυθούν η 
διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 
της ΣΕΕ, τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να διασφαλίσουν ότι το 
θεσμικό όργανο που υποβάλει πρόταση 
δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 της 
ΣΕΕ θα δύναται να συμμετέχει στην 
ακρόαση στο πλαίσιο της οποίας 
υποβάλλεται η εν λόγω πρόταση, και ότι η 
γνώμη του θα ζητείται σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να διαβουλεύονται τακτικά 
µεταξύ τους στο πλαίσιο της ομάδας 
εργασίας σχετικά με διαδικασίες που έχουν 
κινηθεί ή ενδέχεται να κινηθούν δυνάμει 
του άρθρου 7 της ΣΕΕ.

20. Προκειμένου να ενισχυθούν η 
διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 
της ΣΕΕ, τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν να διασφαλίσουν ότι όλα τα 
θεσμικά όργανα θα δύνανται να 
συμμετέχουν στις ακροάσεις δυνάμει του 
άρθρου 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ στο 
πλαίσιο των οποίων υποβάλλεται η εν 
λόγω πρόταση, και ότι η γνώμη τους θα 
ζητείται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. 
Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να 
διαβουλεύονται τακτικά µεταξύ τους στο 
πλαίσιο της ομάδας εργασίας σχετικά με 
διαδικασίες που έχουν κινηθεί ή ενδέχεται 
να κινηθούν δυνάμει του άρθρου 7 της 
ΣΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 327
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 20 – υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κοινές ρυθμίσεις για τους 
δημοσιονομικούς όρους

Ρυθμίσεις για τους δημοσιονομικούς όρους

Or. en
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Τροπολογία 328
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 20 – υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κοινές ρυθμίσεις για τους 
δημοσιονομικούς όρους

Κοινές ρυθμίσεις για τα δημοσιονομικά 
εργαλεία

Or. en

Τροπολογία 329
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 20 – υπότιτλος 1 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ρυθμίσεις για τις διαδικασίες επί 
παραβάσει

Or. en

Τροπολογία 330
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 20 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. Το Συμβούλιο δεσμεύεται:
- να λάβει υπόψη τον τρόπο με τον οποίο 
τα κράτη μέλη τα οποία υπόκεινται στη 
διαδικασία που απορρέει από το άρθρο 7 
της ΣΕΕ αντιμετώπισαν τις ανησυχίες 
που επισημάνθηκαν στην αιτιολογημένη 
γνώμη·
- να λάβει υπόψη περαιτέρω εξελίξεις, 
συμπεριλαμβανομένης τόσο της προόδου 
που σημειώθηκε όσο και των 
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οπισθοδρομήσεων που υπήρξαν, στο 
πεδίο εφαρμογής των ακροάσεων δυνάμει 
του άρθρου 7 της ΣΕΕ·
- να απευθύνει στα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη συγκεκριμένες συστάσεις με 
καθορισμένες προθεσμίες και να 
οργανώσει περαιτέρω ακροάσεις·
- να παρακολουθεί την εφαρμογή και 
επιβολή των συστάσεων, όπως τον 
συντονισμό με λοιπά θεσμικά όργανα, και 
να σκιαγραφεί τα επόμενα στάδια, 
συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών 
επιβολής·
- να δημοσιοποιεί τις εργασίες του 
Συμβουλίου, όπως τις εκθέσεις των 
ακροάσεων και την έγκριση ενδεχόμενων 
συστάσεων, έτσι ώστε να καθίσταται 
δυνατή η ουσιαστική συμμετοχή από όλα 
τα θεσμικά όργανα και από την κοινωνία 
των πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 331
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 20 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα 
πορίσματα της ετήσιας έκθεσης κατά την 
αξιολόγηση του κατά πόσο συντρέχει 
λόγος κίνησης της διαδικασίας επί 
παραβάσει.

Or. en

Τροπολογία 332
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. Τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα της ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση 
του κατά πόσον υπάρχουν γενικευμένες 
ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 5 
του κανονισμού (ΕΕ) 2020/xxxx.

21. Τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα της ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης ως μέρος της 
αξιολόγησης του κατά πόσον υπάρχουν 
γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το 
κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 
2020/xxxx. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν ότι, όταν οι συστάσεις της 
ετήσιας έκθεσης δεν εφαρμόζονται από 
ένα κράτος μέλος, προβλέπεται για το εν 
λόγω κράτος μέλος αναστολή ή 
αναπροσανατολισμός των ενωσιακών 
χρηματοδοτήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων 
χρηματοδοτήσεων που προορίζονται για 
το σχέδιο ανάκαμψης από τη νόσο 
COVID-19, έως ότου επανεκτιμηθεί η 
κατάσταση και αποδειχθεί ότι έχει 
βελτιωθεί.

Or. en

Τροπολογία 333
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. Τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα της ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση του 
κατά πόσον υπάρχουν γενικευμένες 
ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 5 
του κανονισμού (ΕΕ) 2020/xxxx.

21. Τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα της ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση του 
κατά πόσον υπάρχουν γενικευμένες 
ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 5 
του κανονισμού (ΕΕ) 2020/xxxx. Εάν στην 
ετήσια έκθεση διαπιστώνεται κίνδυνος 
σοβαρής παραβίασης ή σοβαρή 
παραβίαση των αξιών της Ένωσης σε ένα 
κράτος μέλος, η Επιτροπή αποστέλλει 
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γραπτή κοινοποίηση προς το εν λόγω 
κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 5 
του κανονισμού (ΕΕ) 2020/xxxx.

Or. en

Τροπολογία 334
Sergey Lagodinsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. Τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα της ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση του 
κατά πόσον υπάρχουν γενικευμένες 
ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 5 
του κανονισμού (ΕΕ) 2020/xxxx.

21. Τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα της ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση του 
κατά πόσον υπάρχουν γενικευμένες 
ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 5 
του κανονισμού (ΕΕ) 2020/xxxx, καθώς 
και κατά κάθε άλλη αξιολόγηση την 
οποία διενεργούν σχετικά με υφιστάμενα 
και μελλοντικά δημοσιονομικά εργαλεία.

Or. en

Τροπολογία 335
Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. Τα τρία θεσμικά όργανα 
δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τα 
πορίσματα της ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση του 
κατά πόσον υπάρχουν γενικευμένες 
ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 5 
του κανονισμού (ΕΕ) 2020/xxxx.

21. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα 
πορίσματα της ετήσιας έκθεσης 
παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση του 
κατά πόσον υπάρχουν γενικευμένες 
ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου 
στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 5 
του κανονισμού (ΕΕ) 2020/xxxx.

Or. en
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Τροπολογία 336
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 21 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. Τα τρία θεσμικά όργανα 
συμφωνούν ότι η ετήσια έκθεση έχει τη 
δυνατότητα να λειτουργήσει ως βάση για 
τον μηχανισμό σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς όρους, ο οποίος θα 
θεσπιστεί ως μέρος της συμφωνίας 
σχετικά με το ΠΔΠ και το Ταμείο 
Ανάκαμψης (Next Generation EU).

Or. en

Τροπολογία 337
Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, 
Evin Incir, Dietmar Köster, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Sylwia 
Spurek, Juan Fernando López Aguilar, Klára Dobrev, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – σημείο 21 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
δύνανται να ζητήσουν από την Επιτροπή 
να καταρτίσει και να δημοσιοποιήσει 
ειδικές κατευθυντήριες γραμμές και 
δείκτες για την αντιμετώπιση σχετικών 
οριζόντιων ζητημάτων, τα οποία 
προκύπτουν από τον ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης.

Or. en


